
SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
LIMA, MJO. As empresas familiares da cidade de Franca: um estudo sob a visão do 
serviço social [online]. São Paulo: Editora UNESP; São Paulo: Cultura Acadêmica, 2009. 240 p. 
ISBN 978-85-7983-037-2. Available from SciELO Books <http://books.scielo.org>. 
 
 

 

All the contents of this chapter, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution-Non 
Commercial-ShareAlike 3.0 Unported. 

Todo o conteúdo deste capítulo, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribuição - 
Uso Não Comercial - Partilha nos Mesmos Termos 3.0 Não adaptada.  

Todo el contenido de este capítulo, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative 
Commons Reconocimento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.  

  
 
 
 
 

A construção da pesquisa 
 
 

Maria José de Oliveira Lima 



4
A CONSTRUÇÃO DA PESQUISA

O cenário da pesquisa

O objeto de estudo em evidência, nessa investigação, envolve o
processo de modernização da gestão nas empresas familiares da ci-
dade de Franca, o que revela importância no destaque desse municí-
pio enquanto cenário da pesquisa.

Não se pretende, nesse trabalho, discorrer sobre os elementos
históricos e fatores econômico, social e cultural da cidade, mas, so-
bretudo, ressaltar alguns aspectos relevantes integrados diretamen-
te ao objeto de estudo dessa investigação.

A fundação da cidade de Franca data entre 1760 e 1780. A des-
coberta do ouro e a criação de gado, nos Estados de Minas Gerais e
Goiás, colaboraram efetivamente para a interiorização do povoamen-
to do Estado de São Paulo. A região de Franca começou a ser desco-
berta no início do século XVIII pelos bandeirantes que buscavam as
minas de ouro de Goiás. A rota rumo Vila Boa de Goiás era conheci-
da como estrada do sal, que, com o tempo, passou a ser ponto de
parada dos comboios de carros de bois mineiros, goianos e mato-
grossenses. (Nosso São Paulo, on-line).

Cortando o sertão que se situava entre os rios Pardo (a Oeste),
Grande (ao Norte) e os limites da capitania de São Paulo com a de
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Minas Gerais (a Leste), a também denominada Estrada dos Goiases,
permitiu a afluência de viandantes ao ouro de Vila Boa de Goiás e
seus arredores.

Ao longo dessa estrada, foram se formando pousos para o descan-
so, núcleos de abastecimento e povoamento, colocados estrategica-
mente para facilitar a caminhada dos andantes daquele território.

Essa região começava a acolher grande fluxo populacional, no
início do século XIX, habitantes do Estado de Minas Gerais que
vinham para criar gado e plantar lavoura, devido à decadência da
mineração. Esses mineiros passaram a modificar o sertão da Estra-
da dos Goiases através do desenvolvimento de atividades agropas-
toris. Durante quase todo o século XIX, a economia dessa região se
baseava na economia doméstica, na pecuária e na condição de en-
treposto de sal.

Essas atividades tiveram papel preponderante na conquista e na
humanização do sertão, que, com o tempo, foi se transformando em
cidade. Em 1805, chegaram os primeiros habitantes que criaram a
Freguesia da Franca. Em volta da igreja, os mineiros migrantes, li-
derados por Hipólito Antonio Pinheiro (1754-1840), o fundador de
Franca, levantaram as primeiras casas.

O nome Franca homenageava o então governador da Capitania
de São Paulo, Antonio José da Franca e Horta, incentivado pela fixa-
ção do núcleo populacional de origem mineira em território paulista.

O ano de 1805 data a criação da Freguesia da Franca, que, em
1824, emancipou-se de Moji Mirim e se elevou à Vila Franca do
Imperador. Por meio da lei provincial n° 21 de 21 de abril de 1856,
Franca passa a ser considerada cidade, contudo, esse título foi ape-
nas honorífico, pois foi com a criação da Vila que o município con-
quistou sua autonomia político-administrativa.

Durante a segunda metade do século XIX, espalhou-se pelo Es-
tado de São Paulo a cultura cafeeira e as ferrovias que iriam trans-
portar o café, do interior para o porto de Santos, visando à exporta-
ção. O cultivo e a comercialização desse produto na região trouxe
aumento populacional para o município, consequentemente, mu-
dou o panorama da cidade.
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Logo após o auge da produção cafeeira no Brasil, houve expan-
são na criação de gado além de um rápido desenvolvimento urbano
nessa região. A criação de gado possibilitou grande oferta de couro e
estimulou o surgimento de indústrias coureiras, destacando a insta-
lação de unidades de curtimento de couro cru (curtumes) e fábricas
de sapatões, sandálias, arreios, capas de facas, lombilhos, silhões e
outros objetos de couro.

As primeiras evidências das atividades de transformação de ma-
téria-prima estão associadas ao artesanato do couro. Por volta de
1824, já existiam famílias empreendedoras que produziam artigos a
partir dessa matéria-prima. Em 1814, Franca já registrava 1.083 pes-
soas e, entre elas, 8 eram sapateiros. Durante o período de 1814-
1821, a produção de mercadorias de couro se caracterizava por ati-
vidades artesanais entre famílias1.

Em 1921, surge a primeira fábrica de sapatos com equipamentos
modernos fazendo com que Franca se firmasse no cenário nacional
como pioneira no investimento tecnológico desse tipo de produto.
A partir de então, outros empresários da cidade, aproveitando os
incentivos governamentais e facilidades para importações, passaram
a buscar tecnologia visando melhorar a qualidade, aumentar a pro-
dução e diminuir os custos. (Canôas, 1991, p.163). Com o passar
dos anos, a cidade conseguiu acompanhar o ritmo de desenvolvi-
mento industrial ocorrido no país.

A Segunda Guerra Mundial, apesar de prejudicar as importa-
ções de tecnologia, possibilitou avanço do parque industrial na ci-
dade, considerando o aumento da demanda por calçados. Em 1945,
a indústria, no município, transformou-se em negócio rentável à eco-
nomia local e do país, tendo em vista a habilidade do processo
artesanal de produção aliada às inovações tecnológicas.

No entanto, a indústria se consolidou com mais intensidade a
partir da década de 1950-1960, tendo em vista as condições políti-

1 Informações concedidas por empresário calçadista da cidade de Franca duran-
te entrevista realizada em 1998, com finalidade de concretização de monogra-
fia para obtenção do título de Especialista.
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cas e econômicas que garantiram o fenômeno do desenvolvimento
industrial brasileiro. Diante da necessidade de expansão comercial,
em 1969, a Prefeitura Municipal, estabelecendo aliança com alguns
empresários do ramo calçadista, organizou a primeira feira de expo-
sição de calçados com objetivo de estimular a principal economia da
cidade. O evento, presente até os dias atuais, passou a se denominar
Francal. Essa feira tornou-se internacionalmente reconhecida, re-
cebendo visitas de representantes comerciais de vários países do
mundo como também das diversas regiões do Brasil. Na década de
1980, a Francal foi transferida para a cidade de São Paulo, visando
melhor atender às expectativas do mercado, considerando a infraes-
trutura e a posição estratégica que a capital do Estado oferece.

Ao longo das décadas de 1970 e 1980, a atividade de fabricação
de sapatos atingiu o auge de desenvolvimento econômico e indus-
trial abrangendo, como referência, também o mercado internacio-
nal. Nos anos 1980, a indústria já gerava mais de 35 mil empregos
com produção anual, aproximadamente, de 35 milhões de pares de
sapatos2. Esse fato elevou a cidade de Franca à “capital do calçado
masculino” firmando-se enquanto sua principal economia.

A partir dos anos 1990, o setor calçadista passou por desacelera-
ção de seu desenvolvimento industrial mediante conjuntura nacio-
nal de crise política e econômica que repercutiu diretamente na eco-
nomia da cidade. Apesar da gravidade da situação econômica do
setor, Franca continua sendo o maior polo produtor de calçados de
couro masculino do país3.

Ao lado da indústria de calçados, desenvolveu-se nessa cidade a
fabricação e comercialização de componentes tais como solados, ade-
sivos, couro, máquinas, equipamentos e outros insumos necessários
à produção de sapatos. Também cresceu a prestação de serviços li-
gados ao atendimento das principais demandas dessa cadeia produ-

2 Dados fornecidos pelo Sindicato da Indústria de Calçados de Franca durante o
processo de coleta de dados.

3 É o segundo maior polo produtor do país, mas é o primeiro no segmento de
calçados masculinos, atividade em que é especializado. (Abicalçados, on-line).
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tiva. Destaca a importância do Serviço Social da Indústria (Sesi),
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), Serviço Na-
cional de Aprendizagem Comercial (Senac) e Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), que contribuíram
para o avanço industrial por meio da implantação de programas de
treinamentos nas áreas de tecnologia, de gestão, de comercialização
e de distribuição.

Atualmente, Franca é considerada um polo de produção de cal-
çados e possui todas as características de um cluster4. Esta aglomera-
ção contribui para o aumento da produtividade e direciona a traje-
tória da inovação estimulando a formação de novos negócios. A
concentração geográfica permite às empresas operarem mais pro-
dutivamente na busca de insumos como mão de obra especializada,
fornecedores de máquinas e de componentes, além de facilitar o aces-
so à informação e à tecnologia. A concentração de um polo indus-
trial também se caracteriza pela cooperação e pela competição. As
empresas competem no mesmo mercado, mas cooperam em aspec-
tos que trazem benefícios, como participação em feiras, comparti-
lhamento de frete para a distribuição, tratamento de matéria-prima
e organização de associação de classe.

Braga Filho (2004, p.161) explica que o desenvolvimento da in-
dústria produtora do calçado provocou, de maneira complementar,
o surgimento e crescimento de outras atividades industriais correlatas

4 Clusters são concentrações geográficas de companhias e instituições inter-re-
lacionadas num setor específico. Os clusters englobam uma gama de empre-
sas e outras entidades importantes para a competição, incluindo fornecedo-
res de insumos sofisticados, tais como componentes, maquinário, serviços e
fornecedores de infraestrutura especializada. Muitas vezes se estendem na
cadeia produtiva até os consumidores e, lateralmente, até as manufaturadas
de produtos complementares e na direção de empresas com semelhantes ha-
bilidades, tecnologia ou mesmo de insumos. Também incluem órgãos gover-
namentais e não governamentais como universidades, agências de padroni-
zação, escolas técnicas e associações de classe, que promovem treinamentos,
educação, informação, pesquisas e suporte técnico. (Gorini; Correa; Silva,
2000, p.1).
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e, do mesmo modo, estimulou o aumento da população da cidade.
Por esse motivo, a cidade de Franca caracteriza-se como urbano-
industrial.

Conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE) (1/7/2006), Franca possui 328.121 habitantes, com taxa
de urbanização de 97,84% e de ruralização de 2,16%. Franca sempre
foi alvo de migrantes de várias cidades vizinhas, principalmente do
sul do Estado de Minas Gerais. Várias famílias buscavam essa cida-
de com objetivo de encontrar emprego na indústria de calçados, con-
siderando que a produção de sapatos exige grande demanda de mão
de obra. Segundo informações do Instituto de Pesquisas Econômi-
cas e Sociais (Ipes) do Centro Universitário de Franca (Uni-Facef),
no ano de 2004, a migração representou número aproximado de 3.192
migrantes que se deslocaram para a cidade em busca de emprego.

As atividades do comércio e de prestação de serviços apresen-
tam-se em expansão no município através de instalações de empre-
sas de grande e médio portes, nos últimos anos, garantindo diversi-
ficação da economia local. De certa forma, essas atividades têm
atendido à demanda de empregos, de produtos e de serviços da po-
pulação local e regional.

Franca destaca-se ainda como centro de uma das mais impor-
tantes regiões produtoras de café do Estado de São Paulo, a “Alta
Mogiana”. O café produzido nesse município caracteriza-se pela alta
aceitação nos mercados nacional e internacional, pelo sabor de cho-
colate e pelo doce natural. A maioria da produção local de café é
comercializada através da Cooperativa de Cafeicultores e Agrope-
cuaristas (Cocapec), que reúne inúmeros agricultores da região e
participa das diversas etapas produtivas e de distribuição do café.
No setor da agricultura, ainda se destaca a expansão do cultivo de
cana de açúcar nas fazendas da região estimuladas pela grande de-
manda da produção do álcool e pelo intenso desenvolvimento da
agroindústria na macrorregião de Ribeirão Preto.

Nesse município, ao longo dos anos, também se desenvolveram
o comércio e a lapidação de diamantes, considerando que Franca já
foi centro importante de garimpo. Porém, atualmente, essa ativida-
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de se manifesta e se caracteriza pelo empreendimento de pequeno
porte e, muitas vezes, informal.

A cidade abriga duas universidades de relevância, a Universida-
de Estadual Paulista (Unesp) e a Universidade de Franca (Unifran),
que, juntas, oferecem mais de 50 cursos nas áreas de Humanas, Bio-
lógicas e Exatas. Também com merecida consideração se destacam
o Centro Universitário de Franca (Uni-Facef) e a Faculdade de Di-
reito de Franca, ambos autarquias municipais, que oferecem à po-
pulação regional vários cursos de graduação e pós-graduação. Essas
instituições de ensino superior contribuem de forma significativa
para o desenvolvimento científico e tecnológico da cidade. Franca
conta com inúmeros estabelecimentos de ensino, municipal, esta-
dual e particular, atendendo aproximadamente mais de 70 mil estu-
dantes da pré-escola à pós-graduação. Segundo dados do IBGE
(2005), o município apresenta taxa de alfabetização de 96,37%. A
propósito, vale mencionar o Índice de Desenvolvimento Humano
(IDH-M) de 0,820, sendo IDH-M Renda 0,755%, IDH-M Longe-
vidade 0,800 e IDH-M Educação 0,906. Esses números revelam
resultados do empenho na busca pela qualidade de vida dos habi-
tantes do município.

Franca também se apresenta como a capital do basquete, reco-
nhecida em âmbito nacional pela forte tradição desta modalidade
esportiva desenvolvida através do clube Franca Basquete, além do
sucesso alcançado na região e no país.

A cidade de Franca está localizada no nordeste do Estado de São
Paulo, aproximadamente a 400 km da capital paulista, possui área
geográfica de 607,333 km² e instituída como sede da 14ª Região
Administrativa abrangendo vinte e três municípios5.

5 A 14ª Região Administrativa do Estado de São Paulo é constituída pelas se-
guintes cidades: Franca, Aramina, Batatais, Buritizal, Cristais Paulista, Guará,
Igarapava, Ipuã, Itirapuã, Ituverava, Jeriquara, Miguelópolis, Morro Agudo,
Nuporanga, Orlândia, Patrocínio Paulista, Pedregulho, Restinga, Ribeirão
Corrente, Rifaina, Sales de Oliveira, São Joaquim da Barra, São da Bela Vista.
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Franca integra a macrorregião6 de Ribeirão Preto, como sede ad-
ministrativa de região de governo e contribui positivamente para o
desenvolvimento econômico dessa importante região.

A macrorregião de Ribeirão Preto, conhecida como a “Califórnia
brasileira”, apresenta-se como uma das regiões mais ricas do país,
onde estão localizados os maiores produtores de cana de açúcar de
todo o Estado de São Paulo. Abastece 32% da frota nacional de veí-
culos e produz 20% de todo o açúcar do país (Cosac, 1998, p.32). Em
relação à industrialização, Franca destaca-se como polo industrial
responsável por grande parte da mão de obra empregada na região.

O crescimento e o desenvolvimento alcançados pelo município
ocorreram em função de uma conjugação de fatores econômicos,
políticos, institucionais, sociais e culturais que refletem, em seu bojo,
as particularidades da região. Franca, situada em posição privilegia-
da, entre os três maiores centros econômicos do país, São Paulo, Rio
de Janeiro e Belo Horizonte, destaca-se como uma das cidades de
maior desenvolvimento do Estado de São Paulo.

Historicamente, a cidade passou por várias etapas do desenvol-
vimento econômico: foi entreposto de sal, área de criação de gado,
polo de garimpo de diamantes, região de cultivo do café e ostenta
título de capital do calçado masculino. A indústria calçadista, o gran-
de propulsor da economia local, acrescida pelas atividades agríco-
las, do comércio e de prestação de serviços que cresce e se desenvol-
ve a cada ano, faz com que Franca, hoje, com quase 183 anos de
emancipação política, seja reconhecida internacionalmente e se apre-
senta como importante polo econômico do país.

