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RESUMO 
 
 

MASSON,Fellipe. GESTÃO DE EMPRESA FAMILIAR:2014.23 f.Trabalho de 
Graduação,modalidade Trabalho de Conclusão de Curso,apresentado para obtenção do 
Certificado do Título de Bacharel em Administração do Departamento de 
Economia,Contabilidade e Administração da Universidade de Taubaté. RESUMO Este trabalho 
está abordando a gestão de uma microempresa familiar,com a intenção de demonstrar o 
melhor caminho para um bom desenvolvimento do empreendimento.Nota-se,no entanto,que se 
os micros e pequenos empreendedores,souberem quais são seus riscos e conflitos,bem como 
suas vantagens e desvantagens ,serão capazes de conhecer as preferências do seu publico 
alvo,e os pontos fracos e fortes de seus concorrentes,para saber como agir e aonde 
investir,possibilitando maior capacitação gerencial,uma vez que os gerentes de negócios 
podem dispor das informações relativas,assim tendo maiores chances de sucesso para o seu 
negócio.Nesse contexto,esse trabalho buscou abordar quais os motivos que levaram os micro 
empresários a investirem para abrir seu próprio negócio e identificar as características mais 
comuns entre os empreendedores de sucesso nas micros e pequenas empresas familiares,e 
quais os motivos negativos que levam os empresários ao ponto de falência ou de venda da 
empresa.Os resultados apresentados foram feitos com base em outros trabalhos com temas 
similares,livros relacionados ao assunto e um estudo de caso na loja Felster,uma micro 
empresa de artigos de tabacaria e presentes,com uma boa localização num centro de 
compras,dentro de um supermercado,situada na cidade de Taubaté,com instalações 
modernas,para assim proporcionar um melhor suporte ao consumidor.Com isso foi realizada 
uma coleta de dados no empreendimento,para saber na prática como funciona uma gestão de 
uma micro empresa familiar,quais os métodos,documentos fiscais usados,relação entre os 
familiares na empresa,divisões de tarefas e horários,a mesma foi realizada no mês de julho de 
2014,que contou com a colaboração de quatro familiares do empreendimento,e algumas 
opiniões de consumidores.Os resultados foram coerentes com os autores estudados,pois na 
prática todo bom empreendedor deve ter uma noção básica sobre seu bom relacionamento 
com seus clientes,valorização dos empregados e responsabilidade social,como apontado por 
(LONGENECKER,2007), se assim quiser ter um retorno satisfatório,e além disso com uma boa 
estrutura e uma administração adequada para assim se sustentar no mercado,e um potencial 
relevante para a empresa familiar é a sua própria administração,que é considerada menos 
burocrática e impessoal,o que pode ajudar para que as decisões sejam mais flexíveis e mais 
rápidas do que nas de capital aberto sob gestão não familiar.Concluímos que,com ética e boa 
gestão da micro empresa familiar,sempre buscando inovações e novas tecnologias é essencial 
para a sobrevivência da empresa,pensando sempre em uma boa qualidade de serviço para o 
seu publico alvo,e sempre investir,para assim se tornar uma empresa reconhecida e um 
empreendedor de sucesso. Palavras-chave: Micro Empresa Familiar, Gestão , 
Empreendedorismo  


