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RESUMO 

Este trabalho foi baseado em uma Microempresa individual voltada para a área 
agrícola focado no ramo da agricultura familiar e teve como objetivo principal 
analisar as potencialidades e os principais desafios que a microempresa familiar, 
localizada na cidade de Montenegro/RS, enfrenta na gestão, profissionalização e 
sucessão. A metodologia utilizada na pesquisa foi um estudo exploratória e 
descritiva, com análise dos dados através de uma abordagem qualitativa. A coleta 
de dados deu-se por meio de estudo de caso e levantamento de informações, 
através de um questionário aplicado junto a gestora e o preposto da microempresa 
visando atingir os objetivos de pesquisar e analisar informações sobre o estilo da 
gestão da microempresa, analisar os processos de profissionalização utilizados, 
verificar a forma utilizada para a preparação da sucessão familiar, assim como a 
necessidade de elaborar um plano de ação sugerindo melhorias de como lidar com 
as dificuldades e oportunidades. Após, os dados foram analisados e as sugestões 
de melhoria foram propostas, sendo possível elaborar contratos com fornecedores e 
clientes. Além disso, há necessidade de implantação de planilhas de controles tanto 
para a organização da quanto para melhorar a tomada de decisão. Investimentos em 
maquinário e tecnologia serão necessários para aumentar a produção e melhorar a 
qualidade do produto principal. O presente estudo demonstra a importância de se 
identificar as principais dificuldades que a microempresa familiar enfrenta em seu dia 
a dia para ofertar seus produtos mantendo a qualidade e a rentabilidade. Além disso, 
foi despertado o interesse dos administradores da microempresa em iniciar, a partir 
de agora, o processo de sucessão, que se dará nos próximos anos. 
 
Palavras-chave: Microempresa individual. Gestão. Profissionalização. 

Sucessão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

This work was based on an individual microenterprise focused on an agricultural area 
focused on the family farming sector and its main objective was to analyze the 
potentials and main challenges that a family microenterprise, located in the city of 
Montenegro / RS, faces in terms of management, professionalization and 
succession. The methodology used in the research was an exploratory and 
descriptive study, with data analysis using a qualitative approach. Data collection 
took place through a case study and information survey, through a questionnaire 
provided to the manager and the microenterprise agent, which achieved the research 
objectives and analyzed information on the microenterprise's management style, 
analyzing the processes of professionalization used, verify the way used to prepare 
the family succession, as well as the need to prepare an action plan suggesting 
improvements in how to deal with difficulties and opportunities. Afterwards, the data 
were signed and suggestions for improvement were proposed, making it possible to 
draw up contracts with suppliers and customers. In addition, there is a need to 
implement control spreadsheets both for the organization and to improve decision 
making. Investments in machinery and technology defined to increase production 
and improve the quality of the main product. This study demonstrates the importance 
of identifying the main difficulties that a family microenterprise faces in its daily life to 
offer its products while maintaining quality and profitability. In addition, the interest of 
microenterprise managers in starting, from now on, the succession process, which 
will be presented in the next few years, was aroused. 
 
Keywords: Individual microenterprise. Management. Professionalization. 
Succession. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As empresas familiares voltadas para o agronegócio são referências no 

Brasil, sendo que são elas que movimentam grande parte da produção de 

commodities para dentro e fora do país, sendo muito importantes para o cenário 

econômico. Conforme Pena (2020) do Mundo Educação “as commodities – ou 

commodity, no singular – é uma expressão inglesa que se difundiu no linguajar 

econômico para fazer referência a um determinado bem ou produto de origem 

primária comercializado nas bolsas de mercadorias e valores de todo o mundo e que 

possui um grande valor comercial e estratégico. Geralmente, trata-se de recursos 

minerais, vegetais ou agrícolas, tais como o petróleo, o carvão mineral, a soja, a 

cana-de-açúcar e outros”. 

O presente estudo foi desenvolvido na microempresa familiar de Maria Vieira 

da Rosa, localizada na cidade de Montenegro/RS, com o objetivo de estudar os 

processos de gestão, profissionalização e sucessão familiar baseado na observação 

direta e referenciais teóricos. A atividade da empresa familiar é produzir e 

comercializar lenha de acácia e eucalipto para pequenos e médios clientes que são 

fornecedores para padarias, pizzarias e restaurantes até empresas maiores que 

utilizam deste produto para caldeiras e fornos. 

Segundo Ploeg (2014), citado por Deponti (2014, p. 12) a  

importância da agricultura familiar para o desenvolvimento rural/regional vai 
muito além da produção de alimentos. A família controla os principais 
recursos da propriedade, tais como a terra, os animais, os cultivos, o 
material genético, as construções, a maquinaria e o conhecimento de como 
combinar e utilizar esses recursos. A agricultura familiar cria práticas 
agrícolas produtivas, sustentáveis, receptivas, flexíveis, inovadoras e 
dinâmicas, podendo contribuir para a segurança e a soberania alimentar.  
 

Além disso, os agricultores fazem tudo isso com amor e dedicação muitos 

deles poderiam estar trabalhando em fábricas, indústrias ou até mesmo no 

comércio, no qual a maioria das pessoas com pouca qualificação ou experiência 

tende a começar a trabalhar na cidade. Ao contrário disso eles trabalham com muita 

dedicação, sem horários determinados, em prol do que acreditam e no bem que 

podem proporcionar à sociedade em manter seus trabalhalhos no meio rural. O 

presente estudo é de extrema relevância, pois a empresa familiar se preocupa com 

o meio ambiente, o que atualmente é de suma importância, pois só cuidando a 

natureza hoje, pode se ter a certeza que, os recursos naturais estarão disponíveis 
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aqui alguns anos para filhos e netos. A oferta por emprego na região também é 

considerável, pois a medida que são ofertados empregos para pessoas da região 

onde está localizada a fazenda. A renda gerada para essas famílias, que passam 

por diversas dificuldades, inclusive falta de escolaridade sendo que, na maioria das 

vezes, apenas, uma pessoa trabalha fora e normalmente são compostas por 3 ou 

mais adultos além de crianças. Outro fato relevante é a qualidade dos produtos 

ofertados e que, infelizmente, a população que habita a cidade desconhece ou não 

tem acesso facilitado. 

A cultura que é passada ao funcionário da empresa familiar vai muito ao 

encontro, daquilo que Robbins (2005) menciona, que é focada mais sobre o que o 

colaborador visualiza da empresa, como este percebe a postura da dona da 

empresa e o Preposto/Supervisor. Os métodos utilizados nos processos de plantio, a 

muito tempo, até como ele resolve seus problemas diários de situações inesperadas, 

como uma boiada que roupeu a cerca e, foi para um campo que não podia de jeito 

algum. Essas pequenas coisas querendo ou não vão sendo impregnadas na 

empresa e elas são parte da cultura das pequenas empresas familiares.  

Neste sentido o presente trabalho está organizado nesta introdução, na 

justificativa do estudo, onde são expostas informações que mostram a relevância do 

tema escolhido, bem como os elementos que demonstram sua viabilidade. Na 

sequência são apresentados o objetivo geral e os objetivos específicos, além da 

apresentação da empresa pesquisada que fica localizada na Região do Vale do Caí, 

assim como sua estrutura e histórico, entre outros elementos. Logo após, é 

contextualizada a empresa familiar, por meio da revisão literária. Para finalizar é 

citada a metodologia que foi utilizada no estudo, o tipo de pesquisa adotada, assim 

como as etapas e o instrumento de pesquisa aplicado. Seguem as análises dos 

resultados obtidos, as sugestões de melhoria e a conclusão da pesquisa, as 

limitações que existiram e os aprendizados com este estudo. 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

De acordo com a pesquisa Participação das Micro e Pequenas Empresas na 

Economia Brasileira publicada no ano de 2015, as MPE respondem por, em média, 

27% do PIB brasileiro. No entanto, esse percentual varia em função de 

características locais dos negócios. No sul e no centro-oeste essas 
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empresas contribuem com 32,9% e 31,3% respectivamente, enquanto nordeste e 

sudeste contam com participação menor: 26,3% e 25,7% respectivamente. 

Segundo dados obtidos no Data SEBRAE (2016), o cadastro de Empresas 

que atuam no setor agropecuário brasileiro, contrariando a expectativa de muitos, a 

criação bovina é atividade comum entre pequenos negócios. Somados os rebanhos 

criados para corte e para produção de leite, essa atividade responde por 17,51% do 

total de empresas do setor de agropecuária. Por outro lado, a agricultura começa a 

aparecer na sequência com o cultivo de cana-de-açúcar (4,83%), horticultura 

(4,76%) e preparação de terreno, cultivo e colheita (3,58%). 

 

GRÁFICO 1 – Participação das atividades no Setor da Agricultura 

 

Fonte: Cadastro Sebrae de Empresas/RFB (2016). 

 

Os produtores rurais constituem o segmento de público do Sebrae com o 

menor rendimento mensal. De acordo com dados da PNAD Contínua do primeiro 

trimestre de 2018, 82,6% deles recebem no máximo 2 salários mínimos (SM) por 

mês, 12% recebem entre 2 e 5 SM e apenas 5% recebem mais de 5 SM. Em 

contrapartida, 40% dos empresários recebem entre 2 e 5 SM e 27% recebem mais 

de 5 SM. Os potenciais empresários, por sua vez, possuem um rendimento mensal 

parecido com o dos produtores rurais, mas ainda assim estão em uma situação um 

pouco mais vantajosa, 78% deles recebem até 2 SM, 19% entre 2 e 5 SM e 3% 

recebem mais de 5 SM. O elevado número de indivíduos que atuam sozinhos e em 



11 
 

 

propriedades rurais relativamente pequenas, próximos dos níveis de subsistência, 

contribui para explicar o baixo rendimento mensal do produtor rural. Por outro lado, 

considerando a série histórica apresentada no Gráfico 2, observa-se, que o 

rendimento mensal desse grupo vem crescendo desde o último trimestre de 2015. 

 

GRÁFICO 2 – Evolução Rendimentos Produtores Rurais 

 

Fonte: Data SEBRAE (2019). 

 

O número de produtores rurais existentes no Brasil chegou a 4,06 milhões no 

primeiro trimestre de 2018. É o que mostra a Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios Contínua (PNAD Contínua), realizada pelo IBGE. Isso significa que os 

produtores rurais representam aproximadamente 15% do número total de 

empreendedores existentes no país (27,31 milhões). 