6 A macrorregião de Ribeirão Preto está localizada na porção nordeste do Estado
de São Paulo, constitui-se como centro regional polarizador através da cidade
de Ribeirão Preto, distante da capital paulista 319 km. É uma macrorregião
composta de 86 municípios, subdivididos em seis regiões de governo: Ribeirão
Preto, Barretos, Araraquara, Franca, São Joaquim da Barra e São Carlos. Pos-
sui cerca de três milhões de habitantes, distribuídos por uma área de 36.000
km2, com renda per capita média de R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais). Sua
economia resulta em Produto Interno Bruto (PIB) de aproximadamente 17 bi-
lhões de reais. (ACIRP – Instituto de Economia – 2002).
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O processo de pesquisa

Na construção dessa investigação, adotou-se um conjunto de
procedimentos metodológicos necessários para a concretização dos
objetivos propostos. Minayo (2000, p.22) ressalta que não há méto-
do melhor que outro, ou seja, o mais indicado sempre será aquele
capaz de conduzir o investigador a alcançar as respostas para suas
dúvidas. Dessa forma, a escolha da metodologia torna-se fundamen-
tal e dela depende o sucesso dos resultados esperados.

A base lógica dessa pesquisa seguiu o método indutivo. A indu-
ção é um processo mental que parte de dados particulares, suficien-
temente constatados, inferindo-se uma verdade geral ou universal,
não contida nas partes examinadas. O objetivo dos argumentos
indutivos visa levar a conclusões cujo conteúdo é muito mais amplo
do que o das premissas nas quais foram baseadas. (Marconi; Lakatos,
2005, p.86). O argumento indutivo fundamenta-se em premissas.
Partindo do princípio de que essas premissas são corretas, as con-
clusões, provavelmente, serão verdadeiras.

O método indutivo parte de premissas de alguns fatos observa-
dos visando alcançar conclusões que contemplem o todo, mesmo que
as informações representem situações não observadas. O caminho
percorrido sempre acompanha do particular ao geral, induzindo a
generalização da conclusão. “O objetivo do método indutivo é a ge-
neralização probabilística de um caso particular. [...] partindo de
dados ou observações particulares constatadas, podemos chegar a
proposições gerais.” (Richardson, 2007, p.35).

Durante o percurso metodológico, levando em consideração a
complexidade do fenômeno social em investigação, optou-se pela uti-
lização do estudo sócio-histórico que representa “[...] um processo
dinâmico, objetivo e natural estabelecido entre a realidade
investigada e a lógica do pensamento manifestado nos depoimentos
dos sujeitos [...]” (Cosac, 1998, p.48) e do raciocínio a ser perseguido.

Para as ciências sociais, o estudo sócio-histórico permite com-
preender o fenômeno social como um objeto de alta significação.
Minayo (2000, p.20) explica que esse objeto possui identidade com
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o pesquisador, o que oferece melhores condições para reconstrução
teórica a partir da realidade social investigada, à medida que possi-
bilita a aproximação do investigador com o objeto de estudo, consi-
derando que esse objeto possui consciência histórica capaz de trans-
mitir toda a sua riqueza de significados.

Este estudo torna possível conhecer os sujeitos envolvidos, pois
acontece uma interação que favorece a compreensão do contexto em
investigação. Desta forma, pesquisado e pesquisador têm oportuni-
dade para refletir, aprender e construir-se no desenvolvimento da
investigação.

Freitas et al. (2003, p.28) também defendem que o estudo sócio-
histórico possibilita um processo interativo entre sujeitos e pesqui-
sador através da linguagem. O homem expressa suas ideias e suas
relações através da fala, do uso da palavra articulada entre pessoas.
O relacionamento entre pesquisador e pesquisado oferece condições
e “oportunidade para refletir, aprender e ressignificar-se no proces-
so de pesquisa.” (Freitas et al., 2003, p.28). O pesquisador torna-se
parte integrante da pesquisa e sua compreensão do objeto de estudo
se constrói a partir do envolvimento e interação com os sujeitos e
com o contexto sócio-histórico no qual estão inseridos.

A análise realizada nessa investigação se concretizou através do
reconhecimento histórico das empresas selecionadas e da interpre-
tação do contexto em que estão envolvidas. Nesse processo reflexi-
vo, a opção foi pela utilização da abordagem quanti-qualitativa, acre-
ditando que a realidade estudada vai além da percepção pura e
simples dos fenômenos.

A associação dos dados quantitativos e reais com os dados ex-
pressos pelas atitudes, valores e significados traz para a análise o
subjetivo e o objetivo, os fatos e seus significados, possibilitando
maior aproximação do pesquisador à realidade social em questão.

Max Weber (apud Goldenberg, 2000), importante sociólogo ale-
mão, defendia que só poderia tirar proveito da quantificação na ciên-
cia sociológica desde que a aplicação do método facilitasse a com-
preensão do problema. Partindo do pressuposto de que nenhum
pesquisador consegue produzir conhecimento pleno da realidade
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social, torna-se compreensivo que o uso de diferentes abordagens
de pesquisa possibilite o aprofundamento da construção do conhe-
cimento em questão.

A interação entre a abordagem qualitativa e quantitativa permi-
te o cruzamento de dados e de informações possibilitando maior con-
fiança nas conclusões e nos resultados. A triangulação e a combina-
ção dessas abordagens no estudo do mesmo fenômeno objetivam
abranger a máxima amplitude na descrição, na compreensão e na
explicação do objeto de estudo.

Vale evidenciar a importância da abordagem qualitativa em pes-
quisas de questões difíceis de quantificação e, ao mesmo tempo, dos
métodos quantitativos que revelam a realidade do objeto de estudo
e fornecem dados às análises qualitativas, através da aplicação de
variados instrumentais como a técnica de observação, por exemplo,
de cada indivíduo, do grupo e da situação estudada.

No estudo sócio-histórico, o processo de coleta de dados se ca-
racteriza pela ênfase na compreensão, levando em consideração que
a descrição das informações deve ser acrescentada a explicações dos
fenômenos, relacionando-os com o contexto social. (Freitas et al.,
2003, p.28).

Esse processo implica a utilização de um conjunto de técnicas,
de instrumentais apropriados, e se constitui por algumas fontes de
dados tais como: bibliográficas, documentais, observações do pes-
quisador, informações fornecidas por pessoas que acrescentem co-
nhecimentos ao objeto de estudo e os depoimentos dos sujeitos.

Na presente pesquisa, o processo de coleta de dados iniciou-se
pelo levantamento bibliográfico e documental para organizar o re-
ferencial teórico com o propósito de compreender, para explicar, a
realidade estudada. Nesse sentido, foram utilizados inúmeros auto-
res da sociologia, da administração, da economia e também especí-
ficos do Serviço Social, na tentativa de contextualizar as organiza-
ções empresariais familiares, seu desenvolvimento no Brasil, os
modelos de produção capitalista, suas crises e as formas de supera-
ção independente das possíveis mudanças ocorridas na gestão das
empresas.
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O segundo movimento realizado para o desenvolvimento da in-
vestigação foi a busca de conhecimentos e de informações acerca do
objeto de estudo, o processo de modernização da gestão das empre-
sas familiares da cidade de Franca.

Na tentativa em adquirir melhor compreensão sobre o objeto de
estudo, foram imprescindíveis os contatos formais estabelecidos com
três profissionais, administradores, residentes na cidade de Ribei-
rão Preto que desenvolvem atividades de consultoria às organiza-
ções empresariais familiares da região. Esses contatos foram realiza-
dos através de entrevista semiestruturada visando garantir a melhor
compreensão das particularidades das organizações empresariais do
tipo familiar. Importante esclarecer que as informações conseguidas
nessas entrevistas foram essenciais à interpretação dos dados obti-
dos junto aos sujeitos da investigação.

Em seguida, tornou-se necessário estabelecer o recorte tempo-
ral, compreendido pelo período que se estende a partir dos anos
1990, por corresponder ao momento histórico em que o processo
de modernização administrativa ganhou maior expressão no Bra-
sil, até o ano de 2007, quando da aplicação da pesquisa para o pre-
sente estudo.

O próximo passo investigativo foi situar o espaço do universo e o
número de empresas existente no mesmo, considerando que o uni-
verso da investigação se reporta às empresas familiares da cidade de
Franca/SP. Ficou definida, então, a cidade de Franca como cenário
do estudo. Nesse sentido, alguns contatos foram realizados com a
Prefeitura Municipal, além de pesquisas a vários sites da internet
para melhor precisar os limites geográficos da cidade e mapear o uni-
verso do presente estudo, as empresas inscritas no município.

Reconhecendo a importância estratégica da cidade de Franca, foi
necessário buscar informações relevantes, em documentos, na
internet, em revistas, artigos de jornais e teses para acrescentar co-
nhecimentos específicos ao cenário da pesquisa.

Por meio de contatos com o Instituto de Pesquisas Econômicas e
Sociais (Ipes) do Centro Universitário de Franca (Uni-Facef) foi
possível quantificar e classificar as empresas privadas de produção,
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de comércio e de prestação de serviços, a partir do banco de dados
fornecido pelo Ministério do Trabalho e Renda e pela Associação do
Comércio e Indústria de Franca (Acif). Esses dados apontaram a
existência de 5.075 (cinco mil e setenta e cinco) empresas, sendo:
5.020 (cinco mil e vinte) empresas de pequeno porte, 48 (quarenta e
oito) de médio porte e sete empresas de grande porte. A partir da
classificação, por ramo de produção, destacam-se o comércio vare-
jista, o comércio atacadista, a indústria química, a indústria têxtil, a
indústria de calçados, a indústria de borracha e couro e as empresas
de prestação de serviços.

Durante o desenvolvimento da investigação, optou-se por
amostragem não probabilística intencional, em que foram selecio-
nados os elementos do universo da pesquisa de acordo com os se-
guintes critérios determinados pelo pesquisador: organizações em-
presariais privadas de produção, de comércio e de prestação de
serviços; caracterizadas pelos portes grande e médio; por estarem
localizadas nos limites do município de Franca; por serem originári-
as dessa cidade; e pela cultura da gestão familiar.

Dando continuidade ao processo investigativo e procurando es-
tabelecer aproximações ao objeto de estudo, foi necessário conhecer
e identificar as empresas situadas na cidade. Para isso, foram esta-
belecidos alguns contatos formais com profissionais ligados ao Senai,
ao Sebrae, à Associação do Comércio e Indústria de Franca (Acif),
visando à compreensão da classificação atribuída por cada um deles
ao complexo empresarial da cidade de Franca. Nesse sentido, tam-
bém foram estabelecidos contatos formais com as diversas entida-
des representativas de classe, destacando os sindicatos de trabalha-
dores e associações patronais.

Após longo processo de busca, conseguiu-se a identificação das
organizações empresariais. Vale considerar que os dados obtidos pelo
Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais do Centro Universitá-
rio de Franca – Uni-Facef reportam ao ano de 2003 e as informações
conseguidas através dos órgãos representativos dos trabalhadores e
das empresas se referem aos anos de 2005 e 2006. Assim acredita-se
que os dados levantados traduzem a realidade atual.
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Para a definição do porte da empresa foram considerados os cri-
térios de classificação estabelecidos pelo Sebrae baseando-se no nú-
mero de empregados exigidos, conforme tabela abaixo:

Tabela 2 – Classificação de Empresa (segundo o tamanho, 2001)

PORTE EMPREGADOS

Microempresa
No comércio e serviços até 9 empregados.

Na indústria até 19 empregados.

Empresa de Pequeno Porte
No comércio e serviços de 10 a 49 empregados.

Na indústria de 20 a 99 empregados.

Empresa de Médio Porte
No comércio e serviços de 50 a 99 empregados.

Na indústria de 100 a 499 empregados.

Empresa de Grande Porte
No comércio e serviços mais de 99 empregados.

Na indústria mais de 499 empregados.

Fonte: Sebrae – 2001.

Ainda perseguindo os critérios para a seleção da amostra, conta-
tos com outros sindicatos de trabalhadores, comerciários, sapatei-
ros, curtumeiros, químicos, e com os órgãos representativos das
empresas foram estabelecidos no sentido de localizar e selecionar as
empresas de acordo com os critérios da presente investigação. Me-
rece observar que os sindicatos dos trabalhadores não possuíam
informações sistematizadas e formais a respeito das empresas, e os
sindicatos e órgãos representativos patronais não estavam autoriza-
dos a fornecer dados específicos.

Desta forma, essas informações não se apresentaram suficientes
para a seleção da amostra, sendo necessário o estabelecimento de con-
tatos diretos com as empresas indicadas pelos sindicatos e associa-
ções representativas de classe.

Os contatos com as empresas foram realizados, num primeiro
momento por telefone, para confirmar tanto o porte de cada uma
delas, segundo o número de funcionários, como a gestão familiar e a
origem das empresas.
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O uso desse instrumental possibilitou somente identificar o por-
te das mesmas, pois as pessoas contatadas, no momento da ligação
telefônica, não sentiram segurança na afirmação da resposta. As-
sim, a pesquisadora considerou importante retornar a ligação em
outro dia para que os mesmos pudessem buscar esclarecimentos so-
bre o assunto e oferecer informações precisas.

No período de setembro, outubro e novembro de 2006, várias
ligações telefônicas foram mantidas, novamente, com as empresas
de grande e médio portes, visando confirmar os dados com relação à
origem e à organização da gestão familiar.

Nesse processo, a pesquisadora conseguiu estabelecer relaciona-
mento interativo que proporcionou condições reais para garantir o
compromisso e a honestidade durante o ato de oferecer informações
acerca do objeto de estudo.

Importante ressaltar que as informações conseguidas para sele-
cionar a amostra da investigação representam dados obtidos por meio
do telefone durante a coleta de dados. O contato telefônico foi uma
opção metodológica dirigida aos profissionais, gerentes ou encarre-
gados da área de Recursos Humanos ou do Departamento de Pessoal
de cada empresa. Assim, esses dados expressam o conhecimento des-
ses profissionais em relação à empresa. Outro fator significativo é
que, apesar de ter sido demorado e de difícil acesso, a pesquisadora
conseguiu respostas de todos os contatos realizados nas empresas.
Outro fator interessante foi a preocupação em explicar o significado
teórico da gestão familiar no sentido de receber informações corretas.

No decorrer do processo de coleta de dados, conseguiu-se defi-
nir a amostra do universo da investigação a partir dos critérios esta-
belecidos pela pesquisadora, representada por cinco empresas de
grande porte e dez empresas de médio porte. Considerando que to-
das se encontram localizadas no município de Franca, foram funda-
das nessa cidade e se caracterizam pela gestão do tipo familiar.

Em março de 2007, a pesquisadora iniciou outros contatos com
as empresas apontadas na amostra, por meio do telefone, para sele-
ção dos sujeitos e possível agendamento das entrevistas com os mes-
mos. Nesse momento, através das informações obtidas houve a cla-
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ra percepção de alterações no universo empresarial da cidade, isto é,
algumas empresas selecionadas para a amostra da investigação so-
freram redução do quadro sócio-funcional e outras passavam por
processo de reestruturação apresentando-se, naquele momento, com
a produção desativada. Desta forma, foi necessário redefinir a amos-
tra para o presente estudo, de acordo com os mesmos critérios.

Após todos os contatos estabelecidos, ainda por telefone, na ten-
tativa de selecionar os sujeitos e providenciar as entrevistas, conse-
guiu-se, finalmente, definir a amostra de estudo e, logo em seguida,
os sujeitos da investigação.

Nesse sentido, a pesquisa contou com uma amostra não-
probabilística, intencionalmente composta de cinco empresas, sen-
do três empresas industriais (duas de grande porte e uma de médio
porte) e duas comerciais (uma de grande e outra de médio porte).

A definição dos sujeitos da pesquisa foi realizada mediante cri-
térios determinados pela pesquisadora abrangendo os proprietários
das empresas selecionadas na amostra e, no caso do impedimento
desses, executivos profissionais indicados por eles. Desta forma, fo-
ram identificados cinco sujeitos. Em apenas uma das empresas não
foi possível selecionar o proprietário, devido à complexidade do gru-
po empresarial com filiais em diversos estados do país, o que de-
mandava constantes viagens do mesmo. Nesse caso, foi indicada a
diretora da área de Recursos Humanos.

Conhecendo que esses empresários têm um cotidiano constituí-
do por compromissos profissionais que exigem dedicação quase ex-
clusiva aos negócios, através de reuniões, de viagens e de outras
atividades, já se esperava que o contato direto com os sujeitos da
pesquisa não se tornasse tarefa fácil de consecução. Assim, depois
de várias tentativas por intermédio das respectivas secretárias, foi
possível a realização das entrevistas com cada um dos sujeitos.

