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RESUMO 

 
 

O objetivo deste artigo é demonstrar a importância de uma gestão profissional em Micro e Pequenas 
Empresas familiares, analisando o setor varejista brasileiro. A dificuldade em manter uma gestão 
eficiente está na correlação entre ambiente profissional e o familiar. Conflitos decorrentes dessa inte-
ração no cotidiano é o grande problema enfrentado, saber como geri-los exigirá eficiência e eficácia 
da gestão do administrador. Para tanto, foi realizado uma pesquisa bibliográfica, conceituando a Mi-
cro e Pequena Empresa Familiar, desde sua constituição, passando por sua formação, suas diferen-
tes características e a complexidade burocrática para seu desenvolvimento, onde, além disso, se dá 
destaque às dificuldades enfrentadas para sua consolidação. A análise e caracterização do setor 
varejista mostram o quanto é arriscado e ameaçador o ambiente de negócios, onde uma decisão mal 
estruturada pode causar danos profundos a empresa. A economia brasileira em crise, mudanças no 
governo e altos impostos são fatores nocivos à permanência das Micro e Pequenas empresas num 
âmbito competitivo no mercado, fato que demonstra ainda mais o quão importante uma gestão profis-
sional é para a manutenção de uma empresa saudável financeiramente e competitiva. Por fim, apesar 
de todos os fatores negativos que envolvem uma empresa familiar, podemos perceber mais afeto ao 
ambiente de trabalho, o que leva a uma dedicação maior ao projeto além. Como explica Chaves Ju-
nior (2000), empresas familiares representam uma fatia de 70% das vagas de emprego informais, e 
uma porcentagem de 25% do PIB do Brasil. 
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ABSTRACT 
111 

 
 

 

The objective of this article is to demonstrate the importance of a professional management in Micro 
and Small Family Businesses, analyzing the Brazilian retail sector. The difficulty in maintaining effici-
ent management lies in the correlation between professional and family environment. Conflicts resul-
ting from this daily interaction is the big problem faced, knowing how to manage them will require eff i-
ciency and effectiveness of the administrator's management. For this, a bibliographical research was 
carried out, conceptualizing the Micro and Small Family Business, from its constitution, through its 
formation, its different characteristics and the bureaucratic complexity for its development, where, in 
addition, the difficulties faced for its consolidation. The analysis and characterization of the retail in-
dustry shows how risky and threatening the business environment is, where a poorly structured deci-
sion can do deep damage to the business. The Brazilian economy in crisis, changes in government 
and high taxes are detrimental factors to the permanence of Micro and Small companies in a competi-
tive field in the market, fact that shows even more how important a professional management is for the 
maintenance of a healthy and financially competitive company . Finally, despite all the negative factors 
that involve a family business, we may perceive more affection for the work environment, which leads 
to a greater dedication to the project beyond. As explained by Chaves Junior (2000), family busines-
ses represent a share of 70% of informal employment, and a percentage of 25% of Brazil's GDP. 
. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O planejamento estratégico e financeiro é uma ferramenta de grande impor-

tância na vida pessoal, profissional e empresarial nas organizações. 

No universo de micro e pequenas empresas familiares varejistas, a gestão 

profissional começa de forma tímida a ser realizado como processo contínuo de in-

tegração entre família – empresa – ambiente, fato explicado pelo grau de complexi-

dade exigido para tal, bem como o nível de qualificação por parte dos gestores e/ou 

empreendedores. 

Segundo Lodi (1989), em um contexto global, Micro e pequenas empresas 

familiares são um dos grandes fatores que cooperam com o crescimento de peque-

nas cidades e regiões, pois ofertam Boa parte dos empregos à população e propici-

am um grande giro na economia. 

Por outro lado, nem sempre se pode separar totalmente o ambiente de traba-

lho do familiar; discussões e desentendimentos estarão presentes no dia a dia da 

organização, brigas por ego e outros fatores emocionais persistirão a interferir no 

ambiente. 

Consciente desses fatores, este trabalho acadêmico mostrará o quão impor-

tante é o trabalho e a profissionalização do gestor/empreendedor, tanto para a mi-

croempresa quanto para a pequena empresa familiar; De modo que se possa atingir 

uma aceleração do crescimento, bem como se manter estável perante crises eco-

nômicas. Além disso, pretende-se detalhar vantagens de uma administração profis-

sional que busque externar questões pessoais e seja embasada na lógica da admi-

nistração, demonstrando que o trabalho estruturado e profissional agrega valor ao 

nome da empresa. 

Existe uma dificuldade em manter a gestão profissional em micro e pequenas 

empresas familiares do ramo varejista, por conta da junção da família aos negócios. 

Muitas vezes, indivíduos sem o grau de conhecimento necessário para ocupar cer-

tos cargos de extrema importância, podem deixar o ego falar mais alto que a razão, 

fazendo com que as decisões importantes se embasem principalmente no lado 

emocional. Por outro lado, é impossível separar família de negócios, o conflito entre 

os membros desta serão constantes e o investimento poderá se elevar. 
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Diante destas observações, mostra-se que o caminho para se ter uma gestão 

profissional é difícil, deste modo, é necessário um investimento considerável para 

tal, sendo assim, cabe ao administrador decidir qual rumo dará a seu negocio. 