De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 

(PNAD Contínua), desenvolvida pelo IBGE ( 2018), o Rio Grande do Sul possuía 

343.666 produtores rurais,  ficando em terceiro lugar ente os Estados brasileiros com 

o maior número de produtores rurais. 

A escolha da empresa familiar no segmento da agricultura para a realização 

deste trabalho ocorreu de forma natural, pois além de ser uma empresa bem 

pequena, a autora desde trabalho acredita muito na essência da agricultura para o 

bem estar das pessoas diretamente, levando até o seu cliente um produto com 

qualidade seguindo os padrões exigidos. A pesquisadora tem como objetivo se 
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desenvolver na área de gestão do agronegócio, por isso a escolha do tema e da 

empresa pesquisada. 

A principal dificuldade das empresas familiares atualmente é ter acesso a 

tecnologias que facilitem o seu dia a dia no campo, isso ocorre devido a falta de 

acesso a internet, computadores e também a falta de instrução que estas pessoas 

recebem. Na maioria das vezes o sindicado da cidade se propõem a fazer os 

trabalhos burocráticos, mas em contrapartida cobram valores absurdos para levar 

um papel a contabilidade ou lançar o imposto territorial rural (ITR) do ano. 

Essa falta de acesso às tecnologias, orientação de como realizar as tarefas 

de um modo mais fácil, inovação para o negócio, a otimização de processos para 

trazer maior lucratividade para o meio rural é o que dificulta o crescimento e 

expansão do meio rural, existem númeras inovações no mercado e falta apenas 

acesso e, alguém para incentivar os gestores rurais a testar o que existe de suporte 

para auxiliar o trabalho desenvolvido. 

Outro ponto que se deve levar em consideração é a renda familiar que na 

maioria das vezes é restrita, ou seja, elas não tem um salário fixo mensal e contam 

com uma entrada grande de renda, por ocasião da venda dos produtos, nas safras. 

Esta renda, porém deve perdurar até a próxima venda, considerando as várias 

variáveis que entram no processo de plantio e crescimento do produto. A 

organização e a falta de planejamento, também é um problema constante, no qual 

normalmente dependem de escritórios de contabilidade e sindicatos para realizarem 

os processos mas, perdem o controle da situação.  

 

1.2 OBJETIVOS 

 

Estes estão divididos em geral e específicos que foram definidos para o 

desenvolvimento deste estudo. 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Analisar as potencialidades e os principais desafios que a microempresa 

familiar, localizada na cidade de Montenegro/RS, enfrenta na gestão, na 

profissionalização e na sucessão. 
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1.2.1.1 Objetivos Específicos 

 

 Pesquisar e analisar informações sobre o estilo da gestão da microempresa; 

 Analisar os processos de profissionalização utilizados; 

  Verificar a forma utilizada para a preparação da sucessão familiar;  

 Elaborar um plano de ação sugerindo melhorias de como lidar com as 

dificuldades e oportunidades. 

 

1.3  APRESENTAÇÃO DA EMPRESA ESTUDADA 

 

O registro da proprietária como MEI (Microempreendedor Individual) ocorreu 

em 2016, porém as atividades na agricultura já ocorrem desde 1992, onde se 

mantém no mercado oferecendo o melhor no que diz respeito à oferta de lenha de 

acácia e eucalipto, considerados commodities. Está localizada na área rural de 

Passo da Pimenta em Fortaleza – Montenegro/RS, com uma estrutura física de 160 

hectares, sendo que 100 hectares é utilizado na produção e extração, e os demais 

hectares voltados para a moradia e outras atividades que agregam a renda quando 

não é tempo de extração da madeira, como a criação de pequenos lotes de gado, 

plantação de feijão, plantação de melancia, apicultura e sabão.  

As vendas dos produtos de acácia e eucalipto são realizadas mediante 

contato direto da empresa com o cliente via telefone ou, presencialmente que 

definem quando será a data de retirada da madeira, os equipamentos utilizados para 

a coleta, a emissão de notas fiscais ocorre por conta da empresa e a forma de 

pagamento. Estes detalhes são necessários para a finalização e o bom andamento 

da venda.  

Para os produtos que não são da atividade fim da empresa, a comercialização 

é menos formal por se tornarem produtos mais baratos e o dinheiro é destinado para 

os gastos da família. Também, para o consumo próprio, há na propriedade galinhas 

para o consumo de carne e ovos e vacas leiteiras para o consumo de leite e 

produção de queijo. Esta área conta com uma parte de preservação natural de mata 

nativa, ou seja, intocável para a preservação do meio ambiente.  

A microempresária conta com a parceria de um gestor, que com o aval dela, e 

procuração registrada em cartório controla todas as atividades da empresa, desde a 

programação de serviços a serem executados pelos funcionários até serviços 
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administrativos como pagamentos de salários, fornecedores, renegociação de 

dívidas e recebimento de clientes. 

Tratando-se de uma empresa com mais de vinte anos no ramo da agricultura 

possui suas próprias características e métodos de trabalho bem determinados, como 

por exemplo, a boa e estreita relação do patrão com o funcionário. As próprias 

etapas de execução das tarefas de plantio, manutenção da plantação e colheita são 

realizados de forma coordenada e organizada conforme o tempo de cada tipo de 

planta obedecendo a lei da natureza.  

Além de ter este ramo de negócio para a lucratividade, os gestores acreditam 

que o trabalho em conjunto com a natureza é inspirador e necessita de cuidados 

especiais para que se torne uma via de mão dupla e não só uma exploração do 

território, mas valorizando o que a terra proporciona. Particularidades estas que 

moldam a cultura organizacional desta empresa familiar. 

A microempresária conta com a ajuda de um funcionário com carteira 

assinada e, quando necessário solicita trabalho por empreitada que é realizado por 

terceiros mediante contrato e pagamento ajustado após o término da tarefa 

contratada.  
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2  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo são apresentados os assuntos relacionados à empresa familiar 

e suas características com enfoque na agricultura familiar, de acordo com a opinião 

de vários pesquisadores da área. A seguir, os conceitos e definições na agricultura 

familiar.  Segundo Klein e Freitas (2010, p. 56), o estudo das empresas familiares é 

de grande importância para aprimorar métodos cabíveis a essas organizações, 

auxiliando na sua perpetuação no mercado e não apenas para ter seu crescimento, 

sua estagnação e seu declínio. 

 

2.1  EMPRESA FAMILIAR UMA INSTITUIÇÃO SINGULAR 

 

A empresa composta por pessoas de uma mesma família é muito diferente 

das outras empresas, pois além de dividirem um ambiente profissional tem que lidar 

com aspectos emocionais. Para Longenecker; Moore; Petty; Palich (2017, p. 82), a 

“empresa familiar difere de muitas maneiras dos demais tipos de empresa. Por 

exemplo, a tomada de decisões é normalmente mais complexa, uma vez que 

envolve uma mistura de valores e interesses familiares e comerciais”. 

 Os autores Longenecker; Moore; Petty; Palich (2017, p. 82) questionam o 

que é uma empresa familiar, respondendo que é “uma empresa na qual dois ou mais 

membros de uma mesma família são proprietários ou a operam em conjunto ou por 

sucessão”. O envolvimento de mais de dois membros de uma família em um mesmo 

negócio podem ser comum se vistos pelo mesmo ponto de visão, um exemplo um 

pouco fora da questão do agronegócio, é uma academia na qual tem o pai que fica 

coordenando questões administrativas, a mãe é responsável pela recepção e 

questões do dia a dia e um filho que limpa e cuida da manutenção dos 

equipamentos. Outro exemplo, pode ser analisado em agropecuárias, no qual o 

dono contrata um de seus familiares para cuidar do atendimento.  

Porém, quando se fala sobre a definição de empresa familiar, lembramos que 

a sucessão acontece quando passada de uma geração a outra, mas isso acontece 

quando há um sentimento de paixão de seus filhos pelo negócio dos pais, um 

sentimento de que orgulho de fazer parte disso.   
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2.2  A CULTURA DE UMA EMPRESA FAMILIAR 

 

Conforme o site (https://www.todamateria.com.br/o-que-e-cultura/, 2020),  

cultura é um conceito amplo que representa o conjunto de tradições, crenças e 

costumes de determinado grupo social. Ela é repassada através da comunicação ou 

imitação às gerações seguintes. Dessa forma, a cultura representa o patrimônio 

social de um grupo sendo a soma de padrões dos comportamentos humanos e que 

envolve: conhecimentos, experiências, atitudes, valores, crenças, religião, língua, 

hierarquia, relações espaciais, noção de tempo, conceitos de universo. 

Com isso, é possível perceber a cultura na empresa familiar de forma que é 

seguido um padrão tanto de costumes quanto de crenças e tradições. Nos costumes 

é notório a prática de realização de tarefas que vem sendo seguidas por quase todo 

o tempo que a empresa vem sendo ativa no mercado. Já nas crenças é visível a 

preocupação com o meio ambiente. E nas tradições é percebido a inquietação da 

proprietária em manter o patrimônio recebido de seus ancestrais e poder entrgar a 

seus filhos no futuro. Outra tradição que pode ser levada em consideração é a 

apreensão em sempre ofertar um produto de qualidade a seus clientes para que 

continuem a consumir e que levem o nome do produto ofertado por esta 

determinada propriedade adiante.  

Segundo Souza, (2014, p. 19), “compreendemos que a cultura, do ponto de 

vista antropológico, possibilita a integração das pessoas em [...] uma sociedade e 

uma nação.” Como em outras organizações, “as empresas familiares desenvolvem 

certos métodos de fazer coisas e determinadas prioridades que são exclusivos a 

cada empresa. Essas características especiais de comportamento e crenças 

constituem a cultura organizacional”. (LONGENECKER; MOORE; PETTY; PALICH, 

2017, p. 86). 

A cultura organizacional se refere à maneira pela qual os funcionários 

percebem as características da cultura da empresa, e não ao fato de eles gostarem 

ou não delas. Trata-se de um conceito descritivo. Isso é importante porque 

diferencia esse conceito daquele da satisfação com o trabalho. (ROBBINS, 2005, p. 