A técnica da entrevista semiestruturada foi utilizada como prin-
cipal meio de coleta de dados junto aos sujeitos, representando meio
formal de obter informações através da fala dos atores sociais. Minayo
(2000, p.109-110) afirma que:
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[...] o que torna a entrevista um instrumento privilegiado de coleta
de informações [...] é a possibilidade de a fala ser reveladora de condi-
ções estruturais, de sistemas de valores, normas e símbolos e ao mesmo
tempo ter a magia de transmitir, através de um porta-voz, as represen-
tações de grupos determinados, em condições históricas, socioeconô-
micas e culturais específicas.

A realização da entrevista foi acompanhada por formulário
semiestruturado, com perguntas abertas e abrangentes, pois o mes-
mo oferece condições de organização das ideias e do raciocínio em
questão, sem perder a espontaneidade durante a interação direta esta-
belecida entre o pesquisador e os sujeitos da investigação. Barros,
Lehfeld (2000, p.90) concorda que “[...] o formulário é um instru-
mento mais usado para o levantamento de informações. Não está res-
trito a uma determinada quantidade de questões [...] e pode possuir
perguntas fechadas ou abertas e ainda a combinação dos dois tipos.”

O formulário teve a finalidade de conseguir o máximo de infor-
mações ligadas ao objeto de estudo, possibilitando também indicar
elementos que pudessem conduzir à construção de categorias
empíricas. Esse formulário foi composto de tópicos que nortearam
o eixo central das entrevistas, conforme segue abaixo:

• perfil dos sujeitos (nome, idade, sexo, estado civil, grau de esco-
laridade, função que exerce na empresa e tempo de atuação);

• trajetória profissional na empresa;
• trajetória histórica da empresa;
• estrutura organizacional;
• dificuldades e estratégias na busca pela competitividade;
• expectativas de crescimento e desenvolvimento da empresa.

Mediante aprovação dos sujeitos, o gravador foi usado como re-
curso, visando garantir a autenticidade dos depoimentos represen-
tados pela fala dos atores sociais.

As entrevistas foram agendadas com antecedência, realizadas na
sede das empresas selecionadas e em horário escolhido pelo empre-
sário. A partir de relações de comprometimento, de veracidade e de
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espontaneidade cultivadas entre a pesquisadora e os sujeitos duran-
te o processo de entrevista, tornou possível obter conhecimentos a
partir dos depoimentos sobre a empresa, o contexto social, econô-
mico, político e cultural de cada uma delas.

Vale ressaltar que ocorreram algumas interferências de funcio-
nários, até mesmo por telefone, durante a realização das entrevistas,
já que os empresários são profissionais extremamente ocupados e
com grande volume de trabalho. No entanto, esse fato não compro-
meteu a qualidade do diálogo estabelecido nem do raciocínio desen-
cadeado.

Durante o processo investigativo, a técnica da observação repre-
sentou outro importante meio de coleta de dados realizada de forma
simples e direta, dando possibilidade de complementar as informa-
ções, haja vista que alguns aspectos da realidade apresentada ficam
evidenciados nas atitudes dos sujeitos no momento da entrevista.
Gil (1999, p.111) revela que:

[...] a observação simples é quando o pesquisador, permanecendo
alheio à comunidade, grupo ou situação que pretende estudar, observa
de maneira espontânea os fatos que aí ocorrem [...] coloca-se num plano
científico, pois vai além da simples constatação dos fatos, exige um mí-
nimo de controle na obtenção dos dados.

O diário de campo também foi utilizado como instrumento de
pesquisa para o registro das informações coletadas durante todo o
processo de coleta de dados. Vale considerar a importância do apa-
relho telefônico nesta pesquisa, pois possibilitou a construção de
conhecimentos específicos e definição do universo, da amostra e dos
sujeitos, a partir dos diversos contatos diretamente estabelecidos pela
pesquisadora com as empresas selecionadas.

O procedimento metodológico utilizado na interpretação dos de-
poimentos baseou-se na análise do discurso que constituiu em ins-
trumento para a compreensão e para o aprofundamento dos dados.

A análise do discurso foi criada na década de 1960, pelo filósofo
francês Michel Pêcheux, como metodologia de análise e interpreta-
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ção no campo das ciências sociais. Consiste em proposta de traba-
lhar a linguagem com objetivo de realizar reflexão geral sobre as con-
dições de produção e apreensão da significação da linguagem nos
diferentes campos da ciência social. Minayo (2000, p.211) explica
que esse método compreende a forma de trabalhar a linguagem com
a finalidade de conseguir realizar análise da significação dos depoi-
mentos dos sujeitos. Segundo Pêcheux, a análise do discurso possui
dois princípios básicos:

[...] O sentido de uma palavra, de uma expressão ou de uma propo-
sição não existe em si mesmo, mas expressa posições ideológicas em jogo
no processo sócio-histórico no qual as palavras, as expressões e propo-
sições são produzidas; toda formação discursiva dissimula sua depen-
dência das formações ideológicas. (Minayo, 2000, p.211-212).

A análise do discurso não trata da língua nem da gramática, mas
do discurso, palavra que reflete a ideia, o percurso e o movimento,
que significa a palavra em movimento. Minayo (2000, p.213) defen-
de que “o discurso é a linguagem em interação.” Nesse sentido, a aná-
lise do discurso possibilita a compreensão do sujeito falando.

Assim essa metodologia de análise e interpretação permitiu aná-
lise crítica, a partir do discurso dos sujeitos, e construção de catego-
rias empíricas que auxiliaram no esclarecimento dos fatores históri-
cos, contextuais e conjunturais que permeiam o objeto de estudo.

Por meio da transcrição das fitas, da palavra escrita, a interpreta-
ção do significado dos depoimentos dos sujeitos resultou na com-
preensão e na explicação das categorias empíricas identificadas a
partir da fala dos sujeitos e articuladas à fundamentação teórica cons-
truída no presente estudo: A mudança: o medo e a ousadia dos em-
presários; A incerteza: a sucessão familiar; Modelo de Gestão: ino-
vação de conceitos e práticas; Responsabilidade Social: a cultura da
filantropia.

Empresas_Familiares_(3Prova).pmd 14/12/2009, 22:26171



172 MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA LIMA

Análise e interpretação dos dados

Nesta etapa da investigação, serão apresentados os resultados da
pesquisa obtidos durante todo o processo de coleta de dados. Tendo
em vista que o estudo foi realizado seguindo a abordagem quanti-
qualitativa, no primeiro momento, a interpretação foi realizada a par-
tir das informações quantitativas seguidas de análise. Nesse sentido,
cada contato e cada informação obtida possibilitaram a construção
da caracterização do universo empresarial da cidade de Franca.

No segundo momento, a partir da fala dos sujeitos, os dados le-
vantados foram interpretados de forma qualitativa enfatizando os
significados de cada depoimento. A finalidade foi recorrer aos de-
poimentos dos sujeitos para tecer reflexões sobre o perfil dos em-
presários, da atual estrutura das organizações empresariais familia-
res da cidade de Franca e a explicação do processo de modernização
da gestão dessas empresas.

As narrativas orais, nessa pesquisa, ganham fundamental impor-
tância quando consideradas como manifestação e contribuição dos
sujeitos envolvidos na construção do conhecimento.

Merece explicar que os depoimentos, durante as entrevistas, con-
sistem em descrição objetiva e clara do desenvolvimento histórico
da empresa e a trajetória profissional dos sujeitos inseridos no uni-
verso organizacional. Contudo, a objetividade das respostas acres-
cidas ao conjunto de conhecimentos que foram se acumulando ao
longo do processo de pesquisa possibilitou análise e interpretação
explicativa do objeto de estudo.

Caracterização do universo empresarial da cidade
de Franca

Por meio dos contatos com o Ipes da Uni-Facef visando conse-
guir dados referentes às empresas privadas situadas na cidade de
Franca, algumas informações foram concedidas por este instituto a
partir do banco de dados do Ministério do Trabalho e Renda. Esses
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dados ofereceram condições de quantificar e classificar as empresas
do município de Franca conforme detalha a Tabela 3.

A Tabela 3 demonstra o universo da pesquisa, ou seja, as empre-
sas da cidade de Franca segundo classificação por ramo e por porte.
Importante considerar que os dados foram conseguidos em outubro
de 2005, porém se referem ao ano de 2003. Entretanto, apesar de
vários contatos mantidos com o Ipes da Uni-Facef, até o mês de outu-
bro de 2006, não houve acesso a informações mais recentes.

A partir da tabela a seguir, identificou-se um universo constituí-
do por cinco mil e setenta e cinco empresas, sendo: cinco mil e vinte
empresas de pequeno porte, quarenta e oito de médio porte e sete
empresas de grande porte.

A classificação por ramo de produção segue a organização do
Ministério do Trabalho e Renda. Destacam-se o comércio varejista,
o comércio atacadista, a indústria química, a indústria têxtil, a in-
dústria de calçados, a indústria de borracha e couro e empresas de
prestação de serviços. Os dados relacionados às empresas prestadoras
de serviços foram coletados na Acif, em outubro de 2005.

De acordo com a classificação por ramo, o comércio varejista con-
grega o maior número de empresas, em seguida, a indústria calçadis-
ta. Esses números demonstram que a atividade comercial apresenta-
se em expansão na cidade diante de vários fatores sociais e econômicos,
resultantes do processo de reestruturação produtiva e administrativa
das empresas industriais e que determinam mudanças na distribuição
das atividades econômicas da cidade. Outro fator relevante apontado
pelos números revela a importância da indústria calçadista na econo-
mia da cidade de Franca, considerada o maior centro de produção de
sapatos masculinos do país. Em seguida, seguem as empresas
prestadoras de serviços, que se destacam pelo número no município e
expressam sua importância na complementaridade no processo de
produção de calçados, atendendo às necessidades tanto do segmento
industrial quanto da população da cidade como um todo.

Na distribuição das empresas por área, destacam-se o comércio
(atacadista e varejista) com o maior número de empresas, depois a
indústria e, em seguida, as empresas prestadoras de serviços.
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A classificação dessas empresas por porte revela que a maioria se
constitui pelo pequeno porte. As empresas prestadoras de serviços
são todas micro e pequenas. A área comercial aparece com apenas
doze empresas entre médio e grande portes. A indústria destaca-se
com o maior número de empresas de médio e grande portes. Esses
dados revelam que a cidade de Franca se caracteriza por ser industrial.

Após vários contatos com os órgãos representativos patronais e
dos trabalhadores, visando localizar e identificar as empresas de
médio e grande portes, seguindo os critérios para definição do uni-
verso, nova tabela foi construída, conforme segue Tabela 4.

No ramo do comércio varejista e atacadista, foi possível identifi-
car as empresas conforme dados coletados no Ipes da Uni-Facef.
Através das informações cedidas pela Acif, os números foram con-
firmados e os nomes das empresas identificados.

No que diz respeito ao ramo de empresas industriais, os núme-
ros não foram confirmados de acordo com a tabela 3. Esse fato justi-
fica pela trajetória histórica dessas empresas na cidade de Franca que
retrata redução de funcionários em algumas, alterando o porte das
mesmas.

Segundo dados obtidos pelo Sindicato da Indústria Química (lo-
calizado na cidade de Ribeirão Preto/SP), não se conseguiu deter-
minar o número exato das indústrias desse setor na cidade de Fran-
ca. No momento da coleta de dados (primeiro trimestre de 2006), o
referido sindicato estava passando por um processo de reestrutura-
ção e não podia dispor dessas informações. No final desse mesmo
ano (2006), houve novos contatos, porém, a entidade representativa
não se disponibilizou para mais informações. Assim o que ficou cla-
ro diante de contatos informais com profissionais da área foi que a
cidade de Franca possui apenas uma empresa química de médio por-
te, sendo as demais caracterizadas como pequenas.

A partir de contatos com o órgão que representa os trabalhado-
res da indústria têxtil, não se encontram informações precisas sobre
essas empresas. Os dados conseguidos indicam que não existem
empresas desse tipo de grande e médio portes, levando em conside-
ração que as indústrias desse ramo possuem pouco mais de dez fun-
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cionários cada. Em Franca, esse setor é difícil de ser analisado devi-
do ao alto grau de informalidade existente. Outro dado identificado
foi que essas empresas se caracterizam por “unidades fabris de fun-
do de quintal”.

Por meio de contatos formais com os Sindicatos dos Trabalhado-
res das Indústrias de Borracha e de Couro da cidade de Franca, atra-
vés do banco de dados desses órgãos, identificou-se o número total
dessas empresas na cidade. Vale observar que os curtumes foram as
indústrias pioneiras, ao lado das fábricas de sapatos, no processo de
industrialização da cidade, datado do início do século XIX, mas os
curtumes não conseguiram superar o desenvolvimento alcançado
pela indústria calçadista. Hoje o setor coureiro de Franca está cons-
tituído por quinze curtumes, conforme informações do Sindicato dos
Trabalhadores da Indústria de Artigos de Couro de Franca.

As indústrias de borracha desenvolveram-se no município, no
sentido de suprir as empresas de calçados com componentes para a
produção de sapatos. Segundo dados coletados junto ao Sindicato
dos Trabalhadores das Indústrias de Borracha de Franca, o parque
industrial está formado por, aproximadamente, quarenta e dois es-
tabelecimentos industriais.

Contatos estabelecidos diretamente com essas empresas favore-
ceram a oportunidade em classificar o porte de cada uma delas, se-
gundo o número de funcionários. Através dos contatos telefônicos
realizados foram identificadas quatro indústrias de borracha de mé-
dio porte e uma de grande porte, enquanto se descobriu a existência
de quatro curtumes de médio porte e a inexistência de indústrias
coureiras de grande porte.

Em relação às empresas calçadistas, através de contatos com o
sindicato patronal, constatou-se que existem cento e vinte três fá-
bricas de calçados associadas a esse órgão representativo, sendo doze
de médio e seis de grande porte, as demais estão classificadas como
pequenas e microempresas. Os dados oferecidos por esse sindicato
representam o total das empresas associadas, contudo não expres-
sam o total existente na cidade. Acredita-se, porém, que as princi-
pais empresas do ramo estão associadas ao sindicato patronal.
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Importante ressaltar que as empresas de calçados de Franca têm
origem na década de 1920, considerando que desde o século XVIII a
cidade já possuía artesãos que produziam artefatos de couro. Toda-
via, foram nas décadas de 1950 e 1960 que houve grande avanço in-
dustrial do setor calçadista. Essa época marcou a criação de novas
indústrias estimuladas pela demanda provocada pela segunda gran-
de guerra e também pelos incentivos dos governos ao processo de
desenvolvimento industrial no país.

Atualmente, a cidade conta com poucas empresas criadas nesse
período, tendo em vista que, durante o final da década de 1980 e
início dos anos 1990, muitas indústrias de calçados (com mais tem-
po de atuação no mercado) foram desativadas diante do quadro re-
cessivo da economia brasileira que atingiu sobremaneira as indús-
trias de calçados de Franca.

Tabela 5 – Empresas de comércio varejista (Franca, 2006)

Médio porte Grande porte

Comércio Originária Empresa Originária Empresa
varejista de Franca familiar de Franca familiar

1 Não Sim Sim

2 Sim Sim

3 Não

4 Não

5 Não

6 Não

7 Não

8 Sim Sim

Fonte: investigação de campo realizada pela pesquisadora/2006.
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Após vários contatos através de ligações telefônicas mantidas di-
retamente com as empresas apontadas pelos sindicatos, no sentido
de confirmar os dados e a identificação em relação à origem e à orga-
nização da gestão familiar, novas informações foram acrescentadas.
A seguir, os resultados das buscas realizadas em cada empresa dis-
tribuídos por ramo de produção.

A Tabela 5 demonstra que apenas duas empresas do comércio
varejista de médio porte são originárias de Franca e empresa fami-
liar, as demais são de outras localidades, ou seja, essas empresas na
cidade de Franca são filiais. Expressa também que a única empresa
de grande porte é originária da cidade de Franca e se caracteriza pela
gestão familiar.

Tabela 6 – Empresas de comércio atacadista (Franca, 2006)

Médio porte Grande porte

Comércio Originária Empresa Originária Empresa
atacadista de Franca familiar de Franca familiar

1 Sim Sim Sim Sim

2 Não Sim

Fonte: investigação de campo realizada pela pesquisadora/2006.

A Tabela 6 apresenta as empresas do comércio atacadista, sendo
que uma de médio porte é originária da cidade de Franca e possui
gestão familiar. A segunda empresa, de médio porte, é filial de outra
localidade. A empresa de grande porte também é de origem de Franca
e se caracteriza pela gestão familiar.

