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INTRODUÇÃO

A proposta do presente estudo consiste em conhecer e compreen-
der o processo de modernização administrativo para explicar o per-
curso da gestão das empresas familiares da cidade de Franca/SP.

O estudo sobre a reestruturação produtiva e as questões que a
envolvem, de modo especial, processo de modernização da gestão
das empresas familiares da cidade de Franca/SP, vêm responder
à curiosidade científica da pesquisadora em desvendar possibili-
dades e formas de ação profissional do Serviço Social no universo
empresarial.

A preocupação em torno do contexto do Serviço Social nas or-
ganizações empresariais justifica-se, inicialmente, pela inquietude
da pesquisadora, desde o período da graduação, em relação às críti-
cas negativas ao exercício profissional do Serviço Social nas empre-
sas. Esse fato impulsionou a assumir o desafio em trabalhar na área
empresarial. A atuação durante seis anos em uma empresa privada
na cidade de Franca/SP permitiu acúmulo de experiência profis-
sional na área, despertando, ainda mais, o interesse pelo estudo so-
bre a temática.

Através da realização de pesquisas por meio dos cursos de pós-
graduação, especialização/latu sensu e mestrado/strictu sensu, a
pesquisadora conseguiu desenvolver investigações sobre o Serviço
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12 MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA LIMA

Social nas organizações empresariais revelando a importância da
atuação desse profissional na área de gestão de pessoas. A concreti-
zação da dissertação de mestrado trouxe novo impulso e motivação
à pesquisa. Esse estudo apontou necessidade dos assistentes sociais
agregarem maior conhecimento sobre o universo empresarial visan-
do garantir a competência da atuação profissional, além de ocupar,
definitivamente, o espaço de trabalho nessas organizações, tão com-
plexas.

Enquanto docente do Curso de Serviço Social da Fundação Edu-
cacional de Barretos/FEB – Barretos/SP, ministrando disciplinas
pertencentes ao Núcleo de Fundamentos do Trabalho Profissional,
preocupada com questões relacionadas ao trabalho profissional, a
pesquisadora deu início a outras sondagens em direção ao universo
empresarial.

Tendo em vista que os resultados do trabalho do assistente social
nas organizações empresariais dependem de conhecimento sobre a
estrutura, as formas de gestão das empresas e suas implicações cul-
turais, sociais, econômicas e políticas, decidiu-se, então, iniciar nova
investigação com o propósito de conhecer o processo de moderniza-
ção da gestão das empresas familiares da cidade de Franca, introdu-
zidas no processo de reestruturação produtiva e administrativa a
partir da década de 1990.

Dando início à investigação, definiu-se o objeto de estudo da pre-
sente investigação: o processo de modernização da gestão das em-
presas familiares na cidade de Franca/SP, estando vinculado à reali-
dade organizacional das empresas e às posturas adotadas diante das
exigências impostas pelo processo de reestruturação produtiva.

A investigação sobre o processo de modernização da gestão ado-
tada pelas empresas nessa realidade pode oferecer elementos impor-
tantes para o meio acadêmico, na construção do conhecimento, além
de contribuir para o processo de formação profissional a partir de
reflexões sobre a realidade local e regional.

Essa temática ganha especial significado por tratar de estudo
voltado para um contexto empresarial inserido em uma região de
grande destaque econômico, representado pela macrorregião de Ri-
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AS EMPRESAS FAMILIARES NA CIDADE DE FRANCA 13

beirão Preto, que simboliza o desenvolvimento do capitalismo em
todos os segmentos: agrário, industrial, comercial e serviços.

O estudo foi realizado por meio de pesquisa teórica, documental
e de campo, o que possibilitou a caracterização da cidade de Franca
na dimensão socioeconômica, a localização das empresas privadas
nessa cidade, descrição e análise da situação dessas empresas no pro-
cesso histórico-brasileiro a partir dos anos 1990, e a explicação do
processo de modernização da gestão dessas organizações, ou seja, as
novas posturas adotadas pelas empresas familiares como forma de
gerenciamento, gestão da força de trabalho e da produção.

