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RESUMO
O presente trabalho discute a importância da profissionalização nas organizações, com foco
nas empresas familiares. Para a realização desta pesquisa, foi abordado o tema globalização,
identificando-se as mudanças que esse processo tem causado nas organizações empresariais.
Em seguida, discorreu-se sobre as empresas familiares, a importância da profissionalização e
da sucessão. Por fim, foi realizado um estudo de caso na empresa Secol Home Center, onde
foi possível identificar as práticas adotadas pela empresa. Além da profissionalização,
analisou-se também como a sucessão é analisada pela empresa, fator este importante para a
perpetuação da organização, em um mercado cada vez mais competitivo.
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1 INTRODUÇÃO

Atualmente, as organizações empresariais estão inseridas em um contexto de
extremo dinamismo, em que se veem obrigadas a inovar constantemente seus processos a fim
de atender às demandas cada vez mais exigentes. O fenômeno responsável por todo esse
ambiente de mudanças é conhecido como globalização. Segundo Furtado (2007) a
globalização é um fenômeno financeiro, mas que atinge a organização em todos os seus
sistemas, obrigando que as grandes empresas projetem sua localização em diversas partes do
mundo.
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O processo da globalização tem sido o responsável pelas mudanças que o mundo
vem passando. A nova economia tornou-se mundial, as organizações estão presentes em
diversas partes do mundo, as inovações tecnológicas ocorrem a todo instante, permitindo que
os negócios e o conhecimento não tenham fronteiras tornando-se a chave do sucesso para os
negócios (CHIAVENATO, 2000).
Diante da importância que a informação e o conhecimento têm para as organizações,
surge no cenário mundial uma nova Era: A Era da Informação ou Era do Conhecimento, que é
caracterizada por um ambiente altamente desafiador e de grandes oportunidades para as
organizações, exigindo cada vez mais agilidade e inovação por parte das empresas, a fim de
enfrentar os desafios que surgem no dia a dia de suas atividades (CHIAVENATO, 2000).
A globalização não atinge somente grandes corporações; afeta de uma forma geral
todos os tipos de empresa, dentre elas as empresas familiares. Para Gersick, Davis e Hampton
(1997), empresa familiar é a forma predominante de empresa em todo o mundo. Esse tipo de
empresa ocupa grande parcela da paisagem econômica e social. Nas economias capitalistas, a
maioria das empresas se inicia com ideias, empenho e investimento de indivíduos
empreendedores e seus parentes. Casais juntam suas economias e dirigem lojas em conjunto.
Irmãos e irmãs aprendem o negócio dos pais desde crianças, ficando atrás dos balcões ou na
plataforma de carga depois da escola.
O objetivo geral da pesquisa é, por meio da realização de um estudo de caso em uma
empresa familiar, analisar o processo de construção da empresa familiar, a sua origem,
crescimento e evolução. Destaca-se a importância de sua profissionalização, juntamente com
as relações existentes na empresa, que é constantemente influenciada pelas novas demandas e
inovações exigidas pela globalização, evidenciando, assim, o equilíbrio necessário que leve a
um maior grau de sucesso e resultados nos negócios.

2 A IMPORTÂNCIA DA PROFISSIONALIZAÇÃO NA EMPRESA FAMILIAR

O grande objetivo da empresa familiar é a busca pelo sucesso e a sua perpetuação no
mercado. As empresas familiares constituem a base de qualquer economia, uma vez que, no
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início, a maior parte das empresas surgiu através de membros de uma mesma família. É o que
Vidigal (1999, p. 15) considera:
A não ser as criadas pelo governo, todas as empresas na origem tiveram um
fundador ou um pequeno grupo de fundadores, que eram seus donos. As ações ou
cotas da empresa seriam provavelmente herdadas por seus filhos. Praticamente todas
as empresas foram familiares na origem... Pode-se ter certeza que as empresas
familiares representam mais de 99% das empresas não estatais brasileiras.