Importante explicar que a empresa 1 de médio porte do comér-
cio atacadista é a mesma empresa 2 de comércio varejista e a empre-
sa 1 de grande porte do comércio atacadista é a mesma empresa 1 de
grande porte de comércio varejista. Isso significa que ambas as em-
presas se destacam no desenvolvimento de atividades nos ramos ata-
cadista e varejista.
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Em relação ao ramo da indústria química confirmou-se que a
única empresa existente de médio porte é de origem da cidade de
Franca e possui gestão familiar.

Tabela 7 – Empresas da indústria química (Franca, 2006)

Médio porte Grande porte

Indústria Originária Empresa Originária Empresa
química de Franca familiar de Franca familiar

1 Sim Sim —— ——

Fonte: investigação de campo realizada pela pesquisadora/2006.

Tabela 8 – Empresas da Indústria Calçadista (Franca, 2006)

Médio porte Grande porte

Indústria Originária Empresa Originária Empresa
calçadista de Franca familiar de Franca familiar

1 Sim Não Sim Sim

2 Sim Não Sim Não

3 Sim Não Sim Sim

4 Não Não Sim Não

5 Sim Não Sim Não

6 Sim Não Sim Não

7 Sim Sim

8 Sim Não

9 Sim Sim

10 Sim Não

11 Sim Não

12 Sim Sim

Fonte: investigação de campo realizada pela pesquisadora/2006.
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Entre as dezoito empresas da indústria calçadista selecionadas,
apenas uma não é de origem da cidade de Franca. No conjunto das
doze consideradas como de porte médio, três foram caracterizadas
como empresa familiar e entre as seis de grande porte apenas duas se
destacam pela gestão familiar.

Tabela 9 – Empresas da indústria de borracha e de couro (Franca,
2006)

Indústria de Médio porte Grande porte
borracha Originária Empresa Originária Empresa
e de couro de Franca familiar de Franca familiar

1 Não Não Sim Sim

2 Sim Sim

3 Sim Não

4 Sim Não

5 Sim Sim

6 Sim Não

7 Sim Sim

8 Sim Não

Fonte: investigação de campo realizada pela pesquisadora/2006.

Observa-se, a partir da tabela acima, que das oito empresas apon-
tadas como de médio porte uma é filial de empresa localizada no sul
do país e as demais são todas de origem da cidade de Franca. Entre
elas apenas três possuem gestão familiar. Duas são indústrias de fa-
bricação de couro e uma de fabricação de borracha. A única empresa
de grande porte existente na cidade é do ramo de borracha, origi-
nou-se na cidade de Franca e se caracteriza por gestão familiar.

Diante do exposto, merece refletir que as organizações empresa-
riais ligadas ao comércio, de médio e grande portes, situadas na cida-
de de Franca, na maioria, são filiais de empresas de outras cidades.
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As três empresas apontadas no universo deste estudo refletem a de-
dicação, a persistência, o empenho e a tradição de cidadãos francanos.
Por outro lado, tornou-se evidente que o parque industrial da cidade
de Franca, na grande maioria, está formado por organizações empre-
sariais originárias dessa cidade. Esse fato demonstra o espírito em-
preendedor dos habitantes do município inspirados na tradicional
fabricação de calçados e artigos de couro, que se desenvolveram ao
longo de sua história. Mediante todas as informações coletadas ficou
entendido que o desenvolvimento das indústrias de calçados influ-
enciou o aparecimento e o crescimento das indústrias que abastecem
a produção de sapatos e determinam o desenvolvimento do comércio
e das atividades de prestação de serviços essenciais à população e às
organizações empresariais. A trajetória do desenvolvimento do com-
plexo empresarial de Franca representa preocupação desse setor em
responder às necessidades de sobrevivência dos habitantes da cida-
de, da região e também do país, pois essas organizações empresariais,
originárias da cidade, por cidadãos francanos, desempenham funções
sociais importantes na vida das pessoas.

Após todos os contatos estabelecidos pela pesquisadora e o co-
nhecimento adquirido através da leitura apurada da literatura perti-
nente para a realização da pesquisa, a amostra do universo do estu-
do ficou definida conforme a tabela abaixo.

A amostra ficou assim composta:

• 5 empresas de grande porte, sendo uma do comércio varejista,
uma do comércio atacadista, duas da indústria de calçados e uma
da indústria de borracha.

• 10 empresas de médio porte, sendo duas do comércio varejista,
uma do comércio atacadista, uma da indústria química, três da
indústria de calçados, duas da indústria de couro e uma da indús-
tria de borracha.

• Todas as empresas estão localizadas no município de Franca, fo-
ram fundadas nessa cidade e se caracterizam pela gestão do tipo
familiar.
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No momento da definição dos sujeitos, verificaram-se alterações
no universo empresarial da cidade de Franca apresentando algumas
mudanças significativas relacionadas ao processo produtivo.

Entre as empresas calçadistas, houve redução de duas empresas
de médio porte e uma de grande porte. A indústria de médio porte
(identificada pelo número 7 – Tabela 8) transferiu-se para uma ci-
dade localizada na Região Nordeste do país. A empresa (identifi-
cada pelo número 12 – Tabela 8) passava por processo de reestrutu-
ração e sua produção foi desativada. A empresa de grande porte
(identificada pelo número 3 – Tabela 8), reconhecida mundialmen-
te e considerada como liderança em produção e tecnologia nesse se-
tor, estava em processo judicial denominado “Recuperação Judicial”
e, no aguardo de decisão do setor judiciário, encontrava-se totalmente
desativada. Vale ressaltar que as duas últimas empresas citadas, no
ano de 2000, eram consideradas destaque de maior produção de sa-
patos masculinos couro do país, enquanto que o Brasil era o terceiro
colocado no ranking de produtores mundiais de calçados. (Gorini;
Correa; Silva, 2000, p.2).

Interessante observar que as empresas do setor calçadista de Fran-
ca vêm enfrentando situação de crise e de dificuldades desde o início
da década de 1990, várias medidas foram e vêm sendo tomadas no
sentido de sobrevivência nos mercados interno e externo. Contudo,
a cada ano, a cidade assiste à diminuição e, mesmo, à desativação de
suas indústrias de sapatos em consequência da situação de crise eco-
nômica, política e social do país.

A indústria do setor químico selecionada para a pesquisa (iden-
tificada pelo número 1 – Tabela 7) faz parte de um grupo empresari-
al existente em Franca que contempla várias outras empresas na ci-
dade. Esse grupo compreende também a empresa do setor de
borracha selecionada na amostra deste estudo. Assim, a pesquisa-
dora decidiu por selecionar apenas uma das unidades para compor a
amostra do estudo e um representante do grupo empresarial como
sujeito da investigação.

Outro fato ocorreu com a empresa do setor de borracha (identi-
ficada pelo número 2 – Tabela 9) que também faz parte de um grupo
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empresarial compreendendo a empresa do setor calçadista (identifi-
cada pelo número 3 – Tabela 8). Essa última foi eliminada da amos-
tra do estudo em decorrência dos problemas apresentados e a em-
presa de borracha também foi suprimida por pertencer ao mesmo
grupo empresarial. Merece explicar que essa decisão partiu da pró-
pria diretoria da organização e esclarecida pelo telefone e por e-mail
à pesquisadora.

Em relação às indústrias do ramo de fabricação de couro verifi-
cou-se que a empresa (número 7 da Tabela 9) sofreu diminuição de
mão de obra passando de médio a pequeno porte. Dessa forma, não
se enquadrou nos critérios estabelecidos nesta pesquisa. Outra em-
presa desse mesmo ramo (número 5 da Tabela 9) não se prontificou
para participar da pesquisa, alegando excesso de trabalho e falta de
tempo para a entrevista.

A partir dos contatos com as empresas comerciais verificou-se
que uma delas (número 2 da Tabela 5) também não se disponibilizou
em oferecer depoimentos sobre a empresa, considerando que a mes-
ma estava passando por processo sucessório.

Após todos os fatos citados, a amostra do universo e os sujeitos
ficaram definidos conforme segue na tabela abaixo.

Tabela 11 – Amostra do universo e sujeitos da investigação

Identificação
da empresa Ramo Porte Sujeito

Comércio atacadista
1 e varejista Grande A

2 Comércio varejista Médio B

3 Indústria borracha Grande C

4 Indústria calçadista Médio D

5 Indústria calçadista Grande E

Fonte: investigação de campo realizada pela pesquisadora/2007.
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Através da amostra do universo, a pesquisa ficou composta de
cinco empresas familiares originárias da cidade de Franca, caracte-
rizadas pelos portes grande e médio e classificadas nos ramos indus-
trial e comercial. A partir de então foram identificados cinco sujei-
tos, sendo quatro empresários e um executivo profissional.

As análises que se seguem expressam a fala dos sujeitos.

Perfil dos sujeitos

Os sujeitos dessa investigação foram identificados pelas letras do
alfabeto: A, B, C, D e E. Os depoimentos registrados nas análises
serão sempre reconhecidos pela identificação do sujeito. Vale desta-
car que dois dos sujeitos são do sexo feminino e três do sexo masculi-
no. Percebe que as mulheres estão assumindo posição de comando
nas empresas, tendo em vista que os fundadores priorizam a escolha
pelos filhos e mesmo pelos genros em detrimento das filhas. Contu-
do, as conquistas das mulheres na sociedade contemporânea vêm tra-
zendo mudanças na cultura organizacional, possibilitando oportuni-
dades no mundo dos negócios. Em um depoimento ficou clara a
opção do fundador pelos homens no comando da empresa.

No momento que meu pai ficou sozinho quando separou a socieda-
de dos irmãos, ele teve a necessidade de ter novas pessoas na empresa. E
ele fez a opção de trabalhar com outros familiares. No caso era eu quem
já trabalhava na empresa e [...] ele trouxe os dois genros para ocupar
espaço na organização. Essa opção foi questão de dar oportunidade aos
genros de se associarem a uma necessidade da empresa, em novas pes-
soas na administração do negócio. (B).

A Tabela 12 demonstra que os sujeitos encontram-se na faixa
etária entre 42 e 60 anos de idade. Observa-se que a idade é propor-
cional ao tempo de atuação na empresa, ou seja, o mais jovem pos-
sui menor tempo de trabalho e o mais idoso congrega maior tempo
de experiência e dedicação à empresa. Essa relação entre idade e tem-
po de atuação na empresa revela acúmulo de experiência, de inte-
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resse e de dedicação pelos negócios, maturidade, realização pessoal
e profissional.

Todos os sujeitos possuem formação em curso superior comple-
to em diferentes áreas do conhecimento. Nota-se que apenas um dos
sujeitos optou pela formação na área das ciências exatas (engenharia
civil) e, os demais, cursos ligados às ciências humanas e sociais. A
partir dos depoimentos, houve a percepção de que apenas os sujei-
tos B e D nunca trabalharam diretamente na profissão de sua for-
mação acadêmica, pois foram inseridos na empresa familiar com o
propósito de conhecer o negócio e os processos, técnicas e procedi-
mentos de trabalho a fim de seguir a carreira de sucessor na gestão
empresarial. Ambos foram preparados ao longo do tempo e dentro
da própria empresa para assumir o comando dos negócios da família
considerando algumas particularidades.

O sujeito A, apesar de não ser sucessor, mas executivo contrata-
do, iniciou suas atividades profissionais na própria empresa em ques-
tão, a qual lhe possibilitou crescimento e desenvolvimento de car-
reira profissional.

Os relatos abaixo revelam a realidade.

[...] em 1988 eu me formei, e eu nunca tinha trabalhado. Minha for-
mação acadêmica é Engenharia Civil, me formei na USP de São Carlos.
Interessante que eu estava saindo da faculdade e estava praticamente
com emprego acertado [...] estava acertando minha ida para Furnas,
junto com outros companheiros. [...] Mas aí meu pai me convidou para
vir trabalhar com ele. [...] A administração da empresa era ele, o irmão e
o sobrinho. E em janeiro de 1989 eu comecei a trabalhar aqui. Apesar
de que eu já tinha feito alguns cursos de conhecimento específico para
concessionária, porque a Volkswagen fornece esse tipo de treinamento,
inclusive para sucessores. Cursos de administração, de vendas, na área
de marketing, para a área de comando e para a parte de sucessão. E,
quando eu vim para cá, comecei a aprender. Trabalhei em todos os de-
partamentos. Nunca tive uma função específica. Trabalhei sempre agre-
gado a alguém para aprender. [...] Então passei a trabalhar sempre em
conjunto com outras pessoas, com outros funcionários, aprendendo. [...]
E, logo depois de um ano na empresa, me foi delegada a primeira fun-
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ção específica, trabalhar na área financeira, na área de movimentação
bancária. Então comecei a ser a pessoa que fazia as definições em rela-
ção às movimentações bancárias. (B).

Meu pai fundou a fábrica. Ele teve a iniciativa de fundar a empresa.
Ele conseguiu dinheiro emprestado e começou [...] isso foi em 1968.
[...] Nessa época eu já tinha vinte e um anos, e nós como filhos, garotos,
adolescentes ainda entramos para trabalhar junto com o pai. [...] Eu tra-
balhei na área financeira, cuidando de vendas, trabalhei na área produ-
tiva, de um modo geral eu fazia de tudo, mas cuidava da parte financei-
ra. [...]. Nós éramos todos sócios, nós éramos sete irmãos mais o meu
pai [...] mas a gente entende que quem fundou a empresa foi meu pai.
[...] Então, hoje, somos quatro no comando e meu pai está afastado da
empresa, hoje ele está com oitenta e dois anos. Ele vem, olha, mas não
procura saber de nada [...] ele nem está preocupado, ele confia nos fi-
lhos [...]. [...] Acho que sou um batalhador. Quando começamos com a
empresa eu só tinha o primeiro grau e [...] quando tinha vinte e sete
anos resolvi voltar para a escola. Fiz o supletivo e depois prestei o vesti-
bular, podia fazer Economia ou Administração de Empresas, mas gos-
tei e acabei fazendo Economia. (D).

Eu entrei na empresa assim que me formei na Unesp/Franca, eu fiz
Serviço Social. Naquela época, 1985, eu fui contratada pela empresa para
estruturar toda a área de benefícios e cuidar da área social. De todo o
processo de assistência aos funcionários, de todo o trabalho de promo-
ção humana. Com o desenvolvimento da empresa [...] eu fui uma pes-
soa que busquei o tempo todo, me profissionalizei, capacitei, fiz vários
cursos, fiz faculdade de Direito, participei de congressos, me formei em
Psicodrama e tudo isso me permitiu, alguns anos depois, assumir a ges-
tão de Recursos Humanos como um todo, inclusive a parte da folha de
pagamento, departamento de pessoal. Fui assumindo nova área, aí eu
saí da área social e agreguei outras funções: recrutamento, seleção, trei-
namento e desenvolvimento, planejamento estratégico, comunicação
interna, cargos e salários. [...] Ao longo desses vinte e dois anos de car-
reira na empresa, eu ampliei a minha área de atuação e minha capacida-
de de enxergar a área de Recursos Humanos como um todo. Tenho uma
visão mais estratégica e também estou sendo a guardiã realmente dos
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valores e da cultura da empresa, que acho ser uma das grandes missões
da área de RH hoje. (A).

No primeiro relato, o empresário-sucessor entrou para a empre-
sa quando esta estava em pleno funcionamento e desenvolvimento.
Já contava com estrutura sólida construída pela sociedade do pai com
os tios. Assim o sucessor foi inserido no contexto empresarial para
ser preparado. Através do segundo relato, compreende-se que o su-
cessor participou da criação e acompanhou todos os ciclos de desen-
volvimento da empresa. Foi sujeito, junto com o fundador, da cons-
trução e da evolução do negócio, atuando e desempenhando todas as
funções existentes dentro da organização empresarial.

Vale ressaltar que os dois primeiros relatos revelam o empenho
do fundador na preparação do filho para o negócio e o interesse e a
disponibilidade do sucessor em adquirir conhecimentos e experiên-
cias para exercer o comando da empresa familiar. Torna-se evidente
a importância da preparação do sucessor através da experiência no
trabalho, do acompanhamento de todas as atividades operacionais e
administrativas, como também do controle e da supervisão. Esse
percurso possibilitou o desenvolvimento da carreira de empresário.

Também o sujeito A passou por processo de preparação, de trei-
namento e de qualificação continuada, o que lhe permitiu o desen-
volvimento profissional, o crescimento dentro da organização e a
sua posição de diretora da empresa.