O universo da pesquisa ficou constituído pelas empresas fami-
liares de produção, de comércio e de prestação de serviços da cidade
de Franca/SP, sede administrativa da região de governo da
macrorregião de Ribeirão Preto.

Importante esclarecer que o interesse em direcionar a investiga-
ção às empresas familiares, enquanto critério de seleção do univer-
so, está associado às informações de que a maioria das empresas da
cidade de Franca possui gestão familiar.

Em termos históricos as empresas familiares surgiram no Brasil
com as companhias hereditárias, no início do século XIV, logo após
o descobrimento. Segundo Lansberg et al. (apud Oliveira, 1999,
p.21), 70% das empresas em todo o mundo pertencem a famílias,
contudo, consideram que 70% dessas empresas familiares encerram
suas atividades com a morte do fundador. O ciclo médio de vida
dessas organizações é de 24 anos e dos 30% que sobrevivem, na se-
gunda geração, somente algumas conseguem permanecer no mer-
cado até a terceira geração.

Oliveira (1999, p.22) argumenta que, de maneira geral, pode con-
siderar que as empresas familiares representam aproximadamente
4/5 da quantidade das empresas privadas brasileiras e respondem
por mais de 3/5 da receita e 2/3 dos empregos quando se considera
o total das empresas privadas no Brasil. O mesmo autor comple-
menta que 1/5 das empresas familiares apresentam sérios obstácu-
los no momento da sucessão do comando da gestão, considerando
que são problemas que duram, em média, quatro anos para serem
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resolvidos. Quando não são sanados podem ser motivo da desativa-
ção da empresa. As empresas familiares têm significativa represen-
tatividade no cenário da economia brasileira e, também, na cidade
de Franca.

Assim a escolha pela cidade de Franca, como lócus privilegiado
da pesquisa, justifica-se porque a pesquisadora reside nesse muni-
cípio, além de considerar a grande importância do polo industrial de
exportação de calçados masculinos situado nesse município.

Para a realização da investigação foi necessário selecionar a amos-
tra do universo a partir de critérios pré-elaborados como: empresas
familiares da cidade de Franca, classificadas pelos ramos de produ-
ção, de comércio e de prestação de serviços, definidas pelos portes
grande e médio e originárias desse município.

Os sujeitos foram selecionados por meio dos contatos estabele-
cidos com as empresas integrantes da amostra da investigação e fi-
caram representados por empresários e gestores diretos das organi-
zações empresariais familiares da cidade de Franca/SP.

Dando continuidade ao processo investigativo definiu-se o re-
corte temporal, determinado pelos anos 1990, por corresponder ao
período em que o processo de modernização administrativa ganhou
maior expressão no Brasil, até o ano de 2007, quando da aplicação
da pesquisa para a presente investigação.

O estudo partiu do pressuposto de que o marco fundamental do
regime de acumulação capitalista, a partir da reestruturação produ-
tiva, automação, flexibilização administrativa e desverticalização da
esfera produtiva, foi absorvido pelas empresas com o propósito de
alcançar maior competitividade no mercado interno e externo. Po-
rém, a cultura empresarial do tipo familiar, predominante no inte-
rior do Estado de São Paulo, escamoteia a efetivação do processo
quando deixa de observar, implementar e investir na formação de
um corpo sócio-funcional de acordo com as regras de qualificação
internacional.

A partir da década de 1990, o Brasil teve nova orientação econô-
mica em relação às décadas anteriores. No governo de Fernando
Collor de Melo (1990-1993), a política industrial e comercial for-
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mulada partiu do princípio de que o aumento da eficiência da pro-
dução e da modernização técnico-organizacional poderia garantir a
inserção da economia brasileira no cenário internacional, favorecendo
o desenvolvimento econômico do país, além de trazer melhoria na
qualidade de vida da população.

Nesse quadro, as empresas brasileiras foram expostas a uma efe-
tiva competição internacional, equilibradas pelas forças de mercado
e da livre concorrência. O sucesso dessas empresas e, consequente-
mente, da economia do país, passava a depender da melhor qualida-
de e dos menores preços de seus produtos e serviços.

A abertura do mercado colocou as empresas diante de grandes
desafios, uma vez que a estrutura produtiva e organizacional destas
não se encontrava totalmente preparada para um mercado aberto à
concorrência internacional.