376).  Ainda, o autor menciona que a “satisfação com o trabalho procura medir a 

resposta afetiva ao ambiente de trabalho. Ela se refere à maneira como os 
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funcionários se sentem em relação às expectativas da organização, às práticas de 

recompensas e a outros aspectos”. 

Para Takahashi (2015, p. 136), a aprendizagem  ocorre permeada por 

valores e crenças organizacionais. 

os quais norteiam a interpretação do ambiente e as decisões e ações dos 
gestores. Os elementos culturais são aprendidos no processo de solução de 
problemas, sejam eles de adaptação ao ambiente, sejam de gerenciamento 
interno. Dessa forma, podemos dizer que a cultura da organização é 
subjacente à sua vivência, história e experiência e está expressa nos 
artefatos, símbolos e valores organizacionais. Por isso, para entender o que 
a organização aprendeu ao longo do tempo, é necessário compreender sua 
constituição social, estrutura, identidade, história e razão de ser.  

 

 De acordo com Klein e Freitas (2010, p. 59),  

quando a organização passa de um único dono a uma sociedade familiar, 
ela cria uma identidade organizacional, que é formada pela união de ideias 
formadas pelo grupo decisório, tendo laços com opiniões do fundador da 
organização. A esse respeito, Santos (1992 apud BOHNENBERGER, 2005, 
p. 48) comenta que “cultura organizacional é única e interfere no 
comportamento das pessoas que estão inseridas nela, determinando 
padrões de comportamento e atitudes. 

 

Segundo Klein e Freitas (2010, p. 64), todas as empresas têm,” na sua 

intimidade, peculiaridades próprias, são essas diferenças que dão a “cara” de cada 

organização. Essas particularidades tendem a traçar características baseadas nas 

atitudes, nas opiniões e nos costumes da cúpula decisória, que norteiam a 

organização”. 

 

2.3  PAPÉIS E RELACIONAMENTOS FAMILIARES 

 

Este tipo de relação exige que os sócios da empresa tenham discernimento 

para saber separar o que é trabalho e o que é relacionamento, esse tipo de tarefa 

exige que todos estejam engajados em buscar um bem comum e que não deixem os 

laços afetivos sobrepor aos assuntos da empresa e vice-versa. Esta tarefa é difícil e 

necessita que todos estejam muito bem focados em suas atividades diárias e 

comprometidos com a empresa para que possam colher seus resultados positivos.  

Os autores Longenecker; Moore; Petty; Palich (2017, p. 89) a  “sobreposição 

de duas instituições – a família e a empresa – torna a empresa familiar incrivelmente 

difícil de se administrar. Esta seção examina alguns dos muitos papéis e 

relacionamentos familiares que contribuem para essa complexidade administrativa”.  
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2.4 GESTÃO PROFISSIONAL DA EMPRESA FAMILIAR 

 

As pessoas que trabalham na empresa têm as suas tarefas muito bem 

definidas e sabem muito bem o que devem fazer e quando fazer, sendo esta a 

estratégia de quando tiver um problema com maior complexidade saibam resolver. 

Este método de deixar tudo bem definido e esclarecido também é um meio que é 

usado pela empresa e quando é um problema que necessita de mais intensa 

atenção, podem se conversar e tomar uma decisão de como solucionar, pois cada 

tem o seu papel na organização e sabe qual é a sua função na engrenagem na 

solução deste problema. 

De acordo com Longenecker; Moore; Petty; Palich (2017, p. 92) a 

complexidade das “relações nas empresas familiares exige uma gestão esclarecida. 

Em boa medida, isso significa somente uma boa gestão profissional. Contudo, certas 

técnicas são especialmente úteis para lidar com problemas inerentes à empresa 

familiar”. Para estes autores, a boa gestão é “necessária para o sucesso de qualquer 

negócio, e a empresa familiar não é uma exceção. Portanto, desvios significativos, 

por razões familiares, do que poderia ser chamado conjunto de boas práticas 

gerenciais servem apenas para enfraquecer o negócio”. Esse curso de ação trabalha 

contra os interesses tanto da empresa quanto da família. 

Várias boas práticas foram propostas por John L. Ward, professor e co-diretor 

do Centro para Empresas Familiares, na Kellogg School of Management, da 

Northwestern University. Algumas dessas práticas são as seguintes: 

1. Estimular modos novos de pensar e reciclar entendimentos estratégicos. 

2. Atrair e manter gestores excelentes que não façam parte da família. 

3. Criar uma organização flexível e inovadora. 

4. Criar e conservar capital. 

5. Preparar sucessores para assumirem a liderança. 

6. Explorar a vantagem exclusiva de possuir uma empresa familiar. 
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2.5  GESTÃO E CARACTERÍSTICAS DAS ATIVIDADES DAS EMPRESAS 

RURAIS  

 

De acordo com o site Estado (https://estado.rs.gov.br/agricultura-familiar-e-

desenvolvida-em-25-da-area-rural-no-rs-aponta-ibge, 2019), com o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) cujos dados foram divulgados para a 

Emater/RS-Ascar – conveniada da Secretaria da Agricultura, Pecuária e 

Desenvolvimento Rural (Seapdr), relacionados aos dados definitivos do Censo 

Agropecuário de 2017, naquele ano, o Brasil apresentava pouco mais de 5 milhões 

de estabelecimentos agropecuários. O Rio Grande do Sul contava com 365.094 

unidades dentro dessa característica – ficando em quarto lugar no país nesse 

ranking, atrás de Bahia, Minas Gerais e Ceará. O IBGE considera como 

estabelecimento agropecuário toda a unidade de produção ou exploração dedicada 

total ou parcialmente a atividades agropecuárias, florestais e aquícolas. 

Conforme os critérios do IBGE, no RS, 294 mil estabelecimentos (80,5%) 

foram classificados como de agricultura familiar, detendo 25,3% das áreas. Esse 

recorte é baseado em quatro critérios da Lei 11.326/2066: o estabelecimento deve 

ter área de até quatro módulos fiscais; utilizar, no mínimo, metade de trabalho 

familiar no processo produtivo e de geração de renda; auferir, também no mínimo, 

metade da renda familiar de atividades econômicas do seu estabelecimento ou 

empreendimento e ter a gestão do estabelecimento ou empreendimento 

estritamente familiar. 

O censo transforma em números a importância da agricultura familiar do 

Estado. O uso das terras ficou em 41% para lavoura e 32% para pastagens. Os 

homens (61,9%) predominam no trabalho familiar. Entre os trabalhadores familiares, 

28,45% têm entre 55 e 65 anos; 23,87% estão entre 34 e 45%; 6,43% têm entre 25 

e 35 anos e com menos de 25 anos, somente 1,24% dos trabalhadores.  

Independentemente do tamanho, forma jurídica ou localização (urbana ou 

rural), essas unidades têm como objetivo a produção para venda ou subsistência, 

aquela em que a produção é para consumo próprio do produtor e sua família. 

Eventualmente, parte da produção pode ser comercializada por meio da venda ou 

troca (por outros produtos ou por bens duráveis), no intuito de atender a outras 
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necessidades de núcleo familiar, que depende totalmente ou em sua maior parte, da 

atividade agropecuária para sua sobrevivência econômica. 

 

2.6  O PROCESSO DE SUCESSÃO  DA LIDERANÇA FAMILIAR 

 

Na maioria das vezes os filhos de agricultores por incentivo dos pais tendem a 

ir para a cidade em busca de estudo, emprego e conquistas, ocorrendo assim o 

fenômeno chamado êxodo rural. Com isso o foco da sucessão se perde e muitas 

vezes o negócio da família acaba naquela geração que não vê com bons olhos tocar 

o negócio que outrora foi tão valorizado pelos seus antepassados e acabam 

arrendando ou até se desfazendo da propriedade que herdaram.  

Segundo Klein e Freitas (2010, p. 58), “a sucessão é o teste supremo de uma 

empresa familiar, é um rito de transferência de poder, no qual mudam as regras 

sobre as tomadas de decisão.” Para que isso não ocorra é necessário que os pais 

envolvam seus filhos desde cedo nas atividades e mostrem a eles os processos e o 

quanto aquela empresa familiar tem valor, porém deixando-os livres para que 

escolham o que é melhor para seu próprio futuro. 

A tarefa de preparar os membros de uma família para seguir uma carreira e, 
sobretudo, para assumir papal de liderança na empresa é difícil e às vezes 
frustrante. Os requisitos profissionais e gerenciais tendem a ficar 
entrelaçados com os sentimentos e os interesses da família. 
(LONGENECKER; MOORE; PETTY; PALICH, 2017, p. 95). 

 

O processo de sucessão da liderança de uma empresa familiar é muito 

importante e é a garantia de que a empresa continuará em andamento de suas 

atividades nos próximos anos, mas não é tão fácil quanto parece. Em um primeiro 

momento é preciso ter alguém, uma pessoa que esteja apta a realizar as tarefas que 

vem sendo realizadas até então. 

Um rio não pode subir mais alto do que sua fonte. Do mesmo modo, a 
empresa familiar não pode ser mais brilhante do que seu líder. Ela é 
dependente, portanto, da qualidade do talento de liderança que lhe é 
oferecida. Se o talento disponível não for suficiente, o proprietário deverá 
contratar uma liderança externa ou complementar o talento da família, 
evitando o declínio da qualidade da liderança na segunda ou terceira 
geração da família. (LONGENECKER; MOORE; PETTY; PALICH (2017, 
p.95). 
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Além de ter algum talento disponível na família para se desenvolver os 

trabalhos até então realizados que é a parte inicial, é preciso analisar se a pessoa a 

assumir o papel de liderança tem as competências necessárias para desenvolver o 

trabalho proposto. Competências, segundo Takahashi (2015, p. 35), “expressam os 

conhecimentos, as habilidades e as atitudes dos indivíduos que trabalham em uma 

organização. Elas variam de acordo com o grau de complexidade do trabalho e o 

nível de abstração exigido pelas tarefas.”  

 

2.6  AGRICULTURA FAMILIAR E O DESENVOLVIMENTO RURAL/REGIONAL 

 

Segundo Klein e Freitas (2010, p. 56), a discussão a respeito da gestão de 

empresas familiares deve ser tratada com elevada importância para o futuro da 

economia do país. Segundo Oliveira (1999), cerca de 70% das empresas, em todo o 

mundo, pertencem a famílias. E infelizmente atualmente há muitas pessoas leigas 

no assunto que desconhece o ramo de negócio da agricultura familiar e tem em suas 

mentes que o agricultor é aquele que planta de dia para comer a noite.  