Os sujeitos C e E tiveram oportunidades de desenvolver expe-
riência profissional fora da empresa, na área específica de formação
acadêmica. Os depoimentos a seguir evidenciam essa afirmação:

Fiz graduação em Administração de Empresas. Fiz um monte de
cursos de RH, gestão de negócios, gestão empresarial, gestão adminis-
trativa. [...] Estudei em São Paulo e depois trabalhei em São Paulo. Tra-
balhei em um escritório de advocacia empresarial durante muitos anos
e, em 1983, é que vim definitivamente para Franca. No final de 1983,
eu comecei como chefe de Recursos Humanos e depois fui subgerente
de RH, depois fui para a área administrativa. Fui gerente de divisão,
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trabalhei em várias unidades da empresa. Depois vim para a gerência
administrativa e depois fui para a holding. Fiquei na área administrativa
como diretor-administrativo por um tempo e depois, em 2000 e 2001,
passei definitivamente para o Conselho. (C).

Eu sou a única filha e a caçula. [...] Eu já era casada e já tinha tido os
meus filhos todos, eu engressei no quadro da empresa, foi na área de
informática, porque naquela época, em 1985, a empresa adquiriu um
computador. [...] Antes o trabalho de processamento de dados era feito
fora da empresa e consideraram importante integrar na atividade da
empresa e montaram um centro de processamento de dados (CPD). [...]
Então o papai falou que precisava de alguém para tomar conta do CPD,
e me lançaram o desafio. [...] Eu era professora de matemática, eu me
formei e tinha cadeira, lecionava matemática na escola. [...] Então eu
comecei na área de informática, passei a aprender, eu entrei na área de
operação e fiquei uma temporada. Depois fui fazer cursos de progra-
mação, fui me especializando. Fui crescendo no setor de informática e
na empresa. Quando meu tio faleceu, ele ajudava meu pai na área fi-
nanceiro-administrativa. [...] Então entrei na área administrativo-finan-
ceira, junto com meu pai. Trabalhei junto com ele uma temporada mui-
to boa e aprendi muito com ele. E sempre tendo por base que você tem
que ter conhecimento prático, mas também acadêmico, então eu pro-
curei fazer um curso de especialização na área administrativa. [...] E aí
meu pai faleceu, faz quatro anos que ele faleceu, então faz quatro anos
que eu estou gerenciando a área administrativo-financeira sozinha. (E).

Vale considerar que a experiência profissional anterior ao traba-
lho desenvolvido na empresa contribuiu para facilitar a compreen-
são da estrutura organizacional, os mecanismos de poder e da hie-
rarquia existente, como também para garantir melhor desempenho
de suas funções na organização familiar.

Interessante que, mesmo tendo experiência profissional anterior,
todos os empresários foram submetidos a um processo de aprendiza-
do através do trabalho cotidiano em áreas e funções diferentes dentro
da empresa, com outros funcionários, visando adquirir e ampliar co-
nhecimentos específicos da organização empresarial familiar e do ne-
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gócio. Importante ressaltar que a busca pelo aperfeiçoamento profis-
sional dentro da empresa também se deu por meio de cursos acadêmi-
cos, de especialização na área administrativa empresarial, imprescin-
dível para complementação do conhecimento profissional. Esse fato
demonstra a preocupação dos fundadores e sucessores na importân-
cia da profissionalização dos membros da família para assumir o co-
mando da gestão empresarial. Ficou claro que esses empresários pos-
suem consciência de que o sucesso da organização depende da
experiência em gestão, da visão interada do conjunto do processo pro-
dutivo e do conhecimento advindo de diversas áreas, como economia,
direito, estatística, gestão empresarial, mercado e outras.

O cargo e a função que os sujeitos exercem estão relacionados ao
nível de complexidade da estrutura organizacional e ao porte da
empresa. Nas empresas identificadas como 1 e 3, classificadas pelo
porte grande e reconhecidas por uma estrutura organizacional com-
plexa, que foi sendo construída através da busca pela modernização,
conseguiram efetivar a profissionalização dos cargos de direção e
execução. Assim o sujeito A se destaca como diretor de Recursos
Humanos, pois é um profissional que foi contratado e preparado
para dirigir e executar. O sujeito C ocupa a posição de membro do
Conselho Administrativo, pois é membro da família (neto do fun-
dador) e participa da atuação em nível estratégico.

Os sujeitos B, D e E ocupam cargo de sócio-gerente, pois efeti-
vamente são os proprietários sócios da empresa e conciliam funções
estratégicas, executivas e operacionais. Haja vista que uma das res-
pectivas empresas, de grande porte, está, aos poucos, iniciando o pro-
cesso de profissionalização da gestão, mas os sócios ainda continuam
no comando.

A empresa hoje está se profissionalizando, então eu diria que é uma
empresa familiar, porque quem detém as ações é a família. Mas a famí-
lia está na área operacional e executiva da empresa. [...] Profissionaliza-
mos a área de produção, área de Recursos Humanos e, recentemente, a
área comercial. Eu estou na área administrativo-financeira, meu irmão
é o diretor-presidente [...]. (E).
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Foi observado entre os empresários que a profissionalização da
gestão torna-se cada vez mais importante no mundo dos negócios,
porém, representa aumento de custo, o que inviabiliza a contratação
de profissionais. Um dos entrevistados deixou claro que a atual si-
tuação das empresas calçadistas, diante da concorrência internacio-
nal acirrada principalmente pelos produtos chineses, não propor-
ciona condições f inanceiras para a inserção de profissionais
experientes na direção e na operacionalização. Nesse caso, o proprie-
tário precisa ter domínio do saber e do fazer.

Nós pensamos em ser donos ou proprietários e também adminis-
tradores da empresa. [...] É mais fácil contratar um profissional para
administrar o negócio, pois você contrata uma pessoa experiente. Quan-
do você vai administrar, você leva um tempo para se treinar, para apren-
der. [...] Mas a indústria de calçados é uma indústria muito difícil de
administrar [...] você tem que ser de tudo. Não adianta ser uma coisa
só. Se você contratar pessoal para fazer tudo, ela fica insustentável eco-
nomicamente. Eu estou na área comercial, no custo, no planejamento,
na administração do pessoal, cuido da área de pessoal. Está vendo como
a gente é? A gente tem que ser tudo um pouquinho. (D).

Notou-se também que a opção por não profissionalizar os cargos
de direção e execução foi resultado da decisão do fundador, partindo
de seus princípios e da cultura familiar. E, mesmo depois do processo
de sucessão, quando o comando da gestão foi passado para a segunda
geração, a presença e participação dos sócios nas funções gerenciais e
executivas predominam, revelando a tradição e absorção da cultural
organizacional anterior. O depoimento abaixo revela a posição do
fundador no momento de inserir os familiares na empresa.

Ele fez a opção de trabalhar com outros familiares [...] Porque a gente
poderia ir para o mercado e contratar profissionais ou partir para esse
tipo de solução. Então ele preferiu essa solução. Aí com essa alteração
[...] ele ainda praticando a liderança dele de forma indiscutível. Duran-
te bastante tempo a empresa viveu dessa forma. Onde o fundador tinha
na mão dele a palavra final [...]. Hoje, nós estamos estruturados basica-
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mente com duas pessoas administrando, que sou eu que cuido da admi-
nistração geral, parte financeira e parte comercial de veículo. O outro
cuida da parte de peças e oficina. [...] (B).

As empresas de médio porte se caracterizam pelo menor número
de funcionários e, ao mesmo tempo, com níveis hierárquicos e de
empreendimento mais simplificados que grupos de corporações es-
truturados por um conjunto de negócios. Assim as organizações de
médio porte consideram que a profissionalização da estrutura orga-
nizacional ainda não seja exequível, levando em consideração o ta-
manho das estruturas e pelas condições de fragilidade que se encon-
tram no mercado.

Outro aspecto relevante observado entre os sujeitos da investi-
gação é a dedicação dos empresários e dos executivos na vida da or-
ganização através da representatividade de classe. Alguns manifes-
taram participação ativa em diretoria e conselho do sindicato
patronal, da Ciesp e do Senai. Essa atuação demonstra o interesse e a
responsabilidade dos empresários em buscar inovações, soluções
para problemas; espaço para troca de experiências, para refletir so-
bre as tendências do mercado, sobre as dificuldades do setor e das
mudanças no mundo dos negócios, além de se fortalecerem enquan-
to grupo.

[...] eu faço parte do conselho do Senai, do sindicato, do conselho da
Ciesp, eu sou do conselho estratégico e do conselho de representantes.
[...]. (C).

[...] Eu faço parte do conselho do sindicato, faço parte do conselho
da Ciesp, sou o 2° tesoureiro do sindicato e estou sendo convidado para
fazer parte do conselho da Cooperativa da Indústria que está relaciona-
da com a Ciesp. Eu brinco com o pessoal e falo: vai me colocando [...]
ontem eu tive reunião das 9 às 11 e das 18 às 19 horas, mas é bom, eu
acho que é um aprendizado. (D).

Pelo relato dos sujeitos os empresários e executivos, independen-
temente da formação profissional, do tipo do negócio que gerenciam,
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do tamanho da estrutura na qual estão inseridos, da função e do car-
go que ocupam na empresa e da idade que possuem, se caracterizam
por um perfil peculiar. São empreendedores com reconhecidas qua-
lidades: destacam pela liderança, combinando ampla visão do negó-
cio com experiência prática e capacidade para gerenciar as relações
interpessoais; pela dedicação ao trabalho, possuem jornada totalmen-
te preenchida por compromissos profissionais, dentro e fora da em-
presa; pela busca contínua para o progresso, através da persistência
em encontrar soluções e caminhos ao sucesso organizacional.

Caracterização das empresas familiares da cidade
de Franca

A tabela a seguir demonstra as principais características das em-
presas investigadas e identifica cada uma através de números
ordinais, 1, 2, 3, 4 e 5.

A amostra da investigação representa o conjunto empresarial da
cidade de Franca destacando as principais atividades econômicas
desse município, a indústria e o comércio. Entre as empresas de pro-
dução prevalece o setor de calçados seguindo o de borracha, indús-
tria correlata ao calçados; no ramo comercial destacam o atacado e o
varejo.

Os resultados dessa pesquisa contradizem a compreensão elabo-
rada pelo senso comum de que a maioria das empresas da cidade de
Franca se caracteriza pela gestão do tipo familiar. Levando em con-
sideração os dados teóricos conceituais sobre gestão familiar e as in-
formações adequadas à investigação, percebe-se que entre as em-
presas de grande e médio portes da cidade de Franca, que estão em
processo normal de produção e funcionamento, são precisamente
poucas as que realmente se caracterizam pela gestão familiar.

Entre as empresas investigadas, apenas a empresa 3 está passan-
do pela terceira geração da gestão familiar, ou seja, atualmente o con-
trole e a administração da organização estão sob responsabilidade
dos netos do fundador. Por outro lado, as demais empresas perten-
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centes à amostra da presente investigação estão sendo geridas pela
segunda geração. Isso significa que os filhos dos fundadores estão
no comando da gestão empresarial.

Então, nessa época (década de 1980), a empresa precisava se
estruturar e tirar os donos do negócio. Criaram um conselho de admi-
nistração, todos foram para o conselho. E só ficou na direção uma pes-
soa da família, que foi a pessoa que se preparou para assumir a gestão da
empresa. Ela conhecia a empresa profundamente, tinha muita visão de
futuro [...] Nessa fase, nós tínhamos uma segunda geração já começan-
do a atuar em postos de comando da família. (A).

Até que em um determinado momento que ele (meu pai) achou que
estava na hora de começar a passar a bola. E à medida que o tempo foi
passando ele foi se afastando, até chegar um momento em que ele não
participava mais, ele parou de participar da empresa. [...] Ele ainda está
aqui quase todos os dias, mas ele não cuida do negócio. (B).

Somos todos primos, de uma mesma família. A primeira geração foi
do meu avô, a segunda foi do papai e dos meus tios, e nós somos a ter-
ceira geração e já estamos partindo para a quarta geração. (C).

Nós somos em quatro irmãos que assumimos e trabalhamos na em-
presa [...] e meu pai, hoje com oitenta e dois anos, ele vem e olha, mas
não procura saber de nada. (D).

[...] Faz quatro anos que meu pai faleceu, então faz quatro anos que
assumi a área financeira, sozinha. E meu irmão assumiu a presidência
da empresa. (E).

O processo de sucessão da empresa familiar foi realizado de for-
ma gradativa, ao longo de vários anos com dedicação e preparação,
tanto dos sucessores quanto do fundador. Contudo, a percepção é
que o comando da empresa só foi passado definitivamente aos su-
cessores diante da morte ou da idade avançada do fundador. Nesse
sentido, surgiu a necessidade de transferência da gestão empresarial
do fundador para seus sucessores. Essa situação demonstra o apego
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do proprietário fundador aos negócios e sua disposição total ao tra-
balho que, muitas vezes, se caracteriza por liderança autoritária.

Outro dado importante observado entre as empresas familiares
foi que uma delas, durante o processo de reestruturação produtiva e
administrativa, na busca pela competitividade no mercado e respei-
tando a demanda pelo crescimento, assumiu a abertura aos investi-
mentos, tornando-se empresa de sociedade anônima. Houve inves-
timento financeiro de um grupo estrangeiro que assumiu 12,5% das
ações do grupo empresarial. Apesar disso, a família permaneceu com
a maior parte das ações e continua com o comando da gestão.

Assim, das cinco empresas investigadas, uma se constitui juridi-
camente em sociedade anônima e as demais são reconhecidas legal-
mente como sociedade limitada. Entre as três de grande porte, duas
são constituídas por holding que congregam um conjunto de negó-
cios e a outra está formada por um grupo empresarial menor. As
duas empresas de médio porte consistem em organização única.

Os dados da Tabela 13 revelam a idade das empresas familiares,
variando entre sessenta e dois anos a trinta e nove anos.

Essas empresas foram fundadas entre os anos de 1945 e 1968,
por cidadãos francanos, empreendedores e persistentes que inicia-
ram atividades econômicas de pequeno porte e, aos poucos, foram
incluindo membros da família na execução de tarefas e expandindo
seus negócios. O proprietário era quem comandava, planejava, diri-
gia e, às vezes, até executava as operações. Ao longo da trajetória da
empresa, o fundador conseguiu acumular conhecimentos sobre a
atividade e o negócio. Essa realidade contribuiu para o crescimento
e desenvolvimento dessas organizações, tornando-se importantes na
vida da cidade, da região e do país.

E a empresa era estritamente familiar, comandada pelos donos, en-
tão eram os fundadores que comandavam os negócios, e foram agre-
gando algumas pessoas da família, mas a empresa era muito pequena e
vivia com dificuldades para enfrentar o próprio mercado, a concorrên-
cia de empresas que já eram regionais na época. Era uma questão bem
focada e centralizada nos donos da empresa. (A).
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Em 1944, o vovô tinha um irmão que tinha um curtume. Ele falava
que o setor de calçados em Franca ia pegar. [...]. E o vovô leu numa
revista que nos Estados Unidos tinha um salto de borracha da Goodyear
que era um sucesso, não fazia barulho, era antiderrapante e macio. Na
época, os saltos de sapatos aqui em Franca, no Brasil, eram feitos de
raspas de madeira ou com raspas de couro. Mas por mais que você cor-
tasse a madeira ou a fatia de couro, por mais certinho que fosse sempre
dava uma diferença entre um salto e o outro. Aí o vovô falou, se eu con-
seguir fazer isso vai ser uma revolução. Além de ser um salto mais pa-
dronizado, será mais macio e fácil de colocar. Aí ele começou a procurar
com uns italianos que ele conhecia em São Paulo, e foi daqui e dali e, em
1947, ele montou a manufatureira de borracha Amazonas. Ele come-
çou devagarzinho, e a empresa foi crescendo e aos poucos ele foi agre-
gando seus filhos no trabalho da empresa. [...] E nos anos 1970 foi a
grande explosão da empresa. Ela cresceu muito [...]. (C).

Meu pai tinha outros quatro irmãos e eles já tinham negócios jun-
tos. Então eles começaram a engessar negócios de automóveis. Na épo-
ca que isso ainda era muito no começo, nem existiam agências. Era do
tipo assim, que você ia até São Paulo e ia à fabrica de automóvel e com-
prava alguma coisa lá, trazia para cá e aqui era feito um comércio, na
praça Barão. E aí, como eles tinham esse histórico de trabalhar com veí-
culos, eles tiveram algumas agências. Até que em um determinado mo-
mento eles resolveram entrar na marca Volkswagen, sempre os cinco
irmãos juntos. [...] Eles compraram a revenda em Fernandópolis, de-
pois foi a de Mococa e nesse meio tempo foi comprando aqui em Fran-
ca. Quando se comprou a agência em Franca, por ser um negócio maior,
concentrou quatro irmãos trabalhando aqui. (B).