Independentemente do tipo de empresa, é preciso enfrentar os desafios. O mesmo
acontece com as empresas familiares, que possuem pontos fortes e fracos. De acordo com
Longenecker et al. (1997), são três os principais pontos fortes encontrados nas empresas
familiares: preservação do clima no local de trabalho, esse ponto é ligado à constante
preocupação e interesse por todos os indivíduos ligados a organização. Foco no longo prazo,
esse fator deve-se a maior facilidade em focar-se na visão em resultados futuros,
diferentemente dos gerentes de empresas não familiares, que são cobrados a todo o momento
pelo cumprimento de metas muitas vezes a curtíssimo prazo. Por fim, a ênfase na qualidade
deve-se ao motivo da tradicionalidade das empresas familiares no que se refere ao padrão e
valor dos produtos e serviços que oferece.
Em relação aos pontos fracos das empresas familiares, um dos mais importantes
deve-se ao fato da maioria das empresas não ultrapassarem a primeira geração. Lanzana e
Constanzi (1999) relatam que cerca de 70% chegam à segunda geração e apenas 5% atingem
a terceira geração (PASSOS et al., 2006).
Oliveira (2006) considera alguns fatores os grandes causadores do insucesso das
empresas familiares como, por exemplo, a concentração, por tradição, em um produto ou
serviço específico, o que dificulta mudanças necessárias em situações de crise. Outro fator
apontado pelo autor é a falta de um planejamento estratégico bem estruturado; e, ainda, as
brigas de sucessão.
Pode-se afirmar que os problemas nas empresas familiares independem do porte das
organizações. Tais problemas existentes são relacionados à ineficiência da gestão, onde a
cultura e a filosofia de vida são fatores influenciadores no negócio. O processo sucessório e a
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profissionalização ainda são bastante falhos, gerando grandes conflitos devido à falta de
preparo de quem irá assumir a empresa, uma vez que, na maioria das vezes, o conhecimento
adquirido não foi transmitido por completo ou não foi bem aceito. Todos esses fatores
merecem grande atenção por parte dos membros da empresa a fim de não prejudicarem a
condução do negócio (FUJIOKA, 2002).
Para que o sucesso e a continuidade da empresa familiar aconteçam, o caminho a ser
seguido é árduo. A sucessão é uma das etapas imprescindíveis para a perduração da empresa,
que atinge de uma forma geral toda a família, sejam as pessoas membros da empresa, como as
que não trabalham nela. Mas o que não se pode negar é que pelo menos dois personagens
sofrem mais com o processo de sucessão: o sucedido e o provável sucessor. Essas pessoas
passam a viver grandes medos, tendo que enfrentar diversas responsabilidades, além de
controlar suas preocupações, expectativas e ansiedade em busca do bom andamento da
organização (FLORES JÚNIOR, 2010).
Segundo Kurceski (2008), um dos motivos que tornam a sucessão na empresa um
procedimento crítico é a deficiência em normas e regras entre os membros.
Consequentemente surgem vários conflitos que dificultam o processo sucessório. As
empresas familiares dependem de tal maneira da passagem de poder a outra pessoa, que
qualquer problema que venha ocorrer pode comprometer a organização em sua plenitude
(OLIVEIRA, 2006).
Nas palavras de Ricca (2008), para que haja sucesso na sucessão empresarial, três
fatores básicos devem ser analisados. O primeiro é identificar se a nova geração está
interessada em dirigir o negócio, o que, às vezes, não acontece. Se houver interesse, é
necessário preparar-se para que a gestão seja eficiente. O terceiro e último é o desafio do
herdeiro em deixar de ser visto com “filho do dono”, que só foi escolhido por influência, para
ser visto como uma pessoa totalmente capaz de administrar o negócio devido às suas
habilidades. Freitas e Frezza (2005) têm a mesma opinião sobre o fato do herdeiro ser
reconhecido por suas habilidades, eles afirmam que o processo de sucessão deve ser “isento
de emoções”, justamente para que as competências do sucessor sejam reconhecidas.
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Outro fator preponderante para o sucesso das empresas familiares, refere-se ao fato
da profissionalização. Sendo assim, para que as diversas controvérsias sejam amenizadas a
profissionalização da empresa familiar ganha papel de destaque no cotidiano das operações.
Segundo Cassilas, Vázquez e Díaz (2007) e Bernhoeft (1989), a profissionalização da
empresa familiar trata-se de um processo que tem a finalidade de organizar e atenuar o
impacto dos aspectos peculiares dessas organizações, que dificulta a própria sobrevivência
desse tipo de empresa, possuindo relação direta com a sobrevivência e expansão do negócio.
Lenhard (2009) considera que o fato de uma empresa ser profissionalizada vai muito
além de se ter na equipe de trabalho uma pessoa de fora da família com determinada
formação. É imprescindível que os membros da empresa, sejam eles familiares ou não,
estejam preparados para agir da melhor forma possível, com rapidez e certeza, sempre
focados em resultados positivos, que é o objetivo da organização em sua plenitude.
Cassilas, Vázquez e Díaz (2007) afirmam a importância que a qualificação passa a
ter na organização pois, uma vez que os gestores, independente de serem membros da família
ou não, devem ser pessoas com adequada formação e com caráter idôneo, a fim de garantir
que os valores empresariais sobreponham qualquer outra espécie de valor, exercendo dessa
forma o cargo que lhes é dado com um maior compromisso e responsabilidade, contribuindo
para o sucesso da organização. Dessa forma, percebe-se o quão importante para a organização
é a adoção da profissionalização da empresa familiar pois, a partir do momento em que
práticas mais racionais passam a ser utilizadas, a empresa está preparada para enfrentar
qualquer desafio que a globalização traz consigo, garantindo assim a perpetuação da empresa
no mercado em que atua, e consequente sucesso a todos os envolvidos com a empresa
familiar, sejam eles membros da família ou não.