Na agricultura familiar o que mais se destaca é o ramo agrícola, pois o 

empregador precisa obter lucro de pequenos investimentos, como por exemplo, o 

valor atribuído a máquinas, sementes, preparação da terra, plantio e outros para 

poder reinvestir em seu negócio e também para o seu sustento. Este pequeno 

investimento não pode ser comparado aos de grandes potências agrícolas que 

detém de milhares de reais para investimentos de maior porte e conseguem atender 

maior demanda de trabalho. 

O agricultor familiar precisa se virar em dois quando esta em tempo de plantio 

e a plantadeira quebra e é ele próprio quem faz a manutenção do equipamento, 

também precisa se virar em dois quando esta em época de vacinação do rebanho e 

o cercado se rompeu  e os animais se perderam na terra do vizinho. Estes 

agricultores são aqueles que criam seu próprio modelo de trabalho de forma que sua 

produção seja efetiva, economicamente viável e acima de tudo respeitando o meio 

ambiente. 

Segundo Conterato; Gazolla; Schneider e Conterato; Schneider; Waquil 

(2007; 2010) citados por Deponti (2014, p. 12), o reconhecimento da agricultura 

familiar como uma forma social de trabalho e de produção, organizada social, 

econômica, produtiva e ambientalmente sob a égide da diversidade territorial e de 
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seus múltiplos mecanismos de perpetuação é traduzi-la como uma estratégia de 

desenvolvimento rural/regional que implica em um processo de busca de alternativas 

ao tradicional padrão agrícola de desenvolvimento.  

Neste contexto, é possível perceber o quão importante é a continuação deste 

trabalho realizado pelos agricultores, mesmo cada um tendo suas respectivas  

formas diferentes de realizar as tarefas, pode-se considerar que todos estão com o 

mesmo propósito em vista, que é o fornecimento de produtos de qualidade, 

preocupação com os recursos naturais e a obtenção de renda. 

 

2.7  O USO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA AGRICULTURA 

FAMILIAR 

 

De acordo com Laudon; Laudon (2007, p. 9), entende-se por tecnologia da 

informação (TI), 

todo software e todo hardware de que uma empresa necessita para atingir 
seus objetivos organizacionais. Isso inclui não apenas computadores, disk 
drives, assistentes digitais pessoais – e até mesmo iPods, se usados para 
fins organizacionais –, mas também softwares, como os sistemas 
operacionais Windows ou Linux, o pacote Microsoft Office e as centenas de 
programas computacionais que normalmente podem ser encontrados em 
uma grande empresa. Já os „sistemas de informação” são mais complexos 
e, para ser bem compreendidos, devem ser analisados tanto da perspectiva 
tecnológica quanto do ponto de vista organizacional. 

Para Halt (https://inforchannel.com.br/pequenas-empresas-e-o-impacto-da-

transformacao-digital/, 2020),  ao contrário do que alguns pensam, os efeitos 

práticos da era tecnológica também são sentidos e aplicados por organizações 

menores. Não há como negar: a Transformação Digital é uma realidade ampla e 

sentida no cotidiano empresarial brasileiro. Claro, a mudança, para ser completa, 

ainda carece de um olhar atento por parte de lideranças e gestores. Naturalmente, 

denota-se a necessidade de desmistificar pensamentos antiquados quanto à real 

presença da tecnologia e como ela pode auxiliar profissionais e potencializar a 

produtividade. O caminho ainda é longo, mas a expectativa para que uma 

mentalidade inovadora seja disseminada é cada vez maior. 
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Conforme Freire (1984), citado por Deponti (2014, p. 15), o uso das 

tecnologias de informação e de comunicação (TICs)  no meio rural pode  

proporcionar 

diversos benefícios, principalmente quando se observa a possibilidade da 
transformação de informações em conhecimento contribuindo para o 
desenvolvimento do setor agrícola. A transferência de informações para o 
setor agrário surge como veículo de informação que pode contribuir para 
uma mudança social. 
 

Identifica-se o uso da tecnologia em todos os setores da indústria, e quando 

se aborda a agricultura familiar, isso não é diferente, pois está sendo cada vez mais 

essencial. Existem diversas tecnologias que podem melhorar o desempenho dos 

resultados do homem do campo, nem sempre essas tecnologias são de fácil acesso 

e de fácil manuseio para o agricultor, entretanto existem diversas empresas 

especializadas no meio rural que fornecem este tipo de serviço.  

Num primeiro momento devido a resistência do agricultor por trabalhar a 

muitos anos da mesma forma, este tipo de tecnologia pode demorar a ser inserido 

naquele local, porém quando é apresentada com clareza ao agricultor fica evidente 

que a médio e longo prazo só terá benefícios com essa inovação, por exemplo, um 

drone que aplica um defensivo agrícola na lavoura evitando assim o contato do 

homem com aquele produto que pode ser tóxico a sua saúde, outro exemplo, uma 

simples análise de solo que por mais simples que pareça mostrará com precisão de 

quais fomentos e nutrientes aquele solo necessita para que produza mais e com 

mais qualidade. 
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3  MÉTODOS DO ESTUDO  

 

Para o atendimento dos objetivos do presente estudo a pesquisa utilizada foi 

de caráter exploratório para o problema de pesquisa.  

E, para a continuidade da pesquisa utilizou-se o método qualitativo, que 

proporciona um efeito de análise do que esta sendo estudado e com isso pode 

oferecer melhor entendimento sobre como os profissionais da empresa agem em 

determinadas situações.  

 

3.1  QUANTO À ABORDAGEM 

 

3.1.1 Pesquisa Qualitativa 

 

A pesquisa qualitativa foi escolhida pelo objetivo de promover a expansão do 

conhecimento, principalmente no campo das ciências sociais. Segundo Lima Et. Al 

(2019, p. 17) as pesquisas qualitativas caracterizam-se pelo compromisso com a 

compreensão de aspectos específicos dos contextos sociais/culturais dos 

fenômenos estudados, sempre com a intenção de promover a expansão do 

conhecimento, especialmente na área das ciências sociais. E, de acordo com Demo 

(2012, p. 10), a pesquisa qualitativa também formaliza, mas procura preservar a 

realidade acima do método.  

 

3.2  QUANTO AO OBJETIVO 

 

3.2.1 Pesquisa Exploratória  

 

Foram utilizados os métodos de pesquisa exploratória que visa familiarizar-se 

com o fenômeno, ou ter uma nova compreensão do fenômeno e descobrir novas 

ideias. Para o autor Figueiredo (2008, p. 93), trata de pesquisas que geralmente 

proporcionam maior familiaridade com o problema, ou seja, têm o intuito de torná-lo 

mais explícito. Seu principal objetivo é o aprimoramento de idéias ou a descoberta 

de intuições. Já de acordo com Segundo Cervo; Bervian; Da Silva (2007, p. 63), a 

pesquisa exploratória não requer a elaboração de hipóteses a serem testadas no 

trabalho, restringindo-se a definir objetivos e buscar mais informações sobre 
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determinado assunto de estudo. Tais estudos têm por objetivo familiarizar-se com o 

fenômeno ou obter uma nova percepção dele e descobrir novas idéias. 

 

3.2.2. Pesquisa Descritiva 

 

Foram utilizados os métodos de pesquisa descritiva que tem a finalidade de 

observar, registrar e analisar os dados coletados, pois segundo Mascarenhas (2012, 

p. 54), só observar não é o bastante para construir conhecimentos científicos. 

Também é importante descrever com detalhes o passo a passo do experimento para 

que outros colegas vejam exatamente como o pesquisador chegou às conclusões. E 

ainda, conforme Cervo; Bervian; Da Silva (2007, p. 61), a pesquisa descritiva 

observa, registra, analisa e correlaciona fatos e fenômenos (variáveis) sem 

manipulá-los. Procura descobrir, com a maior precisão possível, a freqüência com 

que um fenômeno ocorre, sua relação e conexão com outros, sua natureza e suas 

características. 

 

3.3  QUANTO AOS PROCEDIMENTOS TÉCNICOS 

 

3.3.1 Estudo de Caso 

 

Pelas pesquisas realizadas um estudo de caso é um estudo muito detalhado 

sobre algo. O autor Mascarenhas afirma que (2018, p. 52), utilizado em vários 

campos da ciência, o estudo de caso é uma pesquisa bem detalhada sobre um ou 

poucos objetos. A idéia é refletir sobre um conjunto de dados para descrever com 

profundidade o objeto de estudo – seja ele uma pessoa, uma família, uma empresa 

ou uma comunidade. E de acordo com Gil (2010, p. 37), o estudo de caso é uma 

modalidade de pesquisa amplamente utilizada nas ciências biomédicas e sociais. 

Consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que 

permita seu amplo e detalhado conhecimento. 

 

3.3.2  Público Alvo 

 

A pesquisadora definiu que o sujeito selecionado para a pesquisa foi a 

gestora, pois é ela que dá a palavra final sendo a proprietária da terra, mas é 
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importante ressaltar que todas as decisões são tomadas em conjunto de seu 

preposto para que as atividades operacionais sejam realizadas com êxito. Vale 

salientar que a escolha do entrevistado ocorreu pela facilidade de contato, 

proximidade e conversa fluida.  

 

3.3.3  Técnica, Instrumento e Período da Coleta de Dados 

 

Com a finalidade de atender os objetivos da pesquisa sobre as 

potencialidades e dificuldades apontadas pela empresa familiar que desenvolve 

atividades no ramo do agronegócio foi utilizada entrevista baseada num roteiro 

estruturado de perguntas abertas, subjetivas, conforme uma sugestão de Dornelas 

(2011), para obtenção de informações junto às micro e pequenas organizações.  

Para a coleta de dados, as entrevistas foram gravadas e transcritas no 

trabalho de pesquisa, com todos os encontros realizados na propriedade rural, onde 

a empresa é localizada. As entrevistas ocorreram basicamente, em finais de 

semana, quando a proprietária ou o preposto estavam disponíveis para responder 

aos questionamentos.  

A pesquisadora desenvolveu a coleta dos dados entre os dias 01 de abril até 

11 de abril, no qual realizou a entrevista final com a aplicação do questionário. 