A empresa está com 62 anos. Ela foi fundada durante a guerra de
1945, pelo meu pai. Ele era contador do Calçados Samello, e aí ele per-
cebeu uma oportunidade de comprar algumas máquinas e começar a
atividade dele. Ele começou essa atividade ao longo do tempo e que ele
foi se envolvendo. Ele trouxe então um irmão, alguns irmãos para tra-
balhar com ele e depois os filhos. (E).

Relacionando o tempo de vida das empresas com o tamanho,
observa-se que as três de grande porte são também as mais antigas,

Empresas_Familiares_(3Prova).pmd 14/12/2009, 22:26199



200 MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA LIMA

enquanto as duas mais jovens são exatamente as de porte médio. O
tempo de atuação e experiência no mercado dessas organizações con-
tribuem para determinar o tamanho da estrutura e dos resultados da
mesma. Outra observação é que as duas empresas mais antigas são
do ramo de produção, sendo indústria de calçados e de borracha.
Essas empresas surgiram durante os anos pós-guerra (1945 e 1947),
momento de impulso da industrialização no Brasil e que estimulou
a ampliação do parque industrial da cidade de Franca. Importante
salientar que a fábrica de borracha foi criada com a preocupação de
melhor atender à demanda do setor calçadista.

As duas empresas comerciais foram criadas entre os anos de 1957
e 1960, período de acelerado desenvolvimento econômico do país e
que refletiu em momento propício para a implantação e crescimen-
to de organizações empresariais. Percebe-se também que na cidade
de Franca, nessa fase, já havia um significativo conjunto populacio-
nal formado pelos trabalhadores das indústrias, capaz de aquecer o
comércio local.

Por outro lado, uma das empresas do ramo de produção de cal-
çados foi criada em pleno regime militar (1968). Nota-se que, nesse
período, a política econômica do país se caracterizava pela interven-
ção governamental na economia, o que contribuiu para a expansão
da empresa privada. Assim as empresas da cidade de Franca tam-
bém foram motivadas e impulsionadas pelas políticas governamen-
tais que visavam ao crescimento econômico do país.

As datas de fundação das empresas expressam que essas organi-
zações foram fundadas em períodos em que os governos brasileiros
criaram políticas econômicas de estímulo ao desenvolvimento in-
dustrial no país. Significa também que, durante o processo de de-
senvolvimento, passaram por diferentes etapas que ficaram marca-
das pelo crescimento, por demanda de maior produtividade,
implementação de tecnologia, de dificuldades e ajustes. Tiveram mo-
mentos de expansão e crescimento, mas, por outro lado, convive-
ram com épocas de crise estrutural. Foram obrigadas a se adaptarem
às diversas políticas econômicas formuladas pelos governos, atingi-
das pela abertura do mercado e expostas à concorrência internacio-
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nal. Contudo, estão superando as dificuldades e desafios impostos
pelo processo de globalização da economia e se destacam como pro-
tagonistas do crescimento econômico local e regional.

Diante da trajetória de vida dessas empresas, apesar das dificul-
dades e dos desafios, apresentam-se na atualidade com estrutura
sólida nos mercados interno e externo.

Até os anos de 1980, essas empresas cresceram e se desenvolve-
ram no tamanho e na complexidade das estruturas organizacionais,
em relação ao número de funcionários, à produtividade e pela quali-
dade dos produtos e serviços oferecidos.

Essas organizações empresariais, já na década de 1980, inicia-
ram, de forma mais tímida, o processo de reestruturação adminis-
trativa e produtiva, diante de mudanças aparentes na realidade bra-
sileira e mundial que trouxeram reflexos diretos à vida empresarial.

A preocupação de sobrevivência no mercado existe e, por isso,
buscavam novas tecnologias de gestão e de produção. Nessa pesquisa,
verificou-se que apenas as empresas de grande porte atentaram para o
processo de reestruturação no período anterior à abertura comercial.

As organizações do ramo comercial centralizaram o foco para al-
terações na estrutura organizacional. Na empresa 1, contrataram-se
profissionais com experiência no negócio para os diversos departa-
mentos da empresa, diversificaram os produtos de venda, iniciaram
mudanças nos processos de gerenciar as pessoas. Na empresa 2, hou-
ve preocupação na preparação e início da efetivação do processo de
sucessão da empresa familiar.

Na década de 1980, a empresa começou a passar por um processo
de preparação para o crescimento [...] As primeiras mudanças daquela
gestão, um pouco mais profissionalizada, partiram para a contratação
de profissionais de outras redes de varejo com experiência na área de
informática, na área de compras, na área de vendas, bem focadas no
negócio. [...] A partir de 1984 e 1985, veio uma remessa de profissio-
nais para estruturar os recursos humanos, centros de distribuição e das
áreas de suporte. A empresa, a partir dessa década, começou a crescer
[...] Em 1985 ela já possuía 18 lojas. (A).
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[...] Em 1989, automaticamente, eu assumi a parte financeira,
contábil e meu pai ainda ficou com a parte de veículos, e os outros
que vieram foram agregados um na área de peças e o outro na de
serviços. Então, em 1989, nós começamos a receber os meus cunha-
dos. [...] Eles aprenderam com as pessoas, já na função. Não teve
conflitos nesse momento, eles conseguiram passar por essa fase de
transição, até realmente poderem ter condições de ser mais autôno-
mos nos departamentos. (B).

As empresas industriais partiram para mudanças de acordo com
o processo produtivo. Inicialmente, buscaram programas de aper-
feiçoamento ao corpo sócio-funcional, programas de qualidade to-
tal, além da implementação de tecnologia visando melhorar a quali-
dade dos produtos e a redução dos custos.

[...] a indústria no mundo inteiro está focada nessa direção, de redu-
ção de custos. [...] e, quanto mais tecnologia, você faz o sapato com mais
rapidez e com melhor qualidade. [...]. (D).

Entretanto, o processo de reestruturação foi mais intenso duran-
te os anos 1990. Diante de várias medidas econômicas e políticas
adotadas pelos governos brasileiros, essas empresas foram obriga-
das a implementar mudanças estruturais a partir de formas e pro-
cessos de produzir bens e serviços com melhor qualidade a preços
competitivos.

O processo de reestruturação consequentemente induz à busca
pela modernização da gestão das empresas familiares e reflete a preo-
cupação por parte dos empresários francanos em atender às deman-
das impostas pela globalização. O maior desafio foi a competitivi-
dade no mercado internacional. Dois fatores são essenciais: a baixa
do dólar, que inviabiliza a exportação, e a concorrência da China.

A partir dos anos 1990, várias medidas foram adotadas por essas
empresas na tentativa de superar essas dificuldades e desafios. Al-
gumas delas mudaram totalmente as estratégias de gestão e outras
simplesmente aperfeiçoaram processos, técnicas de gestão e da pro-
dução com qualidade.
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As organizações empresariais do ramo da produção passaram a
criar novos produtos e inovar os existentes, buscaram novos merca-
dos e tentaram espaços estratégicos tendo em vista matéria-prima e
mão de obra mais barata. Ficou claro que essas empresas reduziram
o número de funcionários e também a produção.

[...] Em 1990, no auge da produção da empresa, aqui na cidade de
Franca, produzia 10.000 pares de sapatos por dia. Foi uma época mara-
vilhosa, do dólar alto, embora com inflação [..] Já em 1997, nós monta-
mos uma fábrica pequena no estado do Ceará, pois o governo desse es-
tado estava oferecendo oportunidades para indústrias manufatureiras,
que empregam maior número de mão de obra. Hoje, a empresa está
produzindo seis mil pares dia, mil e quinhentos aqui em Franca e o res-
to no Ceará. Nós diminuímos a produção em Franca devido à competi-
tividade. Baixou o dólar, então tivemos que centrar nossos esforços no
Ceará. Na cidade de Franca, estamos com baixa produção, totalmente
destinada a boutique, é sapato de grife. E lá no Nordeste a produção é
de sapato popular. (E).

[...] Hoje, você tem uma concorrência no mercado externo, muito
forte da China, muito difícil concorrer com o preço da China. Você tem
o dólar caindo cada vez mais. E tem um problema muito sério, que você
começa a abrir o teu mercado interno para os produtos de concorrência
chinesa. Chinês trabalha muito, mas a qualidade é muito ruim. A carga
tributária deles é infinitamente menor que a nossa, os encargos traba-
lhistas também. Os custos internos da China são menores que os nos-
sos. Outro detalhe, aqui, você tem escassez de dinheiro, ou seja, tem
muito dinheiro, mas você não consegue. Qualquer empresa média vai
ao BNDES, mas qualquer problema, se atrasou um pagamento, um
cheque que teve um problema qualquer, que foi protestado há dois anos,
esqueça. Se o seu balanço não for convincente, o BNDES não empresta
mesmo. Já fomos com várias missões com colegas, empresários do setor
de calçados, de móveis, de vestuário, de têxtil. O banco só empresta
dinheiro para a Votorantim. É mais fácil você ter acesso a uma linha de
crédito do Bradesco que do BNDES. Na China é o contrário. Qualquer
projeto que seja viável o governo central derruba tudo, é benefício, para
manter o poder, principalmente econômico. [...] A tendência é perder
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cada vez mais a competitividade no mercado externo e com risco de per-
der também o mercado interno [...]. Lamentavelmente, o que as em-
presas têm feito, corte. Você tenta aumentar a produtividade, diminuindo
funcionários, isso é terrível. [...] É o único jeito de fazer, é isso. Fazer
um enxugamento, cortar custos, cortar na carne o custo mesmo, para
tentar sobreviver a tudo isso, a um custo pessoal muito alto. Infeliz-
mente, por causa disso tudo [...], em janeiro deste ano, foram demitidos
186 funcionários, um pedaço de mim em cada um. (C).

Contudo, algumas empresas apenas diminuíram a mão de obra
empregada no processo produtivo buscando a terceirização dos ser-
viços como alternativa de reduzir custos. A indústria calçadista, por
exemplo, congrega um grande número de trabalhadores para o pro-
cesso produtivo, pois, apesar da tecnologia aplicada no setor, a con-
fecção de sapatos consiste em conjunto de atividades artesanais.

[...] a terceirização é uma maneira que as empresas usam [...] para
dividir responsabilidades [...], então nós temos uma atividade muito
morosa que é o pesponto de cabedais. Então dependente de muita gente
no trabalho, e nós passamos para terceiros realizarem essa atividade.
Porque de alguma maneira cria-se assim uma certa facilidade para a
administração da empresa. Mesmo porque a indústria de calçados é
muito sazonal, quanto mais responsabilidade, mais problemas vai ge-
rar. Na minha concepção, a terceirização é uma distribuição de respon-
sabilidades. (D).

Esse depoimento evidencia que a terceirização dos serviços di-
minui custos com folha de pagamento, simplifica o processo da ges-
tão de pessoas considerando a redução do quadro sócio-funcional
que, automaticamente, diminui conflitos e relações interpessoais.
Implica transferir responsabilidades para empresas terceiras rela-
cionadas ao processo produtivo (processos, técnicas e treinamen-
tos), qualidade, custos e relações interpessoais. Essa concepção
também traduz a fragilidade de conhecimento do empresariado
sobre a questão da responsabilidade social extensiva a toda a ca-
deira produtiva.
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As empresas do ramo comercial buscaram expandir os negócios
para outras áreas geográficas, aumentaram seus investimentos no
crescimento empresarial, em programas integrados ao desenvolvi-
mento das pessoas e na qualidade total.

Na década de 1980, o negócio estava concentrado na região de
Franca, hoje, nós estamos com muitas lojas em sete estados brasilei-
ros. O grande número de lojas está concentrado nos estados de São
Paulo e Minas Gerais e depois Paraná, Rio Grande do Sul e Santa
Catarina. Em Mato Grosso do Sul e Goiás estamos em processo de
inauguração. (A).

A empresa passou por grandes modificações na área de tecnologia,
na área de aplicação de negócios e criação de nova empresa. E para fazer
isso precisa acreditar, precisa de competência, precisa ter gente compe-
tente trabalhando. Porque a gente sozinho não faz muita coisa, não. Ape-
sar de ser uma empresa familiar, as pessoas que trabalham com a gente
foram fundamentais para o desenvolvimento e o sucesso que tivemos até
agora. Se eu fosse definir hoje como fazer uma empresa familiar ter su-
cesso, eu acho que é exatamente este misto de liderança familiar com a
competência das pessoas que trabalham junto. (B).

Vale ressaltar o reconhecimento da importância dos profissio-
nais na sobrevivência e no sucesso da empresa familiar. A profissio-
nalização da organização representa forma de modernização da ges-
tão familiar e também de superação de dificuldades no mercado
competitivo.

O investimento para o crescimento empresarial e a diversifica-
ção do negócio também foram alternativas para a superação das di-
ficuldades e sobrevivência no mercado. A profissionalização da
empresa familiar foi outra medida necessária em busca da moderni-
zação da gestão organizacional apresentada por algumas das empre-
sas investigadas, considerando que o crescimento impõe realidade
mais complexa das estruturas que dependem fundamentalmente de
conhecimento formal, científico e racional do negócio, além de po-
sicionamento e relacionamento profissional.
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A partir do crescimento e da diversificação do negócio, as em-
presas familiares sentiram necessidade de maior controle, organiza-
ção, planejamento e avaliação do todo organizacional. Diante disso,
passaram a buscar inovação na gestão empresarial através da criação
de uma empresa holding visando garantir e facilitar os processos ad-
ministrativos e sucessórios da empresa familiar.

A empresa holding atua como procuradora de todas as unidades
do grupo empresarial, permite facilitar o planejamento e otimizar a
atuação estratégica.

Com a profissionalização da empresa familiar os proprietários do
empreendimento passaram a fazer parte da holding e do Conselho Ad-
ministrativo. Nessa posição, deixaram a execução e a direção do negó-
cio. A função do Conselho Administrativo consiste na elaboração do
planejamento estratégico e na administração dos investimentos.

Essa transição foi sofrida, porque a empresa precisava tomar algu-
mas definições. Ela começou a se preparar para dar um salto maior, sair
de uma empresa de pequeno porte para de médio porte. E a grande de-
cisão foi a criação da holding, pois a empresa já era uma rede de lojas. A
empresa precisava estruturar e se profissionalizar. Então criou um Con-
selho de Administração, os acionistas, os fundadores, todos foram para
o conselho. E só ficou na direção uma pessoa da família. (A).

Nós saímos em maio de 2005. Nós já estamos fazendo esse trabalho
de profissionalização da empresa. A família, todos nós afastamos da área
executiva, eu fui o último a sair e fui para o conselho. A família todinha
está no conselho. [...] Nós temos um diretor-geral, que seria o diretor-
-superintendente, que comanda todas as empresas do grupo e não é uma
pessoa da família, é um profissional contratado no mercado. No conse-
lho, nós fazemos o controle e planejamento estratégico. (C).

Interessante que a medida de profissionalização da empresa fa-
miliar foi alternativa de modernização da gestão adotada pelas em-
presas de grande porte selecionadas para o presente estudo e os em-
presários entendem que esse é o caminho exequível para alcançar
sucesso e sustentabilidade do negócio.
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Se a empresa familiar brasileira quiser ter perenidade, não é neces-
sário em absoluto buscar ninguém no mercado, porque, às vezes, você
tem executivos na sua empresa que são muito melhores que os de fora.
Se você tiver na família alguém preparado que seja bom, melhor ainda.
Se você não tiver, tem que buscar no mercado. Se quiser ter sucesso no
porte grande, [...] a profissionalização e governança corporativa são um
processo obrigatório. (C).

As empresas de médio porte ainda estão gradativamente adotan-
do essa atitude, considerando que a quantidade de gestores (mem-
bros da família) na estrutura da empresa de médio porte ainda é su-
ficiente para o comando da organização. Esse fato justifica-se
também pelos aspectos ligados à cultura empresarial. Os empresá-
rios demonstraram tendência à gestão mais tradicional, na qual os
executivos-proprietários assumem o controle, o planejamento estra-
tégico e a direção empresarial.

Porque eu entendo que o empresário tem que fazer tudo. Ele tem
que ser estilista, ser gerente, ser gerente de RH, ser empresário, ser fi-
nanceiro, ser economista, ele tem que entender de tudo. A gente tem
que ser um coringa dentro da empresa. (D).

Nos depoimentos dos empresários, fica objetivada a presença de
aspectos da gestão tradicional e conservadora que retrata o respeito
aos valores da família que passam de geração para geração. Ao mes-
mo tempo, houve identificação da existência de características que
se aproximam à cultura de gestão mais flexível que redimensionou
conceitos e procedimentos modernos. Alguns empresários estão con-
seguindo adequar o comportamento empresarial a uma nova cultu-
ra de gestão voltada à preocupação com as pessoas que fazem parte
do corpo sócio-funcional. Os empresários destacaram a importân-
cia da organização de políticas de recursos humanos que congregam
programas de treinamento bolsas de estudo para funcionários, de
capacitação e planos de carreira.