A gestão profissional é viável em micro e pequenas empresas familiares do 

ramo varejista? 

Este trabalho acadêmico procura mostrar que o papel de chefe autocrata den-

tro de uma empresa se torna obsoleto. Por outro lado, o líder passa a ser o ponto de 

referência, a figura que reflete como será o clima dentro desta empresa, onde este 

deve ser o racional e fazer com que as decisões não sejam motivadas por ego ou 

por impulsos emocionais. 

A importância que as micro pequenas empresas familiares têm para o cenário 

econômico brasileiro e mundial representa a força e a expectativa de crescimento 

dessas empresas que conseguem uma gestão profissional. Assim, mostra-se rele-

vante este estudo para que futuros administradores saibam atuar como líderes e não 

como chefes autoritários, de modo a delegar responsabilidades e não reter para si 

mesmo as informações sobre a empresa, onde estes devem ser o exemplo, mos-

trando o caminho para o qual será o progresso da organização.  

O presente trabalho acadêmico visa apontar a real importância de uma ges-

tão profissional dentro de uma empresa familiar do ramo varejista, enfatizando al-

guns pontos chave como:  

 Mostrar o grau de impacto que a não separação de problemas da família com 

problemas profissionais podem trazer a empresa familiar do ramo varejista; 

 Enfatizar a importância de se tomar decisões embasadas na razão e não na 

emoção, onde conflitos devem ser geridos e solucionados de uma forma lógica e 

imparcial; 

 Demonstrar que uma empresa familiar do ramo varejista tende a ser mais for-

te e prosperar mais, desde que bem administrada; 

 Apontar situações onde o ego familiar e a ganância de poder podem desestru-

turar a empresa familiar do ramo varejista, fazendo com que esta venha à falência. 

Para tanto, realizou-se uma pesquisa bibliográfica, desenvolvida a partir de 

pesquisas em livros, artigos científicos, teses e arquivos eletrônicos providos da In-

ternet. 
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2 CONCEITUAÇÃO DE EMPRESA FAMILIAR  

 

Uma companhia ou empresa é considerada uma Empresa Familiar, quando, 

segundo, Donnelley (1976), figura-se perfeitamente identificada com a família no 

mínimo há duas gerações, onde esta identificação se resulta numa influência recí-

proca de desejos, objetivos e se concentre numa política específica da família. 

Para melhor se caracterizar, pode se destacar a origem desta empresa vin-

culada diretamente a uma família, onde membros desta linhagem formam a parte 

administrativa. 

 

2.1 Pontos fortes e pontos fracos da empresa familiar 

 

O fato de uma empresa ter nas suas administrações familiares que além de 

compartilharem problemas profissionais, em muitos casos acabam por trazer pro-

blemas pessoais para dentro das organizações. Este fator acaba atrapalhando fun-

damentos de livre concorrência por um cargo, além de igualdade entre próprios fun-

cionários e familiares. 

Para obter certa influência, muitas das vezes um cargo importante é dado a 

um membro menos preparado, ou completamente alienado com relação às funções 

a serem realizadas, única e exclusivamente para uma asseguração de poder ou pro-

tecionismo a algum membro familiar específico. 

Estes são alguns pontos negativos que são enfatizados por alguns empresá-

rios, porém, são muitos os casos de sucesso, de onde grande parte das empresas 

mais consolidadas no mercado começaram, ou ainda são empresas familiares. 

Segundo, Donnelley (1976), calcula-se que 20% das quinhentas maiores in-

dústrias relacionadas pela revista Fortune mostram indícios de substancial participa-

ção de famílias na administração ou no capital. 

Em vários setores como, por exemplo: medicamentos, distribuição de bebi-

das, bebidas alcoólicas, publicidade, vendas no varejo e no atacado, bancos; entre 

outras empresas que são ligadas a famílias possuem um grande papel na economia. 

São alguns casos de empresas conhecidas que provam que a administração familiar 

pode sim dar certo, são exemplos a Firestone, Roche, Walmart, Oracle, Volkswagen, 

e Softbank. 
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De acordo com Senge (2006): 

 

Propõe um caminho onde a organização consiga construir um modus ope-
randi que integre as partes para o alcance de um objetivo comum, o suces-
so da empresa. “E, para trilhar este caminho, ele propõe que a organização, 
por ela mesma, abra-se ao aprendizado contínuo, se recriando continua-
mente, se transmutando de uma organização que visa apenas sobreviver” 
para uma organização inteligente com capacidade de aprender rapidamen-
te, prontificando-se a enfrentar os desafios da dinâmica acelerada do mer-
cado cada vez mais competitivo - expandindo sua capacidade de criar seu 
próprio futuro (SENGE, 2006, s/p.). 