 

3.3.4  Pesquisa Documental 

 

Para atingir os objetivos esperados, neste trabalho, apoiaram a  pesquisa 

alguns dados primários, como por exemplo, pesquisas e também com auxílio de 

dados secundários como documentos disponibilizados pela proprietária e fotografias. 

Conforme Gil (2010, p. 30), a pesquisa documental é utilizada em praticamente 

todas as ciências sociais e constitui um dos delineamentos mais importantes no 

campo da História e da Economia. Como delineamento, apresenta muitos pontos de 

semelhança com a pesquisa bibliográfica, posto que nas duas modalidades utilizam-

se dados já existentes. E ainda, de acordo com Cervo; Bervian; Da Silva (2007, p. 

74), são investigados documentos com o propósito de descrever e comparar usos e 

costumes, tendências, diferenças e outras características. As bases documentais 

permitem estudar tanto a realidade presente como o passado, com a pesquisa 

histórica. 
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3.3.5 Pesquisa Bibliográfica 

 

 A pesquisa bibliográfica foi escolhida, pois baseada em material publicado, 

sendo possível um estudo mais detalhado. Segundo Gil (2010, p. 29), a pesquisa 

bibliográfica é elaborada com base em material já publicado. Tradicionalmente, esta 

modalidade de pesquisa inclui material impresso, como livros, revistas, jornais, 

teses, dissertações e anais de eventos científicos. E, de acordo com Cervo; Bervian; 

Da Silva (2007, p. 60), a pesquisa bibliográfica procura explicar um problema a partir 

de referências teóricas publicadas em artigos, livros, dissertações e teses. Pode ser 

realizada independentemente ou como parte da pesquisa descritiva ou experimental. 

 

 

3.4     ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

 Segundo Casarin; Casarin (2012, p. 36), a escolha da forma de análise e 

interpretação depende diretamente do tipo de dado coletado. Neste sentido, para 

apoiar a organização das informações foram desenvolvidas as análises dos 

conteúdos qualitativos obtidos durante as entrevistas segundo os temas abordados 

na pesquisa. Na sequência, foram organizadas as sugestões de 

melhoria,evidenciando os objetivos específicos propostos e um plano de ação, onde 

se evidenciam ações, responsabilidades e valores que podem ser revisados e 

adaptados na tomada e decisão dos Gestores da Empresa Familiar estudada. Esta 

análise foi proporcionada pelo estudo bibliográfico, nos autores da área de gestão, 

em  documentos e relatórios acessados na internet sobre a empresa familiar e rural 

e, nas entrevistas e observações realizadas, pessoalmente, pela Pesquisadora. 

Seguem os capítulos relacionadas ao Diagnóstico e Interpretação dos resultados, as 

sugestões de melhoria e a conclusão do trabalho de curso. 
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4  APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos no desenvolvimento deste 

estudo. Percebeu-se a necessidade de elaboração e da aplicação de um roteiro de 

entrevista (APÊNDICE A), tomando como base Dornelas (2011), junto à gestora 

Maria Vieira da Rosa para identificar as oportunidades e dificuldades na 

coordenação das atividades relacionadas aos produtos ofertados pela microempresa 

familiar, localizado no interior da cidade de Montenegro. 

 A entrevista desenvolvida pela pesquisadora foi fundamental para o 

entendimento dos desafios de uma empresa familiar, quanto às funções de 

planejamento, organização, controle e liderança. Foram identificadas várias 

dificuldades nos processos adotados pela gestora Maria, especialmente, a falta de 

tecnologia para facilitar o acesso a informações, envio e recebimento de dados de 

forma rápida e ágil. Com base no autor Dias (2014, p. 60), “o desenvolvimento da 

tecnologia e as possibilidades da Internet vêm possibilitando às empresas atuarem 

com cada vez mais eficácia e de modo interativo com a sociedade”. 

A pesquisadora constatou, durante suas observações diretas, na empresa, 

que a gestão não possui um sistema de controle informatizado que possa auxiliá-la 

com alguns dados de imediato na organização e tomada de decisão. Um exemplo 

disso, são as finanças que com o auxílio de um profissional especializado poderia ter 

um controle maior sobre os recursos. De acordo com Chiavenato (2012, p. 250), “o 

gerenciamento financeiro é a área da empresa que cuida dos recursos financeiros. 

[...] o gerenciamento financeiro preocupa-se com dois aspectos importantes: a 

rentabilidade e a liquidez. Isso significa que gerenciar as finanças é tentar fazer com 

que os recursos financeiros sejam lucrativos e líquidos ao mesmo tempo”. 

E, para que toda essa análise fosse possível, os resultados foram 

organizados, como se verifica a seguir, a partir da análise qualitativa das 

informações organizadas em 9 (nove) partes, e analisadas por itens identificados 

com as áreas da gestão administrativa da empresa familiar pesquisada.  
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4.1     ANÁLISE QUALITATIVA DOS RESULTADOS 

 

Os dados qualitativos que estarão sendo apresentados nos itens a seguir pois 

referem-se as respostas recebidas dos gestores e por se tratarem de dados 

privativos da empresa pesquisada, não foram informações financeiras sobre o 

negócio. 

 

Iª PARTE - CONCEITO DO NEGÓCIO 

 

O negócio da microempresa familiar é no ramo agrícola,  pois realiza o plantio 

e comercializa acácia negra. Além disso, a microempresa vende outros produtos 

com menos intensidade como o eucalipto, melancia e mel de abelha. Por se tratar 

de uma MEI – Microempresa Individual, já é possível perceber que seu faturamento 

anual, não ultrapassa R$ 81.000,00. A gestão, conta com a ajuda de um funcionário 

e, tem em torno de 20 clientes ativos, conforme informação repassada para a 

pesquisadora.  

 

IIª PARTE - ENTREVISTA ESTRUTURADA SOBRE GESTÃO DE UMA 

MICROEMPRESA FAMILIAR DO SETOR AGRÍCOLA 

 

A seguir, são apresentados os resultados da pesquisa baseada na leitura 

realizada junto aos vários autores da área de gestão de empresa familiar. A 

pesquisadora criou um roteiro de entrevista a partir de adaptações do modelo do 

autor Dornelas (2011) e utilizado quando da entrevista com a gestora da 

microempresa familiar, que ocorreu no dia 11 de abril de 2021, para buscar entender 

como é realizada, atualmente, a gestão na empresa familiar. 

Quando questionada a empresária sobre qual o setor de atividade da 

empresa, está afirmou que é no setor agrícola focado no ramo da agricultura familiar 

e, em relação ao porte da empresa, a empresária informou que é pequeno e por isso 

foi cadastrada como Microempresa individual. A gestora menciona que são mais de 

30 anos de trabalho na área e, que somente, em 2017, foi cadastrada como 

Microempresa Individual - MEI. De acordo com a gestora, a empresa não definiu, 

ainda, a Missão, Visão e Valores, pois não tem essas questões estipuladas.  
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Destacando-se que para o autor Chiavenato (2010, p. 62, p.65, p.64): 

a missão “representa a razão da existência de uma organização. Significa a 
finalidade ou o motivo pelo qual a organização foi criada e para que ela 
deve servir”. Quanto a visão “é a imagem que a organização tem a respeito 
de si mesma e do seu futuro”. E,  os Valores são “uma crença básica sobre 
o que se pode ou não fazer, sobre o que é ou não importante. Os valores 
constituem crenças e atitudes que ajudam a determinar o comportamento 
individual”.  
 

 

IIIª PARTE - MERCADO E COMPETIDORES 

 

Conhecer e analisar quem são os seus concorrentes é um fator fundamental 

para a empresa, pois identificando o perfil da concorrência, fica mais claro e 

evidente quais são os pontos a serem melhorados, evitando as falhas e garantindo 

que a empresa alcance os seus objetivos. De acordo com Kotler (2005, p.19), “a 

concorrência inclui todas as ofertas e substitutos rivais reais e potenciais que um 

comprador possa considerar”.  

Foi desta forma que a gestora quando questionada, respondeu a questão 5, 

sobre o tamanho do mercado, em reais e em número de clientes. Segundo a gestora 

a resposta foi que sim, que ela conhece seus clientes, sendo que atualmente 

representam em média 20 clientes ativos, ou seja, que sempre compram, porém 

como não são aquisições contínuas, por se tratar de clientes que compram de vários 

agricultores da região é difícil mencionar valores em reais.  

A questão 6 do roteiro perguntava se a Gestora tinha um planejamento para a 

empresa para os próximos 3 anos, ocasião em que respondeu que sim. A empresa 

possui produção conforme a disponibilidade de área a ser cultivada e projeta sua 

previsão de crescimento baseada no produto que estará pronto para a venda ao final 

de cada ano.  

A pesquisadora questionou se a Gestora conhecia seus principais 

concorrentes, e a resposta da empresária foi que sim, porém por se tratar de um 

amplo mercado e, os preços serem praticamente equiparados todo o produtor da 

região que oferecer um produto de qualidade conseguirá vendê-lo entendendo que  

há espaço para todos.  
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IVª PARTE – EQUIPE DE GESTÃO 

 

Por tratar-se de empresa familiar, constata-se que a empresa é administrada 

pela proprietária tendo ao seu lado o Preposto, para auxiliar nas atividades 

burocráticas e operacionais, mais um funcionário contratado que dá total suporte às 

tarefas operacionais, que são definidas ao longo dos dias. Essa equipe até o 

momento está operando bem para o tamanho da microempresa familiar.  

Ressalta-se de acordo com Dessler (2003, p. 84) que o trabalho em si 

está cada vez mais organizado em torno de equipes e processos em vez de 
funções especializadas. [...] Hoje, a maioria das empresas continua a utilizar 
descrições de cargo e contar com os cargos segundo a definição tradicional. 
No entanto, está claro que cada vez mais empresas caminham em direção 
a novas configurações organizacionais, algumas com cargos que podem ser 
modificados todos os dias. 