3 MATERIAIS E MÉTODOS DA PESQUISA

No que se refere ao tipo de pesquisa, esta pode ser considerada como descritiva. De
acordo com Gil (2007), esse tipo de pesquisa tem como objetivo descrever as características
de determinada população através de técnicas padronizadas de coleta de dados.
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Em relação aos meios de coleta de dados, foram utilizados dois deles, primeiramente
realizou-se uma pesquisa bibliográfica abordando os assuntos globalização e empresa
familiar. De acordo com Lakatos e Marconi (2005) a pesquisa bibliográfica é imprescindível
para qualquer pesquisa científica. As autoras enfatizam que a revisão bibliográfica é a forma
pela qual o pesquisador fica em contato com tudo o que foi escrito, dito ou filmado sobre
determinado assunto, e destacam que a pesquisa não é uma simples repetição do que já foi
dito ou escrito; pelo contrário, proporciona analisar de um novo ponto de vista o que já foi
estudado, contribuindo, dessa forma, à chegada de novas conclusões e soluções para
determinados assuntos e problemas ainda não resolvidos.
O outro meio de investigação utilizado na pesquisa foi a realização de um estudo de
caso na empresa Secol Home Center, de Fernandópolis/SP. Segundo Gil (2007) o estudo de
caso é uma estratégia de pesquisa, que é realizada através do estudo profundo e exaustivo de
um ou poucos objetos, cujo objetivo está em proporcionar um amplo e detalhado
conhecimento desses objetos.
Para a realização do estudo de caso, o mesmo foi dividido em duas partes. Na
primeira buscou-se analisar os aspectos qualitativos. Gonçalves (2005) define pesquisa
qualitativa como sendo o tipo de análise mais adequado no que se refere a questões de
valores, atitudes, percepções e motivações do público que está sendo pesquisado. Neste tipo
de pesquisa, não há preocupação em analisar dados estatísticos e ainda oferece informações
de natureza subjetiva, implicando não só uma análise do discurso do entrevistado, mas sim
uma postura mais global diante das questões que são apresentadas. Essa etapa deu-se por meio
de uma entrevista com o proprietário da empresa Secol Home Center, cujo modelo foi
adaptado de Almeida (2010), sendo a mesma dividida em quatro partes. Buscou-se analisar
aspectos referentes à organização, à administração, ao tratamento dispensado aos funcionários
não familiares e familiares.
Na segunda parte do estudo de caso, analisou-se aspectos quantitativos, que, de
acordo com Gonçalves (2005), a pesquisa quantitativa deve ser utilizada quando se deseja
conhecer a extensão do objeto de estudo do ponto de vista do público pesquisado. Deve ser
aplicada quando o caso a ser estudado busca a identificação do conhecimento, as opiniões, as
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impressões, hábitos e comportamentos em relação a um produto, serviço ou instituição. E
ainda quando o conhecimento do assunto em sua totalidade depende da soma das respostas
dos indivíduos que estão envolvidos e interagem com o sistema e recebem influência do
mesmo. Como forma de realização dessa parte, foram aplicados 88 questionários aos
colaboradores internos da empresa, sendo os mesmos adaptados de um modelo proposto por
Almeida (2010), possuindo como objetivo levantar dados sobre a capacitação profissional dos
funcionários e a sua preparação às novas exigências do mercado e como os funcionários
sentem-se trabalhando em uma empresa familiar. Desses questionários, 71 retornaram até os
pesquisadores, o que corresponde á um percentual de 80%.
Ressalta-se que tanto para a entrevista quanto para o questionário foi realizado o préteste, com o intuito de identificar possíveis falhas que poderiam comprometer os resultados da
pesquisa. A seguir serão apresentados os resultados do estudo.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O início da pesquisa deu-se no começo do ano de 2013, e teve por base as mudanças
que a globalização tem causado no contexto mundial, principalmente no que se refere às
empresas familiares. Dessa forma, decidiu-se por realizar um estudo em uma organização
familiar, com o intuito de identificar práticas do seu dia-a-dia que remetam à
profissionalização, processo esse imprescindível para a sobrevivência e sucesso da empresa.
A apresentação dos resultados será feita em duas partes, ou seja, primeiramente serão
apresentados as informações obtidas mediante a aplicação da entrevista, em seguida serão
descritos os resultados dos questionários.