 

Analisando estes fatores, podemos caracterizar a empresa familiar como um 

ambiente que deve ser bem estruturado e gerido, pois conflitos serão sempre co-

muns, porém, como se mostra abaixo, há dois lados da moeda, o que faz com que 

assim se analise os pontos fortes e fracos desta questão. 

 

2.1.1 Pontos fracos da empresa familiar 

 

São inúmeros os fatores que podem levar uma empresa familiar a falência, 

dentre estes, o auto grau de protecionismo, bem como o paternalismo entre os ges-

tores e funcionários da organização. Estas características são consideradas prejudi-

ciais, analisando os fatores econômicos e administrativos. 

Segundo Lodi (1998), alguns outros fatores são considerados pontos fracos 

numa empresa familiar, como: 

 Conflitos que surgem entre os interesses da família e os da empresa como um 

todo; 

 Falta de disciplina, em todos os setores da organização, com relação a lucros e 

desempenho; 

 Comodismo de alguns parentes, em se preocupar apenas com o resultado ope-

racional, deixando de lado o processo administrativo, que é preciso para se chegar 

ao resultado; 

 Resistência à modernização do marketing; 

 Uso indevido dos recursos da empresa por membros da família transformando a 

companhia num erário dos familiares; 

 Emprego de familiares por favoritismo e não por competência comprovada. 
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Segundo Donnelley (1976), a justificativa para a incorporação de membros 

da família dentro de uma micro e/ou pequena empresa se embasa no seguinte ar-

gumento: 

 
O certo seria deixá-los de fora, mas não posso fazer isso com meus pró-
prios irmãos. Além do mais, se meu cunhado não puder trabalhar aqui numa 
função qualquer, simplesmente terei de encontrar outra forma de sustentá-lo 
(DONNELLEY, 1976, s/p). 

 

Seguindo ainda o autor, outro fator relevante para ser considerada pela em-

presa é a falta de interesse em investir em ações de marketing, fato preponderante 

para a não expansão dos negócios, a falta de interesse da família é a maior causa 

disso. 

Seja por falta de interesse ou de conhecimento da família, com a mudança do 

mercado de trabalho as ações de marketing para seduzir os clientes, reduzir custos 

e promover a marca passa a ser muito importante, e a não aceitação de ideias ex-

ternas por conta da forte cultura familiar faz com que nada saia do lugar, nem se 

inove. 

Segundo Lodi (1998), a fraqueza do marketing faz com que os produtos não 

evoluam se tornando obsoletos, bem como as políticas e técnicas de venda. Desta 

forma, a empresa tende a se atrasar e perder sua posição no mercado, perder clien-

tes até a situação se tornar crítica. 

A recuperação da posição no mercado é muito lenta e difícil, isto se da pelo 

fato que não se pode ser feita pelos mesmos administradores que a levaram a essa 

deterioração. 

Tal situação pode ser resolvida pela sucessão dos administradores, porém, 

esta recuperação somente será possível se esta sucessão for feita por pessoas que 

tenham conhecimento que permita desenvolver novas estratégias para se firmar es-

sa total recuperação. 

Estes pontos negativos não atingem de uma mesma forma todas as empre-

sas familiares. Donnelley (1976) explica que isso acontece somente em uma família 

que não soube criar sensos de responsabilidade e de respeito à empresa. 

O egoísmo humano de estar sempre quebrando obstáculos por uma busca 

insana por poder é preponderante para que o essencial, que é um plano estratégico, 

ações de controle e de cuidado com funcionários e clientes seja deixado de lado. Se 

estes itens ultrapassarem o profissionalismo faz a empresa se estagnar no mercado, 
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bem como esse problema administrativo pode fazer até mesmo a empresa desapa-

recer. 

 

2.1.2 Pontos fortes da empresa familiar 

 

Segundo Lodi (1998), algumas vantagens diferenciam empresas familiares de 

não familiares, uma vantagem é o orgulho, o gosto, a vontade por fazer o negócio 

dar certo, não ter horário para entrar ou sair, chamado popularmente de “vestir a 

camisa”. 

Outros êxitos que podemos destacar na empresa familiar são: 

 Sacrifícios feitos pela família para a obtenção de bens para a empresa, sem me-

dir esforços para tal; 

 Nome respeitado, devido a boas relações comerciais; 

 Sensibilidade a ações sociais; 

 Sistema de decisão rápida. 

Para Donnelley (1976), muitas empresas familiares sofrem crises financeiras, 

chegando até a fechar suas portas, porém, a forma com que os administradores re-

solvem problemas ou crises resulta em sacrifícios pessoais, dando dinheiro do pró-

prio bolso, baseados em lealdade à família, bem como à empresa. 

Muitos criticam a forma de administração das empresas familiares, como a 

herança de cargos administrativos importantes sem o mínimo esforço por parte dos 

que são prestigiados. Porém, não se reconhece muita das vezes o esforço empre-

gado por parte deste administrador que assume uma empresa em condições de in-

certeza, quebrada, endividada, onde este cargo não chamaria a atenção de nenhum 

outro administrador externo à família. 