Destaca-se que as organizações empresariais familiares com ad-
ministração mais moderna e flexível se caracterizam pela intensifica-
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ção de investimentos nas políticas de gestão de pessoas. Essas empre-
sas reconhecem que para atender às demandas de competitividade
precisam investir na capacitação e no treinamento do corpo sócio-
funcional. As pessoas estão presentes em toda a cadeia produtiva e
depende do conhecimento dessas pessoas o sucesso do negócio.

[...] a gente hoje entende uma coisa muito séria. A maior competiti-
vidade de uma empresa do varejo, em primeiro lugar, está nas pessoas
e, em segundo, na sua capacidade interna de comprar bem, vender bem
e entregar o produto bem.

Então todo o nosso trabalho interno é formar e capacitar empreen-
dedores internos, como se cada um fosse dono de um pequeno negó-
cio, é essa visão que a gente tem para atender à questão da competiti-
vidade. (A).

Então a empresa sempre deu muito valor ao ser humano. A área de
RH dela sempre foi tratada com muito carinho e atenção. Ela sempre
valorizou as pessoas com treinamento, oportunidades de promoção e
estágio. Criou grupos de aposentados, que a pessoa vem na empresa
para fazer o grupo de amigos. A empresa promove gincanas, festas e a
participação dos funcionários é muito grande. É uma forma de a em-
presa olhar a pessoa como um bem mais importante. (E).

A empresa tem um comando muito forte e tem pessoas muito qua-
lificadas trabalhando, são poucas pessoas, mas essas poucas têm quali-
ficação, são os pilares que sustentam tudo. São pessoas que trazem coi-
sas novas, aquilo que a gente define como sendo necessário para
desenvolver. Pessoas com iniciativa, com habilidades especiais. Pessoas
que conseguem montar equipe, conseguem fazer com que a empresa
esteja constantemente em movimento. (B).

As empresas de médio porte não têm política definida de Recur-
sos Humanos nem de Gestão de Pessoas. Essa área fica aos cuidados
da administração geral da empresa. Contudo, o empresário tem cons-
ciência da importância das pessoas nas organizações e sempre se preo-
cupa com o desenvolvimento e integração delas. Nesse sentido, o fun-
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cionário, sempre que possível, passa a ser preparado para ter autono-
mia, poder de decisão diante das pequenas situações do cotidiano do
trabalho, de resolver problemas pertinentes às suas atividades profis-
sionais e, para isso, precisa estar integrado em equipe e ter visão do
negócio, dos objetivos, das metas e da missão organizacional.

A superação das dificuldades e dos desafios enfrentados pelas
empresas familiares a partir da abertura comercial foi e continua
sendo um processo longo e difícil, abrangendo os anos 1990 até os
dias atuais. Durante todo esse tempo, a empresa se preocupou em
criar mecanismos jurídicos no relacionamento entre empresa, fun-
cionários, consumidores, fornecedores, acionistas e outros, no sen-
tido de conseguir condições legais para negociações no enfrenta-
mento das dificuldades advindas do processo de globalização dos
mercados. Também a administração financeira foi uma postura
adotada favorável, pois a empresa priorizou o investimento no pró-
prio negócio, aplicando em outras unidades de produção. Esse fato
contribuiu para o fortalecimento das bases da organização e para
conseguir suportar os momentos de desaquecimento da economia
nacional e local.

Outra medida importante foi a preocupação em estabelecer rela-
cionamento profissional entre sócio-acionistas (parentes), buscan-
do transparência, compromisso e responsabilidade no sentido de
cumprir a missão da empresa familiar. Esse relacionamento profis-
sional entre gestores trouxe reflexos à estrutura organizacional, con-
seguindo efetivar atitudes éticas e responsáveis com relação ao qua-
dro sócio-funcional. Em contrapartida, funcionários, gerentes,
vendedores, secretárias e outros correspondem através do desempe-
nho do trabalho eficiente, implicando condições mais estáveis no
enfrentamento das dificuldades do mercado competitivo.

Categorias empíricas

A identificação das categorias empíricas foi realizada a partir de
um questionamento essencial à compreensão do objeto de estudo:
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Como as empresas familiares da cidade de Franca estão buscando a
modernização da gestão organizacional? Refletindo sobre essa in-
dagação foi possível analisar alguns eixos teóricos presentes no dis-
curso dos sujeitos dessa investigação que deram origem, assim, às
categorias empíricas.

Durante todo o processo de pesquisa, foi identificado que as
empresas familiares vêm buscando formas para a superação dos de-
safios impostos pelo processo de globalização da economia e que cada
empresa, em particular, garante sua posição no mercado através de
atitudes que respondem à cultura organizacional.

Diante disso, a presente investigação apontou como categorias
empíricas:

• A mudança: o medo e a ousadia dos empresários. Observa-se que
a mudança consiste em fator que gera insegurança nos empresá-
rios refletindo diretamente na vida da organização. Essas mudan-
ças contínuas provocam medo e, ao mesmo tempo, exigem pos-
turas ousadas para garantir decisões e atitudes na busca pela
estabilidade financeira dos mercados que influenciam no proces-
so de modernização da gestão.

• A incerteza: a sucessão familiar. Os empresários têm preocupa-
ção com a continuação da empresa familiar e, no meio de tantas
incertezas, a longevidade da organização depende cada vez mais
de competência da gestão. Assim torna-se imprescindível encon-
trar o sucessor com perfil adequado para assumir o comando dos
negócios da família.

• Modelo de gestão: inovação de conceitos e práticas. A busca pela
modernização da gestão para algumas empresas constitui em
incrementar o processo de Gestão Empresarial. Representa esta-
belecer as bases da gestão a partir de estrutura organizacional
profissionalizada, além de incorporar cultura de gestão de Recur-
sos Humanos através de visão inovadora, acreditando que as pes-
soas representam o maior patrimônio da empresa.

• Responsabilidade social: a cultura da filantropia. O universo em-
presarial, de modo geral, tem buscado a inovação da gestão atra-
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vés de programas de qualidade, transparência e atitudes éticas nos
negócios. Entre as empresas familiares da cidade de Franca, parte
integrante da amostra do universo investigado, houve a percep-
ção de que a cultura da filantropia, presente no pensamento dos
empresários, manifesta-se por meio de ações caritativas da pessoa
física junto às comunidades interna e externa à organização.

Independentemente de serem abordadas separadamente, as ca-
tegorias empíricas estão integradas e interligadas no processo de mo-
dernização da gestão das empresas familiares da cidade de Franca.
No decorrer da análise, foram utilizados alguns depoimentos, os mais
expressivos, para melhor ilustrar o sentido atribuído por eles.

A mudança: o medo e a ousadia dos empresários

A categoria mudança esteve presente em todos os depoimentos
dos sujeitos desta investigação e, de modo peculiar, revelaram as
particularidades de cada empresa. Compreendendo que todas as
empresas estão envolvidas no mesmo contexto social, permeado por
mudanças estruturais nos aspectos econômico, político e cultural,
essas organizações estão passando por processo de mudanças inter-
nas e externas.

A globalização da economia, as diversas medidas econômicas
adotadas pelos governos brasileiros, a reestruturação produtiva e ad-
ministrativa afetaram diretamente a vida das empresas. Essa realida-
de obriga essas organizações a buscarem rápidas e profundas mudan-
ças enquanto regra de sobrevivência. Persistir na fabricação de
determinados produtos ou na utilização de certos procedimentos e
formas organizacionais pode representar prejuízos e dificuldades nas
relações de negócio estabelecidas. As empresas estão procurando ade-
quar seus processos operacionais e gerenciais de maneira a centrali-
zar esforços em mudanças de estratégias, de pessoas e de rotinas.

A mudança no contexto organizacional provoca alterações fun-
damentais no comportamento humano, nas políticas internas da
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empresa, no planejamento estratégico, nos processos e métodos de
trabalho, nas normas, regras de conduta das pessoas e nos valores
em respostas às modificações com relação às novas estratégias, re-
cursos e tecnologia. Desta forma, o processo de mudança nas em-
presas envolve o gerenciamento das pessoas por meio da modifica-
ção da cultura organizacional, o que implica diretamente a decisão e
a postura tanto dos empresários como dos acionistas e dos familia-
res que respondem pelo comando empresarial.

Durante o processo investigativo, observou-se que as empresas
estão definitivamente atentas ao fator renovação como central à vida
da organização familiar em tempos globalizados. Os empresários,
preocupados em conhecer as regras do mercado financeiro mundial,
voltam-se a compreender seus concorrentes, interessados em absor-
ver novas tecnologias, que começam a ser incorporadas nos produ-
tos e serviços, além da dedicação e conhecimento das tendências e
expectativas dos clientes.

Ficou evidente que as empresas de grande porte, que criaram
políticas mais definidas e estruturadas de recursos humanos, têm
maior potencial no processo de preparação da empresa como um todo
para a aceitação e implementação de mudanças que afetam desde a
linha de produção até as formas e rotinas de trabalho. Notou-se que
o processo de mudança nessas empresas foi um caminhar rumo à
modernização da gestão.

Todo esse desenvolvimento que a empresa teve foi gradativo,
alicerçado em mudanças significativas internas no modelo de gestão, na
forma de relacionamento com os parceiros de negócios e também na
nossa administração interna, de processos, dos projetos, do planejamento
estratégico [...]. (A).

Nesse caso, a empresa conseguiu desenvolvimento e sucesso por-
que, gradativamente, foi implementando mudanças ao longo do tem-
po e, principalmente, porque foram realizadas a partir do planeja-
mento de todas as ações cuja ocorrência se deu por meio de
estruturação da área de recursos humanos.
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Por outro lado, apesar da consciência da necessidade de mudan-
ças, as empresas de médio porte acabam tendo maiores dificuldades
de aceitação, muitas vezes por parte dos próprios empresários, pela
falta de estrutura organizada da área de recursos humanos, tendo
em vista que essa área tem a missão de divulgar, socializar interna-
mente a mudança da cultura organizacional. Assim a cultura da or-
ganização acaba revelando o modo de ser e agir dos empresários,
prejudicando a adoção de posturas inovadoras.

As empresas do ramo comercial têm melhores expectativas em
relação ao crescimento e ao desenvolvimento do que as organizações
industriais. Esse fato expressa a grande dificuldade das empresas do
ramo de produção em relação à concorrência internacional a partir
da abertura dos mercados.

A concorrência é grande, continua grande, mas são aqueles que tra-
balham melhor que acabam tendo resultados melhores. Então, hoje nós
consideramos que o negócio é viável. E com a diferença de que Franca é
uma cidade que tem uma grande população e uma economia pequena.
E isso demonstra que a economia está reprimida. Então a gente só tem a
esperar que ela desabroche. Isso já começou a aparecer com a vinda de
grandes hipermercados. O começo da descentralização de só calçados.
A gente já tem outras atividades aparecendo na cidade. Então a expec-
tativa que nós temos hoje para o nosso negócio é positiva e vamos con-
tinuar investindo no negócio. (B).

A concorrência de produtos da China e da Índia nos mercados
interno e externo representa medo e insegurança nos empresários,
diante de poucas possibilidades de competição, considerando o cus-
to da mão de obra, as dificuldades de financiamentos e política eco-
nômica no Brasil. Os empresários explicam que os governos não ofe-
recem condições favoráveis para que a grande maioria das empresas
nacionais consiga enfrentar as mudanças com estabilidade, cresci-
mento e desenvolvimento. O setor de fabricação de calçados da ci-
dade de Franca está sendo totalmente atingido, refletindo direta-
mente na economia do município.
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Eu acho [...] que o país já ofereceu oportunidades de crescimento
muito maiores. Então as empresas nasciam e cresciam com potenciali-
dade. As possibilidades eram melhores. Acredito que sempre há lugar,
o mercado é grande, ele é para todo mundo. Ele não vai excluir nin-
guém, só aqueles que não tiverem competência para se estabelecer. Mas
eu acredito que o ritmo de crescimento vai se tornar mais lento. Então a
tendência da indústria, da nossa indústria em particular, vai ser de dar
uma ligeira reduzida, e depois eu acredito que na hora que ajeitar a eco-
nomia brasileira, um pouco mais, haverá penetração nossa em outros
mercados. [...] Mas em relação ao mercado interno eu vejo expectativas
de crescimento. Porque você vê hoje, todo mundo fala em crescimento
do país, do percentual do PIB de 4%, mas a indústria não crescia isso
[...] Mas eu gostaria de poder ampliar o know-how da empresa no mer-
cado interno para realmente atingir o crescimento, porque em exporta-
ção, com o dólar nesse patamar, não é compensador. (E).

Você tem no mercado externo uma concorrência muito forte da Chi-
na, muito difícil você concorrer lá fora com o preço da China. Você tem
o dólar caindo cada vez mais. [...] E você começa a ter outro problema
muito sério, que você começa a abrir o teu mercado interno para os pro-
dutos da concorrência chinesa. [...] Neste instante, está tendo um en-
xugamento no setor de calçados como um todo. No ano passado, por
exemplo, nós exportamos 22 milhões de pares, menos do que no ano
anterior. Hoje, o consumo mundial de calçados calcula-se em 14 bi-
lhões de pares. A China já fabrica 10 bilhões de pares. Ela já faz quase
tudo. Então, nós tivemos que enxugar muito. Nós estamos perdendo,
em cada sapato que não é vendido, é um solado meu que não vai, é uma
palmilha minha que não vai, é a transportadora que deixa de levar uma
caixa [..]. Então tudo isso afetou nossa expectativa, apesar de saber que
seria, o ano de 2007, um ano difícil, a gente esperava que ele fosse um
ano igual a 2006, com tendência de crescer um pouco. Até agora a mi-
nha visão é um pouco negativa. Eu acho que este ano vai ser um ano
ruim. (C).

Durante o processo de reestruturação das empresas, almejando
implantar mudanças para atender às demandas dos mercados, ficou
evidente nos depoimentos dos empresários o medo do novo e do di-
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ferente, mas pela preocupação com a sobrevivência eles têm cons-
ciência da necessidade de ousadia na busca pela inovação dos pro-
cessos, das técnicas e das rotinas. Assim os sujeitos expressaram a
importância de constante atenção e cuidado nos investimentos e nas
negociações.

Se eu estou errado, eu não sei, mas eu prefiro andar a correr. Eu
prefiro não arriscar. Se eu parar e pensar: se eu jogar uma coisa em
cima, eu passo com segurança? Eu sou assim, não sei se é por isso que
a nossa empresa tem 38 (trinta e oito) anos. Mas eu prefiro ir devagar-
zinho [...]. (D).

Nós sempre tivemos “pé no chão”, nós nunca fizemos distribuição
de lucros exagerado. Sempre a geração de receita foi aplicada dentro dos
negócios do próprio grupo. Hoje nós temos as ideias totalmente alinha-
das, os sócios. E nesse sentido de continuar investindo no negócio e acre-
ditando que o caminho é esse aí mesmo. (B).

A incerteza: a sucessão familiar

Foram expressivas as observações dos sujeitos da investigação
no que se refere às questões pertinentes à continuação da empresa
familiar. Durante a realização da entrevista, a pesquisadora condu-
ziu discussão sobre o processo de sucessão familiar. Nesse espaço,
ficou claro que todos os empresários e executivos têm pleno conhe-
cimento da importância da preparação do processo de sucessão fa-
miliar como da necessidade de planejamento estratégico para con-
dução da sucessão, a partir de objetivos e critérios previamente
definidos. Apesar dessa realidade, alguns dos empresários ainda
manifestaram incerteza em relação à escolha do possível sucessor dos
negócios.

Nas empresas de grande porte, independentemente do ramo de
atividade, existem estruturas para o planejamento estratégico mais
organizado que possibilitam também pensar e programar situações
a longo prazo. Desta forma, essas empresas já têm possíveis candi-
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datos à sucessão familiar. Em apenas uma das empresas investiga-
das a definição do sucessor já estava em pleno processo de prepara-
ção, frequentando cursos no Brasil e no exterior, como também por
meio do desenvolvimento de atividades na própria empresa.

Hoje todos os diretores são profissionais, inclusive o que é o suces-
sor da superintendente do grupo, que é o filho. Ele foi escolhido, estu-
dou muito, fez cursos nos Estados Unidos e depois veio para o merca-
do. (A).