4.1 Resultados da Entrevista

A entrevista ocorreu com o proprietário da empresa Secol Home Center, e foi
dividida em quatro partes.
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Na primeira parte buscou-se o levantamento de informações referentes aos aspectos
organizacionais da empresa. Verificou-se que a empresa foi criada a partir de uma
oportunidade de negócio, sendo fundada em 16 de setembro de 1991. Os familiares que deram
início às atividades continuam na empresa até o momento da realização da pesquisa. A
empresa possui planejamento estratégico definido, com missão, visão e objetivos definidos,
voltados ao crescimento da empresa. Os principais diferenciais da empresa são qualidade no
atendimento e mercadorias oferecidas e pontualidade nas entregas.
A segunda etapa da entrevista abordou aspectos referentes à administração da
empresa; identificou-se que a empresa é dividida em setores com o intuito de distribuir
responsabilidades; há processos formalizados, como por exemplo a utilização de mecanismos
de avaliação e controle de metas; ainda a empresa utiliza assessorias externas a fim de
aprimorar os processos empresariais.
A terceira etapa abordou os aspectos não familiares, identificando, dessa forma, que
o tratamento dispensado aos funcionários não familiares é o mesmo que é dado aos
colaboradores membros da família.
Por fim a quarta e última etapa abordou os aspectos familiares, coletando
informações referentes ao papel da família dentro da empresa que, segundo o proprietário da
mesma, a família é o grande alicerce e base da organização. Buscou-se levantar dados sobre o
processo sucessório, de grande importância para a continuidade da empresa, o diretor afirmou
que reconhece a necessidade de um processo sucessório e, por isso, já vem conversando com
seus sucessores sobre o assunto, mas que, mesmo assim, ainda não possui nada formalizado.

4.2 Resultados dos Questionários e Discussão

Os questionários foram aplicados aos colaboradores internos da Secol Home Center,
devido ao fato de maior acessibilidade e flexibilidade dos horários dos mesmos. Buscou-se
identificar o perfil dos colaboradores e, em seguida, a opinião dos mesmos a respeito de
diversos assuntos que foram abordados na entrevista, para que assim fosse realizado a análise
dos mesmos, confrontando as respostas do proprietário com as dos funcionários.
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Em relação ao perfil dos colaboradores internos da empresa, tem-se os seguintes
dados:
−

26,8% possuem a idade de 18 a 35 anos;

−

45,1% cursaram ou estão cursando ensino superior;

−

39,4% trabalham na empresa a cerca de 1 a 5 anos, e

−

4,2% possuem grau de parentesco com o dono da empresa.
Os resultados obtidos através da aplicação dos questionários foram os seguintes:

−

59,2% dos colaboradores acreditam que a empresa incentiva o colaborador a buscar
uma qualificação profissional;

−

Apenas 9,9% dos colaboradores consideram que a empresa não fornece treinamentos.
Os demais, 91,1%, reconhecem que a empresa oferece treinamentos;

−

100% dos funcionários afirmaram que a empresa é dividida em departamentos;

−

88,7% dos colaboradores internos da empresa conhecem a missão, visão e os valores
da empresa;

−

85,9% dos colaboradores conhecem os objetivos da empresa que estão voltados ao
crescimento da organização;

−

49,3% dos colaboradores afirmaram que os assuntos relacionados à família, empresa e
propriedade são tratados distintamente, enquanto 28,2% respondeu negativamente à
questão, e ainda 22,5% não souberam responder;

−

63,4% dos questionados afirmaram que conhecem o organograma da empresa,
enquanto 26,8% desconhecem o organograma da organização;

−

61,9% dos colaboradores afirmaram que são comunicados quando há alguma mudança
na hierarquia na empresa;

−

40,9% dos colaboradores desconhecem a existência de alguma ferramenta que
descreva os processos e as rotinas de trabalho, enquanto 39,4% responderam que a
empresa utiliza manuais que descrevem as funções dos funcionários dentro da
empresa;