Na compreensão de Donnelley (1976), a reputação da família é algo de gran-

de importância, muita das vezes em momentos de crise, a reputação, o nome da 

família é preponderante para a aquisição de empréstimos bancários, para rotação de 

estoque, ou pagamentos de dividas. 

O importante é entender que a análise de pontos fortes e fracos de uma em-

presa é bem subjetiva à sua posição no mercado, assim, varia de uma empresa para 

a outra. 
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A grande sacada é saber que o sucesso ou o insucesso de uma empresa fa-

miliar não está na delegação de poderes, mas pelo seu profissionalismo, isto se dá 

principalmente pelo processo de sucessão familiar. 
 

 

3 A CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA FAMILIAR 

 

Segundo Bernhoeft (1999), uma sociedade familiar tem sua constituição de 

uma forma diferente, mas tem sua essência ligada às suas origens, pela formação 

da família ser diversificada, muita das vezes, imigrantes que se estabelecem no país 

e trazem consigo costumes enraizados conduzindo assim sua forma de trabalhar, e 

de enxergar o nicho ao qual esta se estabelecendo. 

O fundador ao incorporar membros da família, primos, irmãos, tios, dentre ou-

tros faz com que esse negócio adote o modelo de sociedade familiar, onde na pri-

meira fase do negócio o sucesso tende a ser atingido pela confiança mútua, bem 

como a lealdade à empresa em si. 

Seguindo o ponto de vista do autor, empresas familiares estão num processo 

de globalização contínua perante as mudanças de ordem política e econômica mun-

dial. Estas estão sempre se destacando e sendo vistas como competitivas e empre-

endedoras em todo mundo, sendo este o cenário onde as empresas brasileiras es-

tão atuando atualmente. 

O motivo pelo qual o fundador busca estabelecer seu negócio no mercado é a 

busca pela efetivação, através do trabalho árduo, perseverança e a luta pela sobre-

vivência. 

Um dos fatores determinantes para a abertura de uma empresa no modelo 

sociedade familiar é a estabilidade e a busca por um sonho. Bernhoeft (1999) aponta 

que o sonho de ser empreendedor motiva a abrir um novo negócio, no entanto, em 

alguns casos, este empresário não dispõe do conhecimento necessário, e nem do 

capital inicial para tal. Este é o diferencial da empresa familiar brasileira, onde mes-

mo as que não possuem estes requisitos conseguem se estabelecer no mercado e 

passam a competir com empresas que já estão estruturadas. Neste contexto inicial o 

fundador é apoiado por sua mulher e filhos, onde estes entendem que o apoio fami-

liar ajudará a fortalecer a empresa. 
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Entende-se que o início do empreendimento está na formação da família, e a 

procura de estabilidade em contra partida com os problemas familiares se torna uma 

rotina onde a solução esta no equilíbrio e na separação dos problemas profissionais 

com os pessoais. 

 

3.1 O modelo tridimensional de análise de empresas familiares 

 

O modelo de três círculos descreve o sistema da empresa familiar como três 

subsistemas independentes, mas superpostos, são eles: gestão, propriedade e famí-

lia. Todos os proprietários da empresa estarão no sistema propriedade. Todos os 

membros da família estarão no sistema família, bem como todos os funcionários es-

tarão no sistema gestão. 

As pessoas com mais de uma conexão com a empresa ficarão nos setores 

sobrepostos, que caem dentro de dois ou três círculos. Por exemplo, o proprietário 

que também é membro da família, mas não trabalha na empresa estará num lugar 

diferente do proprietário que não é membro da família e trabalha na empresa. 

Estes setores do modelo tridimensional de análise de empresas familiares 

podem ser mais bem observados na figura 1 abaixo: 
 

 

Figura 1 - Modelo Tridimensional de Análise de Empresas Familiares. 

 

Fonte: Gersick (1997). 
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Para Gersick (1997), este modelo é muito útil para a compreensão da fonte de 

conflitos interpessoais. A especificação de papéis e subsistemas diferentes ajuda a 

verificar as interações e o que de fato está acontecendo dentro de uma organização. 

O modelo tridimensional ou modelo de três círculos de papel organizacional 

pode influenciar o ponto de vista de uma pessoa; os conflitos de personalidade não 

são a única explicação. 

Os sistemas da gestão dos proprietários e da família podem criar um quadro 

de qualquer sistema de empresa familiar em determinado momento, o que pode re-

presentar um importante passo para a compreensão da empresa. Entretanto, muito 

dos problemas das empresas familiares se dá com a passagem do tempo, os pais 

envelhecem, os filhos se casam, os netos nascem, assim, consequentemente a em-

presa muda. 

Cassilas e Vazquez (2007) ressaltam que no decorrer do tempo acontecem 

mudanças com a família, bem como acontece com a empresa. No início a organiza-

ção é pequena e simples, mas com o passar do tempo começa a aumentar o grau 

de complexidade, fazendo com que a empresa cresça e se estabeleça, ou perca for-

ça de mercado, até mesmo desaparecendo por completo. 

Com o passar do tempo à estrutura da propriedade também se modifica, no 

inicio há apenas um único proprietário, mais tarde esta empresa se transfere para os 

filhos, netos, e em três ou quatro gerações a empresa passa para a mão de primos. 