Entretanto, as outras empresas de grande porte não menciona-
ram claramente a definição do processo de sucessão e da escolha do
futuro gestor dos negócios da família. Mas uma delas está partindo
para a profissionalização da gestão familiar através da governança
corporativa. Nesse processo, os futuros sucessores deverão compor
o Conselho de Administração exercendo funções estratégicas.

Nas empresas de médio porte a incerteza com relação à suces-
são empresarial para a próxima geração ficou nítida nas falas dos
sujeitos.

[...] Uma dúvida que vem é a seguinte: e, para frente, como é que a
gente vai dar continuidade nisso? Hoje o que nós temos é que alguns
herdeiros estão muito novos para estar nesse ponto e outros que não
demonstraram interesse ou aptidão para ser preparados e efetivamen-
te estar assumindo. Hoje temos apenas uma candidata, que é uma moça
herdeira e que está na empresa, mas ainda não foi preparada para as-
sumir. (B).

Eu estou com um problema, não tenho sucessores. Por enquanto
tenho herdeiros, meus filhos. [...] eu tenho um casal de filhos. Meu fi-
lho não está muito ligado nisso. Eu até tenho um sobrinho que eu acre-
dito que tenha competência, mas ele não quer mexer com fábrica. Te-
nho um irmão que tem duas filhas, o outro irmão tem dois filhos, tem
um deles que eu acho que daria. [...] Então não tem assim, um sucessor
[...]. (D).
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A incerteza em relação à continuidade da empresa familiar é uma
preocupação expressiva entre os empresários. Sabem que um dia te-
rão que deixar o comando do negócio e alguém deverá exercê-lo, em
garantia à sustentabilidade. Mas o problema consiste em encontrar
um herdeiro interessado e que reúna algumas das características in-
dispensáveis, enquanto sucessor, para a gestão da empresa. Portanto,
torna-se imprescindível que o sucessor seja escolhido pelas suas habi-
lidades, conhecimento, disponibilidade e dedicação ao negócio, e não
simplesmente por ser filho ou neto do fundador. No momento, a
maioria dos empresários entrevistados, sujeitos da presente investi-
gação, ainda não iniciou o processo de preparação para a sucessão,
mas entendem como problema a escolha do possível sucessor me-
diante ausência de herdeiros com perfil para o comando dos negócios.

O processo de preparação de sucessores deve iniciar desde a in-
fância contando sempre com o envolvimento do atual gestor-pro-
prietário. Os empresários devem promover situações para desper-
tar nos filhos, sobrinhos e netos interesse pela empresa, pois, quando
estiverem na juventude, já começam a pensar sobre os negócios, a
buscar conhecimentos específicos e a iniciar algumas visitas orien-
tadas ao conhecimento dos negócios da empresa. Desta forma, o
empresário poderá influenciar até na indicação da formação profis-
sional que mais corresponda aos interesses da empresa familiar. Esse
processo de preparação para a sucessão fica mais complicado se ini-
ciar na idade adulta. Geralmente, os herdeiros são motivados a se-
guir carreira profissional de maior prestígio na sociedade, o que nem
sempre condiz com os negócios da família. Desta forma, a questão
da sucessão familiar deve fazer parte do planejamento estratégico da
organização e ser seguida sistematicamente.

Modelo de gestão: inovação de conceitos e práticas

O mundo corporativo, na busca pela modernização, direciona
para a inovação da visão empresarial. A organização da gestão atra-
vés da governança corporativa, que se dá a partir da profissionaliza-
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ção da empresa familiar, contribui para o crescimento econômico
dos negócios, divide responsabilidades e poderes entre os gestores.

Um fator importante em evidência, observado na investigação, é
a preocupação dos empresários em profissionalizar a estrutura or-
ganizacional da empresa, transferindo os familiares dos postos
gerenciais e administrativos para compor o Conselho de Adminis-
tração. Um conjunto de membros da família forçosamente vai par-
ticipar do comando dos negócios através desse conselho.

[...] estamos partindo para a 4ª geração. [...] Nós temos um diretor-
- geral, que seria o diretor-superintendente. [...] Esse comanda todas as
empresas do grupo e não é uma pessoa da família, é um profissional.
Mas no conselho vamos ter 3 (três) da família, 3 (três) profissionais ex-
ternos e 1 (um) presidente do conselho externo. Com isso vamos fazer o
fechamento do processo de governança corporativa. (C).

A governança corporativa compreende um conjunto de práticas
que objetiva desenvolver, de forma transparente e justa, as funções
e as responsabilidades nas corporações, além de contribuir para que
sejam mais confiáveis. Esse processo envolve o relacionamento dos
acionistas/proprietários, o Conselho de Administração e a direto-
ria, mas também da propriedade com a administração, ou seja, as
práticas de relacionamento entre empresa e acionistas/proprietários.
Esse aspecto se torna relevante, pois vem ganhando força nas gran-
des corporações empresariais e resulta do empenho em moderniza-
ção da gestão.

A partir dos conceitos de governança corporativa, discute-se que,
para governar uma empresa de forma efetiva, tornam-se fundamen-
tais as práticas de gestão calcadas nos fatores econômico, social e
ambiental. Esse tipo de gestão solicita a avaliação do impacto da ação
empresarial na sociedade e no meio ambiente. O exercício da gover-
nança corporativa implica alguns princípios básicos como a trans-
parência, equidade, prestação de contas e responsabilidade social.

Entre as empresas pesquisadas apenas duas, de grande porte, real-
mente já estão buscando a excelência na administração por meio da
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governança corporativa. Uma delas caminha para essa tendência,
pois, aos poucos, está profissionalizando todos os postos de direção.
Contudo, as empresas de médio porte ainda não dispõem de estrutu-
ras organizacionais suficientes para adotarem essa prática de gestão.

Outra forma de inovação da gestão empresarial, presente nas
empresas investigadas, consiste na valorização das pessoas que fa-
zem parte da organização como um todo. Independentemente da es-
truturação da área de Recursos Humanos ou Gestão de Pessoas, os
empresários demonstraram interesse e preocupação com o corpo
sócio-funcional.

Percebeu-se gradativa mudança de mentalidade do empresaria-
do em relação à gestão das pessoas. Essas são reconhecidas com po-
tencial para produzir, inovar, criar, atender, vender melhor e, as-
sim, contribuir para que a empresa atinja seus objetivos e cumpra
sua missão com transparência e confiança nos processos, determi-
nando o sucesso organizacional.

Entre as empresas investigadas, duas se destacam pela estrutura
da gestão empresarial e pelo tamanho. Essas empresas se caracteri-
zam pela concepção atualizada de gestão de pessoas e possuem es-
trutura organizada nessa área. A partir dessa concepção, desenvol-
vem políticas e práticas de carreira, treinamentos e benefícios para
que os funcionários se envolvam com os objetivos organizacionais.

A gente entende que hoje nós temos que capacitar cada gestor, cada
funcionário de ponta [...] para ter autonomia, poder de decisão [...].
Porque o varejo é muito dinâmico, as coisas acontecem no momento do
contato com o cliente, se o vendedor, o pessoal do crediário não tiver
capacidade ou o gerente de loja para tomar decisões e resolver os pro-
blemas do cliente, a gente perde a competitividade. Então todo nosso
trabalho interno hoje é formar e capacitar empreendedores internos,
como se cada um fosse dono de um pequeno negócio.

A empresa possui, hoje, 900 bolsistas e apoia o projeto Adote um
Universitário na cidade de Franca. Temos o cheque mãe que serve como
apoio à mãe funcionária com filhos de até dez anos de idade e agora
criamos o cheque educação especial, para o pai ou a mãe funcionária
que tenha filhos com necessidades especiais. (A).
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Outra empresa de grande porte, apesar de a visão de Recursos
Humanos se caracterizar mais tradicional, manifesta preocupação
com o investimento nas pessoas, desenvolve programas de treina-
mento e benefícios voltados ao bem-estar de todos os funcionários,
inclusive dos aposentados.

Então a empresa sempre deu muito valor ao ser humano. A área de
RH, a empresa tratou com muito carinho e atenção, sempre! [...] Opor-
tunidades de treinamento e promoção. [...] Na área de creche, montou
creche para filhos de funcionários. [...] Tem grupo de aposentados, a
pessoa vem na empresa para fazer grupo de amigos. Tem projeto, Jo-
vem 2000, para filhos de funcionários que vêm visitar a empresa. Tem o
recreativo, a empresa promove gincanas, festas [...] É uma forma de a
empresa olhar a pessoa como um bem mais importante e de melhor aten-
ção. (E).

As empresas de médio porte, diante das dificuldades frente à
concorrência no mercado, acreditam não dispor de condições finan-
ceiras para o investimento necessário na estrutura de Recursos Hu-
manos. Essas empresas não têm política nem área específica de Re-
cursos Humanos e quem está na liderança desse setor é o próprio
sócio-gerente-administrativo. Os empresários não adotaram a con-
cepção atualizada de gestão de pessoas, apesar de demonstrarem
valorização e reconhecimento pelo potencial do corpo funcional da
empresa.

Se a gente não tivesse pessoas competentes trabalhando junto com a
gente, possivelmente, [...] nós não teríamos conseguido desenvolver e
ter o sucesso que nós tivemos até agora. [...] Hoje nós temos pessoas
muito qualificadas trabalhando. (B).

O desenvolvimento de práticas e conceitos de Gestão de Pessoas
enquanto estratégia na busca pela modernização da gestão empresa-
rial tem sido motivo de excelência de organizações nacionais e inter-
nacionais. Contudo, os empresários precisam mudar a mentalidade
em relação à Gestão de Pessoas, precisam entender que ela repre-
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senta o próprio processo de desenvolvimento da empresa através de
capacitação, treinamentos, programas de cargos e salários, planos
de carreira, benefícios e que tudo isso não significa custos para a or-
ganização, mas investimentos.

A prática e a adoção da governança corporativa e da Gestão de
Pessoas garantem o sucesso organizacional pela capacidade das pes-
soas em reunir competência e organização no comando, na gerência
e na execução dos negócios.

Responsabilidade social: a cultura da filantropia

No mundo dos negócios, atualmente, não basta que a empresa
tenha lucros, seja transparente com seus acionistas e fiel aos objeti-
vos constitucionalmente inscritos, voltados ao cumprimento da fun-
ção social. As empresas que buscam atender às demandas do mer-
cado, que almejam e planejam mudança da cultura organizacional e
a modernização da gestão estão voltando atenção à tomada de cons-
ciência de seu papel em contribuir para o desenvolvimento susten-
tável. Essas empresas estão partindo para a defesa do meio em que
estão inseridas, tanto sob o aspecto da proteção ambiental, ecológi-
ca, quanto social.

A questão da responsabilidade social é outra forma que as em-
presas estão adotando no processo de modernização da gestão em-
presarial. No Brasil, existem várias organizações e institutos que fo-
ram criados pelo próprio empresariado para estimular e disseminar
o movimento da responsabilidade social corporativa. Essa iniciativa
vem ganhando expressão e volume significativo no universo empre-
sarial. Contudo, não deve ser percebida como tendência do merca-
do, mas como realidade obrigatória para aqueles que visam à sus-
tentabilidade no mercado. Nesse sentido, a clareza nas discussões
acerca dessa temática torna-se imprescindível para a compreensão
que os empresários atribuem à responsabilidade social.

A falta de conhecimento e a confusão dos conceitos refletem rea-
lidade distanciada da compreensão do desenvolvimento sustentá-
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vel, preconizada pela Organização das Nações Unidas (ONU), ini-
cialmente, em evento na cidade do Rio de Janeiro, em 1992 (ECO-
92). A preocupação mundial com a exploração desmedida dos re-
cursos naturais despertou interesse pelo relatório Brundtland, um
alerta importante sobre a necessidade de preservação do globo ter-
restre, escrito e defendido pela primeira-ministra da Dinamarca, Gro
Harlen Brundtland.

Um dos resultados da ECO-92, de grande relevância, foi a Agen-
da 21, documento assinado por 179 países, à época, que contempla
as estratégias que devem ser adotadas para viabilizar o desenvolvi-
mento sustentável no mundo através de parcerias e de intercâmbio
de informações entre municípios, Estados e nações. Compromisso
que deve expressar a responsabilidade de governos, empresários e
sociedade civil organizada no manejo dos recursos naturais e preser-
vação da biodiversidade de forma justa, tanto nas relações econômi-
cas entre os países quanto na distribuição da riqueza entre os dife-
rentes segmentos sociais, economicamente eficiente e politicamente
participativo e democrático.

A empresa se constitui como unidade básica de organização eco-
nômica e se caracteriza como mola propulsora para o desenvolvi-
mento econômico, desta forma, possui condições fundamentais à
promoção do desenvolvimento sustentável, incluindo forte influên-
cia através das relações de poder estabelecidas.

A livre iniciativa da empresa em contribuir para o desenvolvi-
mento sustentável, incorporando propostas defendidas pela ONU
às ações empresariais, implementando-as por meio de programas
estratégicos que envolvam acionistas, fornecedores, consumidores,
funcionários, suas famílias e a comunidade local, visando à garantia
de vida com qualidade e sustentação ao longo do tempo, traduz a
responsabilidade social corporativa.

A discussão pertinente à responsabilidade social das empresas
identificada nas falas dos sujeitos não reflete visão exata sobre a ques-
tão, mas ora entendimento vinculado à cultura da filantropia, ora se
referem às ações voltadas ao cumprimento legal e constitucional da
função social.
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As principais ações de responsabilidade social desenvolvidas pe-
las empresas familiares investigadas representam políticas de bene-
fícios aos funcionários, práticas para favorecer melhorias no ambiente
de trabalho e na qualidade de vida, função social da empresa e cum-
primento da lei.

Hoje, nós não temos nenhum programa em andamento [...]. Mas
eu sou ligado a algumas entidades com fundo diretamente social. Hoje
eu não tenho nada aqui, principalmente porque não disponibilizamos
tempo para desenvolver alguma coisa. Eu acho que é importante e gos-
taria de ter, e até porque a gente vê muitos projetos em que os custos são
mínimos. Eu sou ligado à Guarda-Mirim. Ali é um exemplo que a gen-
te vê. (B).

[...] A empresa entende e atua muito nessa questão da responsabili-
dade social, porque entende o seu papel perante as comunidades em
que ela atua. Hoje nós temos várias ações de responsabilidade social. A
gente começa o dever de casa dentro de casa. Cuidando bem da nossa
equipe, dando retaguarda financeira, com benefícios de crescimento e
de desenvolvimento para a equipe inteira. [...] Nós temos um apoio
muito grande, que é dado aos projetos e ações das comunidades das quais
a gente faz parte. Então se tem uma campanha interna na cidade, por
exemplo, campanha de agasalho, campanha de vacinação e qualquer
outro movimento que seja feito em prol daquela comunidade, partici-
pação nas entidades assistenciais das cidades [...]. A questão do apoio
ao Hospital do Câncer de Franca, que é um projeto que a empresa
engajou, através dos acionistas que fizeram a doação de um equipamento
muito caro. Temos um apoio muito grande da ONG-Franca-Viva.

A empresa tem um trabalho muito grande na área do menor apren-
diz. [...] Temos também um foco no voluntariado. Então, as pessoas
da empresa são estimuladas a prestar serviços à comunidade, e tem
vários profissionais nossos prestando esse tipo de serviço, voluntaria-
mente. (A).

Através do primeiro depoimento, a responsabilidade social está
sendo entendida como desenvolvimento de ações isoladas pelo ho-
mem de negócio. Sem preocupação com o planejamento e a organi-
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zação de ações e resultados, expressando exclusivamente a cultura
da filantropia.

No segundo, a compreensão é mais abrangente, estendendo-se
da filantropia ao respeito à função social da empresa de acordo com
os aspectos legais inscritos na Constituição Federal de 1988. Mes-
mo as atividades voltadas para o atendimento da comunidade, in-
cluindo apoio a projetos sociais e a organizações não governamen-
tais, doações mediante apresentação de plano de atividade com
controle e avaliação dos resultados esperados, participação junto a
campanhas, o que geralmente correspondem às necessidades ime-
diatas manifestadas pela sociedade civil organizada, não caracteriza
ações efetivas, representativas e profissionais, mas sazonais.

A partir dessa reflexão, há a percepção de que as empresas ainda
necessitam investir em debates e discussões corporativas sobre a res-
ponsabilidade social visando garantir o desenvolvimento sustentá-
vel da organização e da sociedade em geral. A responsabilidade so-
cial requer atitudes éticas, planejamento e integração das ações sociais
desenvolvidas junto à comunidade com as atividades da empresa,
além do engajamento de fornecedores da cadeia produtiva nas ativi-
dades socialmente responsáveis. Doações, participações em eventos
e apoio a entidades assistenciais são expressões da filantropia e não
de responsabilidade social.
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