As perguntas 8, 9, 10, 11, 12 e 13 buscaram verificar quais as perspectivas de 

recrutamento e seleção de pessoas, ficando evidenciada nas respostas que na 

empresa, há uma pequena divisão de trabalho. Segundo a entrevistada, a equipe 

conta com a ajuda de um funcionário para realizar as tarefas operacionais e o 

restante das atividades, incluindo as burocráticas, são resolvidas por ela ou pelo 

Preposto. Por se tratar de uma MEI, há um funcionário para ajudar nas atividades 

diárias e, nas questões burocráticas como folha de pagamento e declaração de 

imposto de renda são feitas em uma contabilidade da cidade. A empresária 

comentou que, atualmente, não tem interesse em ampliar seu quadro de 

empregados, quando questionada pela pesquisadora.  

A questão 10 do roteiro perguntava quais as funções, dando sequência a 

pergunta anterior, que se fosse ampliar o quadro de funcionários seriam 

necessárias, ocasião em que a gestora comentou, que no futuro quando a empresa 

estiver desenvolvendo seu processo de sucessão será necessária a figura de um 

novo gestor para exercer essa função. Destaca-se que no momento da entrevista, 

estavam trabalhando (duas) pessoas, que são  integrantes da família na empresa. 

Quando questionada sobre qual a função de cada integrante na micro 

empresa familiar, a empresária comentou que, as principais funções dela como 

proprietária são, o planejamento da produção anual e as metas a serem alcançadas, 

sendo essas determinações realizadas em conjunto com o Preposto. Este por sua 

fez realiza toda a parte burocrática e acompanha de perto todos os serviços 
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desenvolvidos na propriedade, desde o plantio até a entrega dos produtos, além de, 

também, realizar algumas atividades operacionais.  

O único funcionário na propriedade e com carteira assinada realiza atividades 

de serviços gerais, onde for demandada a sua mão de obra, sendo suas atividades 

determinadas diariamente pelo Preposto, como desde arrumar e consertar as cercas 

até cortar o mato para a venda.  

A pesquisadora questionou se algum gestor da empresa possuía formação 

profissional, momento em que a empresária esclareceu que ainda não, porém o 

possível sucessor da empresa familiar está cursando a graduação em 

Administração, para aplicar os conhecimentos obtidos na empresa posteriormente.  

Em relação às perguntas 14,15 e 16, do roteiro, constatou-se que há 

interesse da gestora em transferir a microempresa a um sucessor. Entende que, os 

conhecimentos obtidos ao longo do tempo pela proprietária e Preposto são de 

extrema importância para o bom funcionamento da empresa nos próximos anos e, 

deve ser realizada essa transição de forma organizada para que não se perca 

nenhum dado importante.  A entrevistada afirmou que existe a intenção de transferir 

a empresa para herdeiros, desejando que o trabalho seja continuado pelas próximas 

gerações.  

A pesquisadora perguntou em qual geração a empresa se encontra, e de 

acordo com informações da gestora, a empresa  está na segunda geração com foco 

para a transição para uma terceira geração.  

 

Vª PARTE – PRODUTOS 

 

Para Kotler (2018, p. 22), “a orientação para produto sustenta que os 

consumidores dão preferência e bens e serviços que ofereçam qualidade e 

desempenho superiores ou que tenham características inovadoras”. A pesquisadora 

solicitou na questão 17, informações sobre a descrição clara dos principais produtos, 

momento em que a proprietária respondeu que a principal atividade da 

microempresa familiar consiste na produção e comercialização de lenha de acácia 

para pequenos e médios clientes, sendo eles fornecedores de padarias, pizzarias e 

restaurantes, e mesmo de grandes empresas que utilizam este produto para a 

utilização em caldeiras e fornos. 
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Quanto a questão 18, sobre a utilização de algum equipamento tecnológico 

na produção que comercializa, obteve como resposta que por se tratar de uma 

empresa familiar e, por fazer somente o uso esporádico desses tipos de 

equipamentos quando se faz necessário a empresa procura alugar estes para 

realizar as atividades. 

 

VIª PARTE - ESTRUTURA E OPERAÇÃO 

 

A estrutura de uma empresa identifica claramente as tarefas necessárias, 

organizando funções e determinando responsabilidades. Tendo uma boa estrutura é 

possível se ter uma melhor produtividade, desenvolvendo e gerenciando melhor os 

indicadores de desempenho, auxiliando na melhoria contínua dos resultados 

fazendo com a empresa alcance as metas almejadas.  

A empresa pesquisada se caracteriza por não possuir departamentalização, 

pela centralização das decisões e da comunicação. Conforme a Organização Maria 

Virginia Lltas (2018, p. 3), “a hierarquia e a distribuição do trabalho mostram que a 

comunidade das formigas é orquestrada pela organização. [...] A missão de cada 

formiga é executar sua parte para o bem-estar da sociedade. Cada uma delas 

participa de uma grande engrenagem, que só funciona graças ao trabalho conjunto”.  

Com isso, se pode perceber que nada é possível sozinho, que cada um deve 

ter seus deveres em relação ao trabalho e que alguém depende que o outro faça de 

forma correta para o bom funcionamento da empresa. 

Na pergunta 19, procurou-se conhecer se a empresa possuía controle sobre o 

descarte dos resíduos e do lixo, o que afirmou positivamente a entrevistada, 

destacando que todos os resíduos são devolvidos em agropecuárias da região para 

que tenham o destino correto, e os lixos, após separados e quando acumulados são 

levados até um ponto de coleta seletiva do município para o descarte correto. 

Ao responder às questões 20 e 21, a gestora informou que a empresa possui 

controle sobre os equipamentos, máquinas e ferramentas existentes e são 

disponibilizados em um galpão, e só quem tem acesso para a retirada dos mesmos 

é o Preposto, sendo essa uma de suas tarefas. 
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VIIª PARTE – MARKETING E VENDAS 

 

De acordo com Diniz (2014, p. 86) marketing e vendas são ”atividades que 

fornecem um meio para a promoção e compra do produto pelo consumidor e que 

também o induzem a fazê-lo”.  Neste mesmo contexto, a pesquisadora conseguiu 

perceber através de suas análises, que a microempresa familiar fideliza seus 

clientes através de preço acessível, produtos de boa qualidade e com bom 

atendimento.  

A empresária destacou que a qualidade é um dos fatores que ela julga mais 

importante para o sucesso da empresa.  Quanto às perguntas 23 e 24, para a 

gestora entrevistada, o fator considerado como o que oferece o maior benefício para 

a empresa familiar é a desburocratização dos processos e para o maior problema 

são os conflitos entre os integrantes da família. 

 

VIIIª PARTE - ESTRATÉGIA DE CRESCIMENTO 

 

De acordo com Diniz (2014, p. 111), ”as forças e as fraquezas de uma 

organização referem-se aos fatores internos. As oportunidades e as ameaças de 

uma organização referem-se aos fatores externos”.  Percebe-se na fala da gestora, 

quanto à pergunta 25 que há a intenção de continuar neste ramo de negócio por 

mais anos. Quanto a questão 26, a proprietária afirma que conhece seus pontos 

fortes e pontos fracos e, menciona alguns deles. Como pontos fortes a boa 

qualidade, capacidade e conhecimento sobre as atividades. E, como pontos fracos 

há a concorrência ofertando produtos de boa qualidade também com mais 

tecnologias e que há limitações dos recursos para poder expandir ainda mais a 

disponibilização de produtos no mercado. 

Destaca-se conforme resposta à questão 27, que a gestora da microempresa 

familiar conhece os riscos inerentes ao negócio, destacando os fatores climáticos, 

que julga serem os mais perigosos influenciando diretamente o sucesso da safra, 

tanto na safra de acácia negra como na das frutas. Para a entrevistada os principais 

riscos são os fatores naturais, como o clima, excesso ou escassez de chuva e 

vendavais. 
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IXª PARTE - GESTÃO DOS CONTROLES  

 

A empresária informou quando questionada sobre a questão 28 que sabe os 

tipos de produtos ofertados, complementando em entrevista que são lenha de 

acácia, frutas e mel.  Esta afirma ter controle de sua conta corrente com conciliação 

bancária e que tem controle também de contas a pagar e receber, comentando na 

entrevista que estes controles são realizados através de um caderno. Ainda, em 

relação a pergunta 29, a proprietária comentou que todo esse cálculo de 

investimento é contabilizado anualmente nas deduções do imposto de renda. Além 

disso, a proprietária não tem previsão de aumentar os produtos ofertados e o espaço 

físico no momento, a não ser que apareça um negócio favorável a ambas as partes.  

De acordo com Cruz; Andrich (2013, p. 27), à primeira vista, parece que a 

gestão financeira 

é atribuição exclusiva do profissional que atua no setor financeiro. Uma 
observação mais cuidadosa, no entanto, revela que o controle financeiro 
permeia toda a estrutura da empresa. Quase todos os profissionais que 
exercem função administrativa, independentemente do setor em que atuam 
(compras, comercial, financeiro, entre outros), acabam cotidianamente 
fazendo escolhas que impactam diretamente a saúde financeira da 
empresa”. 

 

O mesmo autor Cruz (2013, p. 27), menciona ainda que,  

para proporcionar um melhor controle financeiro, o ideal é que as decisões 
que envolvam direta ou indiretamente a utilização de recursos circulantes 
sejam tomadas pelo administrador financeiro. Quando isso não for possível, 
é imprescindível que pelo menos haja interação entre o setor financeiro e os 
demais setores da empresa”. 

 

Num mercado cada vez mais competitivo, de acordo Lima e Nascimento 

(2009), as ferramentas como as Cinco Forças de Porter, 5S, Matriz SWOT, entre 

outras podem ser utilizadas para a definição de estratégias que possam auxiliar na 

tomada de decisão para alcançar maiores resultados. As empresas familiares 

precisam conhecer seus maiores concorrentes, os pontos fortes e fracos, 

oportunidades e ameaças, para fazer os investimentos de acordo com o mercado. 

As empresas que não buscam melhorias na gestão em pouco tempo acabam 

ficando para trás, acarretando vantagem para concorrência.   

A ferramenta Canvas conforme o site (2018, 

https://inovacaosebraeminas.com.br/o-que-e-business-model-canvas-e-como-aplica-

lo-no-seu-negocio/), do inglês Business Model Canvas também é muito utiliza a fim 
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de performar o planejamento estratégico tanto para um novo negócio quando para 

um negócio em andamento que seja necessário uma reestruturação para que a 

empresa tenha certeza do que o que está ofertando tenha realmente um valor para 

seu cliente.  