Por isso o modelo tridimensional se torna essencial para a observação de mudanças 

que podem acontecer na organização.  

Gersick (1997) mostra que para cada um dos três subsistemas - propriedade, 

família, gestão, existe uma dimensão separada de desenvolvimento. Cada parte 

muda em seu ritmo próprio e de acordo com a sua sequência, e isso se define como 

o modelo tridimensional de desenvolvimento da empresa familiar. 

Sobre a propriedade podemos dizer que existem três etapas básicas: proprie-

tário controlador, sociedade entre irmão e consórcio de primos. Sobre a família, são 

quatro as principais etapas: jovem família empresária, entrada na empresa, trabalho 

conjunto, passagem do bastão. Sobre a empresa, são três as etapas básicas, início 

do negócio, expansão onde há a formalização e maturidade. 

A esquematização deste modelo pode ser mais bem observada na figura 2, 

caracterizando cada setor. 
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Figura 2 - Explanação do Modelo Tridimensional de Análise de Empresas Familia-
res. 

 

Fonte: Gersick (1997). 

Os três eixos se articulam mutuamente produzindo distintas composições e 

complexando o produto destas interações. 
 

 

 

 

 

 

4 PROCESSO DE SUCESSÃO FAMILIAR 

 

Segundo Carlock e Vries (2009), o processo sucessório de uma empresa fa-

miliar deve ser levado com muita calma e cuidado, pois cada grupo familiar empre-

sarial tem certa particularidade. 

A empresa familiar costuma a ser um tanto quanto frágil frente à mudança de 

geração. 

O processo deve ser iniciado pelo fundador da empresa, bem como todos os 

evolvidos necessitam dar o aval para que o processo se inicie. O dialogo torna se 

demasiadamente importante, pois a família deve tratar dos conflitos existentes, bem 

como dos que podem surgir conforme o passar do tempo. 

Os herdeiros, ou seja, os sucessores assim deverão estar cientes que herda-

rão uma sociedade composta por membros que não foram escolhidos por eles, bem 
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como saber ao certo separar os assuntos que são da família, com os assuntos que 

serão próprios da empresa. 

A garantia de que as qualidades inatas dos fundadores da empresa sejam 

transmitidas para quem o sucedeu são quase que nulas. Um estilo de liderança do 

progenitor, principalmente da primeira para a segunda geração pode acarretar em 

conflitos com membros da família, bem como para com funcionários comuns. 

Cassilas e Vazquez (2007) citam que a personalidade forte do progenitor não 

estimula que seus filhos se tornem sucessores em potencial, anulando algumas de 

suas características, fazendo-os meras cópias do progenitor. No entanto, se seu fi-

lho dispõe de ambição o suficiente para quebrar este paradigma do paternalismo, 

este, pode superar as barreiras impostas pelo estilo autoritário do progenitor, fazen-

do com que os reais interesses da empresa sejam atingidos. 

Na terceira geração, os estilos impostos se basearão principalmente no que a 

segunda geração irá deixar de legado. Gersick (1997), diz que é fundamental não 

confundir o processo de profissionalização somente passando os cargos para os 

herdeiros com uma mentalidade mais jovial. Este processo é bem mais complexo do 

que se aparenta, este sucessor deve ser um conhecedor da empresa que irá liderar, 

bem como, conhecer o mercado em que se projeta a organização. A preparação pa-

ra o futuro sucessor deve ser muito bem planejada, pois requer conhecimentos táci-

tos, que se materializem em explícitos. 

Uma mente jovial não é suficiente para resolver o problema, estar à frente de 

uma organização requer um preparo mental, físico e intelectual. Agir no dia a dia, 

saber trabalhar com conflitos, gerir bens e capital financeiro requer um capital inte-

lectual muito bem desenvolvido. 

Para Gersick (1997) o sucesso numa transição de gerações numa empresa 

está no compartilhamento do mesmo sonho do fundador para com o sucessor, pois 

se trata de uma visão estimulante daquilo que a empresa irá se tornar, é o que dire-

ciona e motiva a família entender todos os valores e aspirações individuais. No 

mesmo sentido Kignil e Werner (2007) dizem que: 

 

A questão central da empresa não esta na sucessão, mas na forma de tran-
sição entre as gerações. O desafio não se limita em somente criar estrutu-
ras de transferência de poder e patrimônio, mas obter uma forma de que 
consciência entre gerações se transforme em uma transição natural no ciclo 
e na vida de seus participantes (KIGNIL & WERNER, 2007, s/p). 
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Entretanto, Gersick(1997) avisa que não é fácil atingir esta meta, pois os so-

nhos individuais podem ser diferentes e muitas das vezes incompatíveis com as ide-

ologias da empresa. Outro obstáculo encontrado pelo sucessor é dado pela dificul-

dade encontrado pelo sucessor de implantar seus sonhos e ideias pela hierarquia 

autoritária da empresa. 