Houve por parte do empresariado a preocupação pela busca por
maior competitividade. Nesse momento, as empresas deveriam ser
capazes de acompanhar o ritmo acelerado do progresso tecnológico
e saber aplicar, de forma eficiente, os conhecimentos necessários e
adequados ao processo. Para isso, eram necessários investimentos e
modernização para implementar maior tecnologia e formas inova-
doras de organização e gerenciamento do trabalho. Esse processo
foi denominado como reestruturação produtiva.

Pode-se dizer que a reestruturação produtiva, no Brasil, foi de-
sencadeada pela internacionalização da economia, estratégia do se-
tor privado que encontrou grande apoio na prática política do go-
verno Collor, diante da necessidade de modernizar o país,
fundamentado no projeto neoliberal, e que inseriu o Brasil em uma
nova ordem mundial redefinida pelo processo de globalização.

A reestruturação produtiva significou a necessidade em buscar
novas formas de concepção sobre normas, distribuição e repartição
da produção, tendo por base a flexibilização produtiva, a intensifi-
cação do trabalho, o modelo cooperativo de organização sindical e a
adoção de práticas diferenciadas de gestão do trabalho. Constituía
um conjunto de transformações, de ordem técnica e política, que
viabilizasse novas condições de acumulação do capital.
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O processo de reestruturação produtiva, no Brasil, consolidou-
se nos anos 1990, a partir da preocupação pela qualidade total. A
cultura da qualidade, acompanhada da necessidade de competiti-
vidade e produtividade, determinou a propagação de diferentes for-
mas de gestão e organização do trabalho, implementando progra-
mas de Qualidade Total e estendendo, em grande escala, o processo
de terceirização. No Brasil, a terceirização foi uma das formas de
organização da produção mais adotadas pelas grandes empresas e
que provocaram transferência da mão de obra para as pequenas e
médias empresas, favorecendo o surgimento e o crescimento de tra-
balhadores autônomos, sem vínculo empregatício, e de trabalhado-
res em domicílios.

A flexibilização do processo produtivo implica flexibilização
administrativa, o que significa novas exigências às qualificações
profissionais do trabalhador, novas condições de inserção no mer-
cado de trabalho, padrões mais rígidos de controle do desempenho
do trabalhador, maior flexibilização dos mecanismos de proteção
social, além de modelos alternativos de gestão da produção e do
trabalho.

As grandes corporações empresariais através de incentivos à pro-
dutividade, e dos programas participativos, buscam o envolvimento
do trabalhador com objetivos e metas da organização estabelecen-
do, assim, o controle da força de trabalho. A reprodução material
dessa força de trabalho opera através das políticas de benefícios ofe-
recidas pelas empresas, e reguladas pelo Estado, que passam a se
relacionar com a natureza do contrato de trabalho e com o desempe-
nho individual/grupal dos trabalhadores, atingindo a esfera dos di-
reitos sociais.

No cenário de mudanças e de reestruturação empresarial estão
envolvidas não só as grandes corporações, como também as médias,
pequenas e microempresas, não somente provenientes das regiões
metropolitanas, mas abrangentes às mais diversas regiões do inte-
rior, ou seja, a reestruturação produtiva atinge amplitude global.

Diante de reflexões complexas sobre o cenário estrutural em que
estão inseridas as empresas brasileiras e, de modo especial, as fami-
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liares da cidade de Franca, surgem alguns questionamentos: atual-
mente, como as empresas têm perseguido a competitividade e a me-
lhor qualidade de seus produtos? Teriam as empresas familiares lo-
calizadas no interior seguido o mesmo ritmo de mudanças ocorridas,
de modo geral, nas corporações empresariais situadas nas principais
capitais e centros metropolitanos do país? Se foram notadas diferen-
ças, como essas empresas iniciaram o processo? De que forma são
constituídas suas estruturas econômicas e organizacionais? Copia-
ram experiências de sucessos ou criaram suas próprias estratégias?
Quais as principais dificuldades encontradas? Quais as tomadas de
decisões mais importantes e quais foram os resultados?

Partindo dessas indagações, a presente investigação apresenta
como objeto de estudo o processo de modernização da gestão das
empresas familiares da cidade de Franca, estado de São Paulo.