O PDCA conforme o site (2018, https://ferramentasdaqualidade.org/pdca/), 

hoje o PDCA é um método mundialmente reconhecido como uma ferramenta de 

melhoria contínua composta pelas seguintes etapas: P (do inglês – Plan) = 

Planejamento, D (do inglês – Do) = Execução, C (do inglês – Check) = Verificação, A 

(do inglês – Act) = Atuar/ Agir. 

A pesquisadora, após consolidar as respostas obtidas quando da realização 

da entrevista com a gestora da microempresa familiar, apresenta algumas sugestões 

de melhorias de ação, no próximo capítulo. 
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5  SUGESTÕES 

 

Este trabalho buscou analisar as potencialidades e os principais desafios que 

uma microempresa familiar, localizada na cidade de Montenegro/RS, enfrenta na 

gestão, profissionalização e sucessão. Sendo realizado por meio de entrevistas  

diretas com a gestora e o preposto, através de um roteiro de questões  qualitativas. 

Esta microempresa nunca participou ou desenvolveu algum tipo de pesquisa 

exploratória descritiva. Durante a realização das entrevistas ficou evidenciado que 

as ações da empresa, voltadas ao agronegócio, são baseadas no conhecimento 

empírico por parte dos administradores. Espera-se que apesar dos resultados da 

pesquisa não serem probabilísticos, as informações coletadas possam  ser úteis 

para o gerenciamento da empresa, cujos resultados poderão auxiliar na tomada de 

decisão, na reflexão sobre a falta de controles mais rígidos dos aspectos financeiros 

e orçamentários, assim como na preparação de um familiar que será responsável 

pelos negócios da propriedade no futuro. 

Visando atender o primeiro objetivo específico de pesquisar e analisar 

informações sobre o estilo da gestão da microempresa constatou-se que a gestão 

utiliza de formas antigas de controle que ao ver da pesquisadora poderiam ser 

ajustados a modelos mais atuais e de fácil atualização. 

Durante a realização da pesquisa foi possível observar que para atender o 

segundo objetivo específico de analisar os processos de profissionalização 

utilizados, pode se registrar que a microempresa ainda não conta com uma missão, 

visão e valores definidos para que todos os dias pudesse passar por essas e 

lembrar da real necessidade de fazer o que está fazendo. Por isso a pesquisadora 

criou uma missão, visão e valores e sugere a microempresa familiar: 

 Missão – Produzir fonte de energia em forma de lenha com excelência, de 

maneira responsável e respeitando o meio ambiente. 

 Visão – Ser reconhecida pela excelência no fornecimento de fonte de 

energia da plantação ao cliente. 

 Valores – Qualidade, Confiança, Foco no cliente e Sustentabilidade 

ambiental. 

Com os resultados da pesquisa verifica-se que os gestores estão planejando, 

para que no futuro, a filha assuma como sucessora a empresa. A jovem esta se 

preparando e qualificando para compreender o funcionamento e as estratégias que 
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são necessárias para administrar e dar continuidade ao negócio familiar, o que 

atende ao terceiro objetivo específico deste estudo. 

Os resultados da pesquisa foram importantes para que a pesquisadora 

atendesse o quarto objetivo específico de elaboração de um plano de ação, 

sugerindo melhorias de como lidar com as dificuldades e oportunidades. O Modelo 

de Plano de Ação – Quadro 1, foi elaborado utilizando a matriz 5W2H. Destaca-se 

que a elaboração de um plano de ação, diante do retorno às questões da pesquisa 

na percepção da pesquisadora, objetiva atender ao objetivo específico proposto no 

presente estudo.  

 De acordo com Bond; Busse; Pustilnick (2012, p. 77), o Plano de Ação “é 

uma ferramenta utilizada para colocar uma decisão em prática. Geralmente, é 

aplicada após o uso de um brainstorming, de um check-list ou, ainda, de um 

diagrama de causa e efeito”. 

Neste sentido e conforme a empresa de educação Pearson Education do 

Brasil (2011, p. 140), um plano de ação “representa o momento de elaborar a 

estratégia, de uma empresa,  “é preciso certificar-se de que as ações propostas 

atuarão realmente sobre as causas, e não sobre os efeitos, e que não terão efeitos 

colaterais, ou que seus efeitos colaterais serão". Segue o Quadro 1 – Plano de Ação 

proposto. 
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QUADRO 1 – Etapas das ações a serem desenvolvidas na  empresa familiar 

 

O QUÊ? QUEM? POR 
QUÊ?  

QUAND
O? 

ONDE? COMO? QUANTO
? 

Criar 
planilhas 
de 
controles 
- Clientes 
- Fluxo de 
caixa 
- DRE e 
BP 

Sucesso
r 

Para 
saber o 
que está 
acontecen
do 

Janeiro 
de 2022 

Na 
empresa 

Inicialmente 
através de 
excel 

Custo de 
um 
computa
dor + 
impresso
ra - R$ 
2.600,00 
 

Investir 
em 
maquinári
o e 
tecnologia 

Proprietá
ria 

Para ter 
mais 
qualidade 
dos 
produtos 

Janeiro 
de 2022 

Na 
empresa  

Incentivos 
através de 
financiament
o bancário ou 
parcerias 

Custo de 
um trator 
melhor e 
ferrament
as - R$ 
150.000,
00 

Elaborar 
contratos 
com 
fornecedor
es e 
clientes 

Preposto Para ter 
rentabilida
de fixa 
todos os 
meses 

Janeiro 
de 2022 

Na 
empresa 

Negociando 
com clientes 
e mostrando 
a vantagem 
ter o 
microempree
ndedor como 
fornecedor 

Custos 
de 
cartório – 
R$ 
1.000,00 

Fonte: Elaborado pela Pesquisadora – abril/2021 
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6  CONCLUSÃO 

 

O presente estudo apresenta uma análise dos desafios de uma microempresa 

familiar localizada na cidade de Montenegro/RS. A pesquisa teve o objetivo geral de 

analisar as potencialidades e os principais desafios que uma microempresa familiar 

enfrenta na gestão, profissionalização e sucessão que foi plenamente atingido.  

Para isso foi necessário levantar informações de como a empresa é e como 

ela opera, seus concorrentes, equipe, produtos, estrutura, marketing e vendas, 

estratégia de crescimento e controles. Diante das informações levantadas foi 

possível observar seus pontos fortes e fracos e o que a gestora e o preposto 

pretendem realizar no futuro.  

Com o trabalho foi possível abordar temas importantes que a proprietária e o 

preposto não sabiam da existência de tais questões. Foi apontado o interesse dos 

administradores da microempresa em iniciar, a partir de agora, o processo de 

sucessão, que se dará nos próximos anos. A pesquisadora, filha dos proprietários, 

com base na bagagem que está adquirindo como graduanda em Administração, 

poderá dar seguimento aos negócios de agronegócios da família.  

Esta afirmação se deve ao fato de que a proprietária é analfabeta mas, 

sempre prezou muito, para que esta pesquisadora, pudesse concluir uma 

graduação, cenário esse que não foi ofertado a ela.  

Pensando nisso, e justamente por valorizar o trabalho dos gestores da 

microempresa familiar, seus genitores  que a pesquisadora, esta estudando e 

reconhecendo a importância das empresas familiares. A pesquisadora, considera 

que teria limitações para a realização deste estudo mas, entendeu que seria muito 

justo ofertar esse trabalho, como uma homenagem a empresa famíliar e a todas as 

outras microempresas familiares que sustentam um pilar fundamental na sociedade.  

A pesquisadora registra como principal limitação do estudo a dificuldade em 

obter informações detalhadas de controles, pois a empresa não faz uso de certos 

tipos de controles, que outras empresas gozam, como cadastro de clientes, controle 

de caixa, alémda ausência de acesso a documentos e registros sobre os negócios 

da microempresa. Sugere-se que novos estudos possam ser realizados na 

sequência dando continuidade aos temas abordados nesta pesquisa.   

Com o conhecimento da sucessora depois de graduada será possível 

contribuir aplicando os princípios da administração na empresa, criando controles 
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que atualmente ainda não possui e realizando atividades com mais tecnologia para 

que o processo flua de forma mais clara e objetiva. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A ROTEIRO USADO  NA ENTREVISTA 

APÊNDICE A ROTEIRO DE ENTREVISTA COM OS GESTORES DA EMPRESA 
FAMILIAR, ELABORADO APÓS ADAPTAÇÃO DO MODELO DO AUTOR 
DORNELAS (2011) 
 
A - CONCEITO DO NEGÓCIO 
Questão 1: Qual é o setor de atividade da empresa?  
Questão 2: Qual é o porte da empresa?  
Questão 3: Quantos anos a empresa possui?  
Questão 4:  A empresa familiar possui uma missão, visão e valores definidos?  
 
B – MERCADO E COMPETIDORES 
Questão 5: A empresa conhece o tamanho do mercado, em reais e em número de 
clientes? 
Questão 6: A empresa sabe qual é o crescimento previsto para os próximos 3 anos?  
Questão 7: A empresa conhece seus principais concorrentes?  
 
C – EQUIPE DE GESTÃO 
Questão 8: A equipe de trabalho está completa?  
Questão 9: A empresa tem previsão de ampliar seu quadro?  
Questão 10: Quais as funções?  
Questão 11: Quantos integrantes da família estão trabalhando na empresa? 
Questão 12: Qual a função de cada integrante?  
Questão 13: Algum gestor da empresa possui formação profissional?  
Questão 14: Existe a intenção de transferir a empresa para herdeiros?  
Questão 15: Possui sucessores sendo preparados para assumir a gestão da 
empresa? 
Questão 16: Em qual geração a empresa se encontra, de acordo com a pessoa da 
família responsável pela empresa?  
 
D - PRODUTOS 
Questão 17: A empresa tem uma descrição clara de seus principais produtos? 
Questão 18: A empresa utiliza algum equipamento tecnológico na produção que 
comercializa? 
 
E – ESTRUTURA E OPERAÇÃO 
Questão 19: A empresa familiar possui controle sobre o descarte dos resíduos e do 
lixo? 
Questão 20: A empresa familiar possui controle sobre os equipamentos, máquinas e 
ferramentas existentes na empresa?  
Questão 21: A empresa familiar possui um encarregado pelo controle de 
equipamentos, máquinas e ferramentas? 
 