 
 

5 MICRO E PEQUENA EMPRESA  

 

Segundo Chaves Junior (2000), as micro e pequenas empresas apresentam 

grande influência na economia brasileira em virtude da capacidade de absorção de 

mão de obra, geração de renda e potencial de abertura de novos negócios. 

A Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas foram aprovadas para promover 

um tratamento adequado aos pequenos negócios, que representam 99% das em-

presas brasileiras, gerando mais de 70% das vagas formais de emprego obtendo 

assim uma participação de 25% no PIB do Brasil. Menos burocracia e uma redução, 

em média, de 40% no valor dos impostos para os empreendedores. 

Na economia brasileira 460 mil novas micro e pequenas empresas são aber-

tas por ano. Dentre estas cerca de 80% concentram-se nas áreas de prestação ser-

viço. Segundo o autor Chaves Junior (2000) há maneiras de se distinguir as micro e 

pequenas empresas. De acordo com alguns critérios estabelecidos para seu enqua-

dramento, como o valor da receita anual e o número de colaboradores. Tais critérios 

são delimitados para a adequação destas empresas no âmbito de micro e pequenas 

empresas, como mostra o quadro 1: 

 

Quadro 1 - Critérios de Enquadramento de Micro e Pequenas Empresas. 

Critérios de Enquadramento Valor da Receita Número de Pessoas 
Ocupadas 

Lei n° 9.841 de 05/10/1999 
Microempresas  

 

Pequenas Empresas 

 
 

 
Até 244 mil reais 
De 244 mil reais até 1,2 
milhões de reais 

 

SEBRAE 
Microempresas 
Pequenas empresas 

  

 

 
 
Até 9 
De 10 – 49 
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BNDES (Critério de países do 
MERCOSUL para fins de crédito) 
Microempresas 
 

Pequena empresa 

 
 
 
 
 
 

Até 400 mil dólares 
 

De 400 mil dólares a 3,5 
milhões de dólares 

 

Fonte: (IBGE, 2001). 

A característica das Micro e Pequenas empresas como se refere também Le-

one (1999), baseiam-se em três tipos: organizacionais, decisionais e individuais. 

Conforme mostra o quadro 2, onde nos três tipos podem ser observados traços em 

comum, como: gestão informal, escassez de recursos e baixa qualidade gerencial. 
 

 

Quadro 2 - Características das Micro e Pequenas Empresas Brasileiras. 

Especificidades Organizacio-
nais 

Especificidades Decisi-
onais 

Especificidades Indivi-
duais 

Pobreza de recursos; 
Gestão centralizadora; 
Situação extra organizacional 
incontrolável; 
Fraca maturidade organizacio-
nal; 
Fraqueza das partes no merca-
do; 
Estrutura simples e leve; 
Ausência de planejamento; 
Fraca especialização; 
Estratégia intuitiva; 
Sistema de informações sim-
ples. 

Tomada de decisão intui-
tiva; 
Horizonte temporal de 
curto prazo; 
Inexistência de dados 
quantitativos; 
Alto grau de autonomia 
decisória; 
Racionalidade econômi-
ca, política 
e familiar. 

Onipotência do  
Proprietário dirigente; 
Identidade entre pessoa 
física e jurídica; 
Dependência perante 
certos funcionários; 
Influência pessoal do 
proprietário; 
Simbiose entre patrimô-
nio social 
e pessoal; 
Propriedade dos capitais; 
Propensão a riscos cal-
culados. 

Fonte: Leone (1999). 

A partir da análise e da explanação destes três aspectos, pode se ter uma 

imagem mais clara das Micro e Pequenas empresas brasileiras, onde o autor delimi-

ta as características ao tipo de especificidade da organização. 

Para Leone (1999) uma gestão informal, ou seja, a congruência do patrimônio 

pessoal e empresarial compromete a formulação de uma ideia clara de estratégia a 

ser tomada, além do que, uma análise profunda da situação financeira da empresa. 

Além disso, uma gestão centralizadora faz com que a empresa fique engessada e 

impeça essa possibilidade de ter uma gestão autônoma no presente/futuro.  

A presença constante de membros da família em cargos dentro da organiza-

ção dificulta a racionalização de cargos, salários comissões e a busca por meritocra-

cia ficam não funcionais, podendo afetar ate mesmo comandos de hierarquia dentro 

da empresa. Ainda segundo o autor, a baixa qualidade gerencial é um dos fatores do 
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desdobramento da gestão informal. Dificilmente pode se obter qualidade onde a in-

formalidade do gestor é predominante. 

A falta de qualidade se reflete na ausência de informações sobre processos, 

ocasionando desconhecimento do mercado atuante, incapacidade de se construir 

uma estratégia competitiva, dificuldade na tomada de decisões, processo de terceiri-

zação pobre bem como a ineficácia da manutenção do comando. 

Segundo Leone (1999), a escassez de recursos é o que diferencia as Micro e 

Pequenas empresas brasileiras de outros países que são desenvolvidos, pois mes-

mo com uma qualidade gerencial não muito boa estas gozam de financiamentos de 

créditos sem restrições. Por outro lado, as micro e pequenas empresas brasileiras 

sofrem para angariar financiamentos, tanto públicos quanto privados, culminando 

com uma política burocrática sufocante. Aliado a isso tudo, a alta sonegação de im-

postos e tributos comerciais é predominante no âmbito destas. 