−

61,9% se sentem avaliados pelo gestor do seu departamento;
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−

45,1% consideram o tratamento dispensado aos funcionários igualitário, independente
de ser um funcionário membro da família ou não, enquanto 33,8% consideram o
tratamento desigual; e 21,1% dos entrevistados não souberam responder;

−

100% dos funcionários conhecem o diretor da empresa;

−

85,9% dos colaboradores responderam que sempre que se tem necessidade, é possível
o contato com o proprietário da empresa e 14,1% consideram algumas dificuldades
para contatar o proprietário da organização;

−

53,5% dos funcionários nunca ouviram falar em processo sucessório na organização,
enquanto 28,2% disseram já ter ouvido falar em tal assunto; e 18,3% não souberam
responder;

−

43,6% dos colaboradores consideram que os critérios para a contratação dos
funcionários são os mesmos tanto para com funcionários familiares quanto para os
não familiares; 40,9% percebem que os critérios de admissão são diferentes; e 15,5%
não souberam responder;

−

46,5% dos colaboradores reconhecem a existência de um plano de carreira;

−

59,1% dos colaboradores consideram que é possível subir de cargo, atingindo uma
posição de alto nível através de competência e qualificação adequadas;

−

64,8% consideram que possuem espaço para realizar sugestões à organização,
enquanto 28,2% disseram não possuir espaço para sugestões; e 7% não souberam
responder;

−

91,6% responderam que a empresa controla seus processos internos;

−

88,8% dos colaboradores consideram que a empresa possui um Código de Ética
Profissional;

−

70,5% dos funcionários afirmaram que o Código de Ética Profissional é conhecido
pelos colaboradores internos da empresa;

−

49,3% dos colaboradores afirmaram que a empresa utiliza especialistas externos que
prestam algum tipo de consultoria à empresa, enquanto 23,9% disseram que a
empresa não utiliza assessoria; e 26,8% não souberam responder;
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−

81,7% dos funcionários afirmaram que estão satisfeitos em trabalhar em uma empresa
familiar.
A última questão aplicada foi do tipo aberta e solicitou aos funcionários internos da

empresa que dessem sugestões com o propósito de eliminar possíveis insatisfações, que
possam atrapalhar o dia-a-dia da organização. O Gráfico 1 mostra os resultados dessa
pergunta:

Gráfico 1: Sugestões oferecidas à empresa.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Conforme pode ser notado no Gráfico 1, dentre as sugestões dadas, duas delas foram
as mais citadas entre os colaboradores, ambas correspondendo a um percentual de 8,5%. A
primeira refere-se a maior valorização dos funcionários; a segunda diz respeito à empresa
bonificar seus funcionários, por meio de benefícios extras, como cesta básica e plano de saúde
com preço acessível. Dentre as outras sugestões, 4,2% dos colaboradores sugeriram dividir
melhor as tarefas entre os funcionários; e, com um empate de 2,8%, foi sugerido a melhor
organização de estoque e oferecimento de treinamentos específicos aos funcionários. Além
dessas, ainda foram sugeridas: por 1,4% dos funcionários a realização de confraternizações,
melhor divisão das tarefas entre os colaboradores e, por fim, essa mesma quantidade sugeriu
plano de carreira na organização.
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O caminho para uma empresa familiar conseguir ser bem sucedida no mercado, é
composta por dois lados: um é a profissionalização da empresa, ou seja, a adoção de diversas
práticas no dia-a-dia, que sejam eficientes para o bom desenvolvimento de suas atividades. O
outro lado é o seu processo sucessório, ou seja, a passagem do poder para a outra geração. A
pesquisa buscou identificar, na empresa estudada, pontos positivos que indicam a sua
profissionalização, e também pontos negativos para que, a partir da identificação destes, seja
possível realizar ajustes que visem o bom andamento da empresa, além dos fatores referentes
ao processo sucessório.
Em um primeiro momento serão feitas as considerações referentes aos aspectos da
profissionalização da empresa para, em seguida, ser abordado o assunto sucessão.
Foram detectados vários pontos positivos na empresa que indicam indícios de sua
profissionalização. Dentre esses pontos, nota-se a presença de poucos familiares trabalhando
no ambiente organizacional, e a presença de colaboradores que não são membros da família;
por exemplo, o cargo de gerente de vendas, ou gerente geral é ocupado por um funcionário
não pertencente à família.
Outro ponto positivo para a empresa está no fato desta incentivar a formação
acadêmica dos seus colaboradores.
A Secol Home Center possui divisão de departamentos, ou seja, cada departamento é
o responsável pela tomada de decisões cabíveis ao mesmo. A empresa também se utiliza de
um código de Ética e Conduta, que descreve como os colaboradores devem portar-se diante
de seus deveres e obrigações.
No que se refere aos pontos positivos que indicam a profissionalização da empresa,
pode ser citado o fato de a empresa possuir ferramentas de controle interno, ou seja, cada
gerente dos departamentos existentes faz a utilização de mecanismos de controles de metas.
Um ponto de destaque refere-se ao tratamento dispensado aos assuntos voltados à
Propriedade, Família e Gestão. Isso significa que os assuntos ligados aos familiares são
discutidos em momentos oportunos, e a decisão é tomada para o bem da maioria; e, em
relação aos assuntos sobre os familiares e não familiares, como por exemplo, a contratação de
funcionários, verifica-se que os procedimentos são os mesmos, independente de pertencer à
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família ou não. Esse fato pode ser percebido tanto nas respostas do proprietário, como
também por parte dos funcionários da empresa.
Como fator negativo, apesar da empresa possuir divisão em departamentos, e cada
gerente possuir autonomia no seu departamento responsável, o acúmulo de funções do
proprietário ainda é considerável, pois, como o mesmo retratou, o tempo é curto, mediante as
várias tarefas. Esse acúmulo de funções indica que a tomada de decisão na empresa ainda é
centralizada, pois determinadas ações dependem da autorização do proprietário, o que
atrapalha o bom andamento da mesma. Uma possível solução para tal problema seria a
possibilidade de maior autonomia aos gerentes dos departamentos.
Outro fato que pode ser considerado negativo decorre da utilização de assessoria
externa para a adequação dos processos internos da empresa. Enquanto o proprietário afirma
ser esse fato verdadeiro, a maioria dos funcionários não reconhece que a empresa utiliza
assessores, havendo divergências nas respostas e, consequentemente, falha no processo de
comunicação interna. A fim de melhorar o processo de comunicação da empresa, devem ser
utilizadas ferramentas que visem à adequação entre as atitudes da direção e a comunicação
aos colaboradores. Uma possível solução para esse problema seria aumentar a frequência das
reuniões entre o diretor da empresa e os funcionários, assim, as informações seriam passadas
a todos os envolvidos com a organização diretamente da diretoria da empresa.
É imprescindível em uma empresa que os funcionários estejam satisfeitos com o
trabalho que desempenham. Os colaboradores quando são solicitados a opinarem com
sugestões à empresa merecem atenção, proporcionando uma maior satisfação em relação à
organização. Dentre das sugestões dadas, duas delas apresentaram um maior percentual de
respostas. A primeira é o fato de a empresa valorizar mais seus colaboradores; e a outra se
refere ao oferecimento de cestas básicas e plano de saúde com valor mais acessível aos
funcionários. Cabe à empresa analisar suas políticas com o propósito de verificar o que pode
ser feito para atender a essas sugestões, proporcionando satisfação a equipe.
Outro fator essencial ao sucesso de uma empresa familiar é o processo sucessório
que envolve a mesma. Devido ao fato da empresa Secol Home Center ser caracterizada como
uma Jovem Empresa Familiar, ou seja, estar na primeira geração e os possíveis sucessores
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serem ainda menores de idade, nota-se que não há nenhum tipo de processo formalizado no
que diz respeito à sucessão. Importante destacar que o diretor da empresa tem total
consciência de que a sucessão é essencial para a continuidade da organização. Mas também
reconhece o fato de que se nenhum de seus sucessores possuir competência, qualificação e
vocação para assumir a direção da organização, será necessário um profissional não familiar
assumir a gestão.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pode-se concluir que a pesquisa realizada foi positiva, uma vez que conseguiu
identificar os pontos fortes em relação à profissionalização da empresa; identificou-se também
os pontos negativos que devem ser corrigidos para que mudanças aconteçam com o propósito
de melhoria. Além disso, no que se refere à sucessão da empresa, percebe-se que há
consciência da importância de tal processo por parte do proprietário, bastando para isso que
seja criado um processo formal que garanta sucesso na passagem de poder à outra geração.
Por meio dos dados e informações relatados no trabalho, nota-se a importância da
profissionalização e da sucessão em uma empresa familiar que busca a sua perpetuação em
um mercado cada vez mais competitivo, devido aos impactos constantes da globalização.
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