Franca é uma cidade situada no nordeste do estado de São Paulo
e compõe a macrorregião de Ribeirão Preto. Essa macrorregião re-
presenta um importante centro de desenvolvimento capitalista, o que
justifica a relevância da investigação.

A região de Ribeirão Preto representa um dos polos mais dinâ-
micos do processo de urbanização e de industrialização do Estado
de São Paulo. No início do século XX, a extensão das ferrovias nessa
região redimensionou o crescimento das cidades. Bacellar e Brioschi
(1999) explicam esse intenso processo de urbanização pelo número
de cidades com mais de 20.000 habitantes. Em 1960, somente as
cidades de Ribeirão Preto e Franca tinham população superior a
20.000 habitantes. A partir de 1996, mais de 15 municípios, inte-
grantes dessa macrorregião, passaram a contar com população su-
perior a 20.000 moradores.

A infraestrutura de transporte desempenhou importante papel
no desenvolvimento socioeconômico da região. O asfaltamento da
via Anhanguera, em 1948, e a construção da Rodovia Washington
Luís foram fundamentais para a atração de indústrias e novos con-
tingentes migratórios, consolidando importantes centros urbanos,
como Campinas e Ribeirão Preto, mas também centros menores,
como Sertãozinho, Franca, São Carlos, Araraquara e Barretos.
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Embora a agroindústria continue a ter maior peso na economia
regional, o setor de calçados e artefatos de couro destacou-se no
município de Franca, considerado o maior polo produtor de calça-
dos masculinos de couro do país e importante centro exportador de
sapatos.

Na tentativa de facilitar a organização dessa investigação, a tese
ficou estruturada em quatro capítulos. O primeiro objetivou con-
textualizar a evolução histórica do desenvolvimento econômico do
país a partir da implantação de políticas governamentais que esti-
mularam o desenvolvimento industrial e que fomentou o crescimen-
to das empresas. Também foram analisadas as condições e as exi-
gências impostas às empresas diante do processo de globalização
da economia.

No segundo, buscou-se ref lexões sobre as organizações
empresarias do tipo familiar, abordando dados teóricos e conceituais
sobre esse tipo de organização, questões inerentes ao processo de
sucessão do comando empresarial, a própria organização da estru-
tura da empresa familiar e suas tendências na atualidade.

O terceiro capítulo teve a finalidade de apresentar reflexões acerca
da importância e da necessidade da responsabilidade social enquan-
to forma de inovação da gestão empresarial conectadas às preocupa-
ções mundiais em relação ao desenvolvimento sustentável. Compre-
endendo que o universo empresarial cada vez mais efetiva ações
direcionadas à promoção da cidadania, democracia e justiça social,
também seguem discussões sobre o trabalho profissional do Serviço
Social nessas organizações, acreditando que esse tipo de atuação con-
tribui para o processo de modernização da gestão empresarial.

No último, o desenvolvimento e construção da pesquisa. Houve
a preocupação em refletir sobre o cenário da investigação, a cidade
de Franca, a opção metodológica partindo do método indutivo numa
perspectiva do estudo sócio-histórico, caracterizado pela abordagem
quanti-qualitativa, além de revelar todo o percurso metodológico
para garantir a coleta de dados e informações acerca do objeto de
estudo. A análise e interpretação dos dados possibilitaram a cons-
trução de elementos significativos que revelaram fatos essenciais para
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o alcance dos objetivos propostos por este estudo. Esses elementos
ficaram definidos como a caracterização das empresas da cidade de
Franca, o perfil dos empresários e das empresas familiares da cidade
de Franca. Nesse mesmo capítulo, foram apresentadas algumas re-
flexões baseadas na investigação que se caracterizaram enquanto
categorias empíricas.

Finalizando, realizaram-se algumas considerações relevantes
acerca do objeto de estudo, apresentadas e estudadas no decorrer da
investigação, na tentativa de oferecer contribuições para a constru-
ção do conhecimento do Serviço Social sobre as organizações em-
presariais do tipo familiar.

Empresas_Familiares_(3Prova).pmd 14/12/2009, 22:2619