 

6 VAREJO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

 

Um estabelecimento varejista atende aos desejos do consumidor. Muitos au-

tores definem o varejo, como é o caso de Pride e Ferrel (2001), que, segundo estes, 

o varejo é uma organização que adquire produtos com o propósito de vendê-los aos 

consumidores finais. 

Da forma ao qual foi explicitado acima, o varejo de uma forma geral é um es-

tabelecimento comercial de venda ao consumidor final. Nickels e Wood (1999) com-

plementam dizendo que o varejo, tal como outros segmentos mercadológicos vem 

se aperfeiçoando para atender as novas demandas de mercado, onde clientes bus-

cam produtos de qualidade, mas que tenham preços compatíveis com a realidade 

econômica. 

Kotler (2000) acrescenta que os clientes estão exigindo além da qualidade, 

serviços superiores e customização, ou seja, produtos adequados às necessidades 

que estes apresentarem.  

O profissionalismo no mercado varejista está se desenvolvendo cada vez 

mais, pois a demanda de produtos customizados, bem como a necessidade de 

ações para fidelização de clientes requer uma nova mudança a cada nova demanda 

mercadológica. 
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7 MICRO E PEQUENAS EMPRESAS PARA A ECONOMIA BRASILEIRA 

 

Para Koteski (2004) as micro e pequenas empresas são um dos principais pi-

lares da economia brasileira, por conta da enorme capacidade de geração de em-

pregos, bem como pela sua desconcentração geográfica. Em 2001, 64% das firmas 

exportadoras brasileiras se enquadravam no padrão de Micro e Pequeno negócio, 

representando US$ 8 bilhões em vendas para o mercado externo, que representa-

ram 12% das exportações nacionais, segundo dados da Agência de Promoção de 

Exportações do Brasil (APEX). 

Segundo Peter Drucker (1992), os empreendedores inovam e criam com re-

cursos disponíveis gerando riqueza. Num momento onde a instabilidade no setor 

político e econômico brasileiro abala a estrutura financeira de empresas varejistas. 

De acordo com dados do Sebrae (2015a) as micro e pequenas empresas têm 

um papel fundamental no contexto econômico brasileiro. Não obstante essa realida-

de, os pequenos negócios ainda não têm recebido tratamento compatível com a sua 

importância econômica e com a sua inegável capacidade de gerar contrapartidas 

sociais. Os programas governamentais brasileiros e a política adotada ainda são 

insuficientes para atender esse segmento. 

Segundo dados do Sebrae (2015b) Dentro destes aspectos podemos consta-

tar um ambiente econômico muito disputado, mas também muito instável, onde ocor-

rem com frequência mudanças políticas e crises econômicas que abalam o meio 

econômico, bem como a falta de apoio do governo deixa à deriva Pequenas e Mé-

dias empresas com potencial de crescimento. 

Koteski (2004) ressalta que um importante passo do governo seria o da ga-

rantia do reconhecimento do status especial dos pequenos negócios na reforma tri-

butária. Salientando que, esse status já consta da Constituição Federal (artigos 170 

e 179), que cita que as micro e pequenas empresas devem ter tratamento diferenci-

ado e favorecido, com propósito de estimular o desenvolvimento do setor e da na-

ção. 
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8 ADMINISTRAÇÃO PROFISSIONAL NA EMPRESA FAMILIAR  

 

Baseado em pesquisas, pode-se afirmar segundo Lodi (1978) que as forças 

de destruição de uma empresa estão em sua administração, seja do próprio funda-

dor, ou de sua família. 

Quando se conceitua o ciclo de vida do produto (CVP), segundo Lodi (1987), 

isso representa uma boa explicação do ciclo de vida de uma empresa familiar. Estes 

são caracterizados pela sua fundação, crescimento, apogeu e declínio. 

Tais fatores são mencionados pelo autor, bem como podem ser melhor 

caracterizados analisando a figura 3 abaixo, onde os ciclos de vida da empresa 

familiar são demonstrados desde sua fundação, passando pelo seu crescimento até 

o momento de apogeu e por fim, ao de declínio, em que este ponto em si está ligado 

ao fator de decadência da empresa, de modo que seus administradores não estão 

mais conseguindo a manter no ápice. A empresa começa a ter problemas 

administrativos, os conflitos internos aumentam e esta passa a perder mercado e ruir 

conforme o passar do tempo, ao menos que medidasde intervenção para solucionar 

os problemas sejam tomadas. 
 

 

Figura 3 - Ciclos de Vida em uma Empresa Familiar. 

 

Fonte: Lodi (1987). 

O fundador da empresa desenvolve o negócio, na maioria dos casos, por uma 

aspiração pessoal, ou por ter uma ideia de sucesso que de grande expressão. 

