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RESUMO 
 
 

No decorrer dos últimos anos centenas de microempresas são abertas no Brasil, e outras 
centenas fecham no mesmo período. Mais que concorrência e falta de empregados 
qualificados, a sucessão é o principal desafio das empresas familiares. Dados do Sebrae 
(2014) apontam que a ausência de planejamento sucessório é responsável pelo 
desaparecimento de 67% das empresas familiares na segunda geração de administradores e 
pelos 86% que não sobrevivem à terceira. Um dos principais motivos que desencadeiam este 
fato é o conflito na gestão de empresas familiares. Uma empresa que possui capital próprio 
para investimentos tem maior facilidade para adquirir um planejamento estratégico e mais 
eficaz, acompanhando as inúmeras inovações do mercado e o crescimento do ramo. Neste 
estudo observamos que as empresas familiares estão ficando mais populares e com uma ótima 
preparação, isto nos mostra um crescimento de qualidade e acelerado no mercado em que 
atuam. Observamos também que a má gestão gera impactos negativos e significativos na 
empresa, ocasionados principalmente por falta de estímulos e a falta de preparação dos 
funcionários, que é atualmente o que mais causa a decadência e falência das empresas. Em 
particular as empresas familiares tem uma tendência para essa falta de estímulos, isto se dá 
por serem familiares que trabalham juntos na empresa , dificultando de forma significativa a 
hierarquia que deveria ser seguida dentro da empresa resultando em falta de comprometimento 
dos funcionários o que causa um grande impacto na organização e nos resultados. Este estudo 
é relevante e preponderante, pois vem apresentar inúmeros benefícios alcançados quando se 
tem um conhecimento aprimorado sobre as normas e os estudos realizados sobre o 
empreendedorismo, especificamente nos empreendimentos familiares, têm como objetivo 
crescimento avançado e qualidade no atendimento. A empresa em que foi realizado o estudo 
de caso pertence ao ramo de locação de equipamento para a indústria da construção civil, até 
o momento a empresa apresentou sua maior dificuldade no setor responsavel por cobranças 
ao cliente, para que esse problema seja resolvido, foi apresentada para a empresa a 
personalização em atendimentos, como a utilização de cobranças bancárias, pagamentos à 
vista ou a prazo, mediante a utilização de cartões de crédito e debito tanto no escritório quanto 
na rua, com isso reduziria significativamente a cobrança realizada por telefone e em 
conseqüência o risco de inadimplência. Pelo fato de ser uma empresa familiar é mais 
complicado fazer com que os proprietarios entendam que a empresa necessita de crescimento 
com qualidade, pois quando decidimos expandir o negócio consequentemente os problemas 
serão maiores, requerem treinamento, investimento financeiro e manutenção do processo de 
inovação. Atualmente proprietários acabam se perdendo nas concorrências, pelo simples 
motivo de não se adaptarem as inovações do ramo em que atuam, e para que isto não ocorra 
se faz necessário que as empresas familiares tenham altos recursos para capitalizar a 
tecnologia necessária. Concluímos do estudo que o fundamental para perpetuação da empresa 
familiar é a atitude que a família assume diante da profissionalização. A empresa chega a um 
determinado crescimento e visualiza que a profissionalização é uma tendência e o mercado 
tem cada vez mais profissionais capacitados. Se a empresa não contrata, fica fora do jogo, e 
ficando de fora game over. 