F – MARKETING E VENDAS 
Questão 22: Qual fator é considerado como mais importante para o sucesso da 
empresa? 
( ) Localização 
( ) Atendimento  
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( ) Preço 
( ) Prazo de entrega dos serviços 
( ) Lealdade com o cliente  
( ) Qualidade  
( ) Garantia dos serviços 
 
Questão 23: Qual fator é considerado como maior benefício de uma empresa 
familiar?  
( ) fidelidade dos clientes 
( ) dedicação das pessoas envolvidas  
( ) menor burocratização dos processos 
( ) maior velocidade para a tomada de decisões estratégicas  
 
Questão 24: Qual fator é considerado como maior problema de uma empresa 
familiar?  
( ) interesses conflitantes entre integrantes da família e destes com os da empresa 
( ) troca de comando, onde o sucessor assumirá a empresa 
( ) conflito de atividades  
( ) a falta de preparo profissional 
 
G – ESTRATÉGIA DE CRESCIMENTO 
Questão 25: A empresa familiar tem uma projeção de atendimentos para os 
próximos anos? 
Questão 26: A empresa familiar conhece seus pontos fortes e pontos fracos? Como 
melhorá-los e minimizá-los?  
Questão 27: A empresa conhece os riscos inerentes ao negócio? 
 
H – GESTÃO DOS CONTROLES  
Questão 28: A Empresa Familiar possui que tipos de Controles Internos? 
Cadastro de clientes                               (  ) Sim    (  ) Não 
Tipos de produtos ofertados por clientes                                  (  ) Sim    (  ) Não 
Tipos de produtos ofertados ao cliente e a data                            (  ) Sim    (  ) Não 
Controle de Caixa                                                                      (  ) Sim    (  ) Não 
Controle da Conta Corrente com a conciliação bancária                  (  ) Sim    (  ) Não  
Contas a Pagar                                  (  ) Sim    (  ) Não 
Contas a Receber                           (  ) Sim    (  ) Não 
  
Questão 29: A empresa tem contabilizado quanto já foi investido até o momento 
(valores financeiros)?  
Questão 30: A gestora tem previsão de aumento dos produtos e do espaço físico da 
empresa familiar no próximo ano?  
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APÊNDICE B ROTEIRO USADO  NA ENTREVISTA COM AS RESPOSTAS DA 

PROPRIETÁRIA 

 
APÊNDICE B ROTEIRO DE ENTREVISTA COM OS GESTORES DA EMPRESA 
FAMILIAR, ELABORADO APÓS ADAPTAÇÃO DO MODELO DO AUTOR 
DORNELAS (2011) - Entrevista dia 11/04/2021 
 
A - CONCEITO DO NEGÓCIO 
Questão 1: Qual é o setor de atividade da empresa? Agrícola focado no ramo da 
agricultura familiar. 
Questão 2: Qual é o porte da empresa? Microempresa individual. 
Questão 3: Quantos anos a empresa possui? Mais de 30 anos e cadastrada no MEI 
em 2017. 
Questão 4:  A empresa familiar possui uma missão, visão e valores definidos? Ainda 
não. 
 
B – MERCADO E COMPETIDORES 
Questão 5: A empresa conhece o tamanho do mercado, em reais e em número de 
clientes?  Sim, em média 20 clientes, porém não são aquisições contínuas por se 
tratar de clientes que compram de vários agricultores da região. 
Questão 6: A empresa sabe qual é o crescimento previsto para os próximos 3 anos? 
Sim, a empresa possui produção conforme a disponibilidade de área a ser cultivada 
e projeta sua previsão de crescimento baseada no produto que estará pronto para a 
venda ao final de cada ano. 
Questão 7: A empresa conhece seus principais concorrentes? Sim, porém por se 
tratar de um amplo mercado e os preços serem praticamente equiparados todo 
produtor da região que oferecer um produto de qualidade conseguirá vendê-lo e 
atualmente há espaço para todos. 
 
C – EQUIPE DE GESTÃO 
Questão 8: A equipe de trabalho está completa? Sim, por se tratar de um MEI, há 
um funcionário para ajudar nas atividades diárias e as questões burocráticas como 
folha de pagamento e declaração de imposto de renda são feitas em uma 
contabilidade da cidade.  
Questão 9: A empresa tem previsão de ampliar seu quadro? Atualmente não. 
Questão 10: Quais as funções? No futuro quando a empresa estiver desenvolvendo 
seu processo de sucessão será necessária a figura de um novo gestor para exercer 
essa função. 
Questão 11: Quantos integrantes da família estão trabalhando na empresa? No 
momento são apenas dois. 
Questão 12: Qual a função de cada integrante?  
Proprietária – Determina qual será o foco da produção anual e as metas a serem 
alcançadas. Essas determinações são realizadas em conjunto com o preposto. 
Preposto – Realiza toda a parte burocrática e acompanha de perto todos os serviços 
desenvolvidos na propriedade, como por exemplo, o plantio, colheita e até o 
carregamento dos produtos para a entrega, toda a cadeia. 
Funcionário – Atividades de serviços gerais onde for demandada a sua mão de obra. 
Suas atividades são determinadas diariamente pelo Preposto conforme as 
demandas forem surgindo. 
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Questão 13: Algum gestor da empresa possui formação profissional? Ainda não, 
porém o possível sucessor está em andamento da graduação para aplicar os 
conhecimentos obtidos na empresa. 
Questão 14: Existe a intenção de transferir a empresa para herdeiros? Sim. 
Questão 15: Possui sucessores sendo preparados para assumir a gestão da 
empresa? Sim, a graduação de um dos herdeiros foi o primeiro passo para essa 
preparação.  
Questão 16: Em qual geração a empresa se encontra, de acordo com a pessoa da 
família responsável pela empresa?  Segunda geração. 
 
D - PRODUTOS 
Questão 17: A empresa tem uma descrição clara de seus principais produtos? Sim, 
a atividade da empresa familiar consiste na produção e comercialização de lenha de 
acácia para pequenos e médios clientes, sendo os pequenos e médios clientes 
fornecedores de padarias, pizzarias e restaurantes, e mesmo de grandes empresas 
que utilizam este produto para a utilização em caldeiras e fornos. 
Questão 18: A empresa utiliza algum equipamento tecnológico na produção que 
comercializa? Por se tratar de uma empresa familiar e por fazer somente o uso 
esporádico desses tipos de equipamentos quando se faz necessário a empresa 
aluga os mesmos. 
 
E – ESTRUTURA E OPERAÇÃO 
Questão 19: A empresa familiar possui controle sobre o descarte dos resíduos e do 
lixo? Sim, todos os resíduos são devolvidos em agropecuárias da região para que 
tenham o destino correto. E para os lixos são separados e quando acumulados são 
levados até um ponto de coleta seletiva do município. 
Questão 20: A empresa familiar possui controle sobre os equipamentos, máquinas e 
ferramentas existentes na empresa?  Sim, os equipamentos são disponibilizados em 
um galpão e só quem tem acesso para a retirada dos mesmos é o Preposto. 
Questão 21: A empresa familiar possui um encarregado pelo controle de 
equipamentos, máquinas e ferramentas? Sim, essa é uma das tarefas do Preposto. 
 
F – MARKETING E VENDAS 
Questão 22: Qual fator é considerado como mais importante para o sucesso da 
empresa? 
( ) Localização 
( ) Atendimento  
( ) Preço 
( ) Prazo de entrega dos serviços 
( ) Lealdade com o cliente  
(X) Qualidade  
( ) Garantia dos serviços 
 
Questão 23: Qual fator é considerado como maior benefício de uma empresa 
familiar?  
( ) fidelidade dos clientes 
( ) dedicação das pessoas envolvidas  
(X) menor burocratização dos processos 
( ) maior velocidade para a tomada de decisões estratégicas  
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Questão 24: Qual fator é considerado como maior problema de uma empresa 
familiar?  
(X) interesses conflitantes entre integrantes da família e destes com os da empresa 
( ) troca de comando, onde o sucessor assumirá a empresa 
( ) conflito de atividades  
( ) a falta de preparo profissional 
 
G – ESTRATÉGIA DE CRESCIMENTO 
Questão 25: A empresa familiar tem uma projeção de atendimentos para os 
próximos anos? Sim. 
Questão 26: A empresa familiar conhece seus pontos fortes e pontos fracos? Como 
melhorá-los e minimizá-los? Sim, como pontos fortes tem a boa qualidade, 
capacidade e conhecimento sobre as atividades. E como pontos fracos há a 
concorrência ofertando produtos de boa qualidade também com mais tecnologias e 
que há limitações dos recursos para poder expandir ainda mais a disponibilização de 
produtos no mercado.) 
Questão 27: A empresa conhece os riscos inerentes ao negócio? Sim, os principais 
riscos são os fatores naturais, como o clima, excesso ou escassez de chuva e 
vendavais. 
 
H – GESTÃO DOS CONTROLES  
Questão 28: A Empresa Familiar possui que tipos de Controles Internos? 
Cadastro de clientes                                (  ) Sim    (X) Não 
Tipos de produtos ofertados por clientes                                  (X) Sim    (  ) Não 
Tipos de produtos ofertados ao cliente e a data                            (X) Sim    (  ) Não 
Controle de Caixa                                                                      (  ) Sim    (X) Não 
Controle da Conta Corrente com a conciliação bancária             (X) Sim    (  ) Não  
Contas a Pagar                                 (X) Sim    (  ) Não 
Contas a Receber                          (X) Sim    (  ) Não 
 
Questão 29: A empresa tem contabilizado quanto já foi investido até o momento 
(valores financeiros)? Sim, todo esse cálculo é contabilizado anualmente nas 
deduções do imposto de renda. 
Questão 30: A gestora tem previsão de aumento dos produtos e do espaço físico da 
empresa familiar no próximo ano? No momento não, mas se aparecer um negócio 
favorável as negociações podem iniciar. 
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ANEXOS 

 

Figura 1 –  Foto da proprietária e o preposto na frente da casa – maio/2021. 

 

 

Figura 2 – Mudas de Acácia – maio/2021. 
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Figura 3 – Plantação de Eucalipto – maio/2021. 

 

 

Figura 4 – Criação de Gado – maio/2021. 
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Figura  5 – Plantação de Palmeira-Real – maio/2021. 

 

 

 

 

Figura 6 – Produção Mel – maio/2021. 