A dificuldade em aceitar que novas ideias interfiram o que estes têm como 

verdade na administração dos conflitos por saber à hora de parar e aceitar uma su-
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cessão pode levar a um declínio da empresa, fazendo com que esta seja levada a 

falência. Por isso, muitas empresas não sobrevivem ao próprio fundador. 

Segundo Lodi (1978), a fase de crescimento da organização depende do seu 

principal executivo, que precisa escolher um produto que seja um fazedor de riqueza 

a médio e longo prazo. 

A fase do apogeu representa o momento em que o nome da empresa começa 

a ganhar destaque no mercado. Capacitação de recursos, fidelização de clientes, e 

toda a estrutura, sejam físicas, administrativas e profissionais estão prontas. 

A fase do apogeu, no entanto perigosa, pois pode causar certa acomodação 

nos administradores da organização, estes, achando que tudo está perfeito e que o 

produto é único. Porém, nesta fase é que as ações de diversificação e de estratégia 

de mercado devem ser mais intensificadas para o produto não cair em obsolescên-

cia. 

Quando isso não ocorre o processo de declínio se torna mais próximo. O fun-

dador acaba se desestimulando e muitas decisões passam a ser lentas. Neste ponto 

que o processo de sucessão familiar se inicia. A retomada do crescimento está dire-

tamente ligada ao novo administrador que assumirá o negócio. A função deste novo 

administrador é inovar, fazer que novas ideias transformem a organização que antes 

estava em declínio em uma força no mercado. Ações administrativas e de marketing 

devem ser incorporadas ao dia a dia da organização, do mesmo modo, os conflitos 

devem ser resolvidos para que a empresa volte ao caminho do sucesso. 

Como relata Schumpeter (1961), pode-se chamar de empreendimento a rea-

lização de novas combinações, chamam-se empresários os indivíduos cuja a função 

é realizá-las. 

O mundo capitalista pressiona para que os novos administradores sejam ou-

sados, que busquem inovações tecnológicas, cabe ao sucessor transformar a situa-

ção antes arcaica em uma revolução para a nova realidade. 

Para Schumpeter (1961), a base do futuro sucessor está na família, bem co-

mo em seus estudos ligados diretamente ao grau de conhecimento que este irá ab-

sorver, bem como, quais serão seus ideais, o que este trará de novo à organização. 

A vivência prática é importante, porém, a motivação que este profissional terá 

é o que vai demandar o futuro da empresa familiar. Se a motivação estiver alta, a 

organização terá condições de ter um futuro promissor, entretanto, se o sucessor 
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estiver desmotivado as chances da empresa ruir e cair em um declínio que não terá 

mais volta é considerável.  

Segundo Bernhoeft (1989), o sucessor tem a função de dar continuidade e 

desenvolver seu empreendimento, mas, não de imitar o fundador, pois são comple-

tamente diferentes. 

As empresas que se mantém estagnadas se opõem ao profissionalismo, bem 

como as mudanças de mercado. A sucessão então surge como uma imposição ao 

sistema capitalista, uma mudança que pode fazer com que a organização se mante-

nha firme e evolua no mercado econômico, tal como uma sucessão mal feita pode 

levar ao descenso. 

A gestão profissional deve ser idealizada ainda com o fundador, pois não pre-

cisa ser somente implantada com uma sucessão. A sucessão complementa a profis-

sionalização, e esta se consolida com uma sucessão bem feita e vice versa, uma 

complementando a outra. A sucessão realizada de uma forma correta, sistêmica e 

sem conflitos é embasada numa profissionalização anterior fará com que o sucesso 

deste sucessor seja maior. 

 
 

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De acordo com o que foi exposto neste trabalho acadêmico sobre a importân-

cia de uma gestão profissional em Micro e Pequenas Empresas, conclui-se que ape-

sar dos desafios enfrentados num setor varejista concorrido é possível uma empresa 

familiar obter sucesso, desde que haja empenho e comprometimento de seus gesto-

res e colaboradores. 

Segundo Lodi (1989), o fundador cria uma empresa a partir de um sonho, on-

de este quer compartilhar com a segunda geração. É preciso que quem assuma a 

responsabilidade incorpore os traços da família que foram angariados na primeira 

geração e desenvolva uma ideologia estável e coerente, evoluindo com uma gestão 

profissional que encare os desafios do dia a dia, e que gerencie conflitos, buscando 

novas ações de mercado vencendo concorrentes, e que assim, efetive o negócio.  

A cultura da família é o ponto central na determinação de forças e fraquezas 

do negócio, onde esta interfere mais intensamente do que as forças de mercado. Os 

valores em comum devem vir em primeiro lugar, e estes devem ser solidificados pa-
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ra ganhar duração. Como afirma Lodi (1998), famílias fortes são aquelas que criam 

empresas fortes. 

Ainda seguindo o autor Lodi (1998), a empresa familiar quando supera os 

seus conflitos está firmada numa gestão profissional sólida e coerente, que é mais 

forte do que uma empresa estatal. O grande desafio da gestão de Micro e Pequenas 

Empresas Familiares está na própria família, nos momentos de sucessão e princi-

palmente em sua profissionalização. 
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