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RESUMO 

 

As empresas familiares apresentam características peculiares e a sua 

importância é inegável em qualquer economia, de tal forma que estudos 

referentes a esse tema são indispensáveis. Portanto, o presente estudo tem 

como finalidade compreender a realidade organizacional de uma empresa 

familiar específica e diagnosticar o modelo de gestão familiar, compreender 

suas vantagens e desvantagens, seu processo de sucessão, seu planejamento 

e suas estratégias como organização familiar do ramo da mineração e analisar 

seus principais desafios como empresa familiar. Busca-se a partir de visitas 

internas na empresa e entrevistas com os sócios proprietários e funcionários, 

resultados para que se possa compreender e analisar a realidade 

organizacional de uma empresa familiar do ramo na mineração e também 

busca servir de exemplo para empresas deste ramo formular suas estratégias 

de mercado e lidar com seus desafios. 

 

 

Palavras-chaves: Empresa Familiar. Desafios. Processo de Sucessão. 

Mineração. 
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ABSTRACT 

 

Family businesses have peculiar characteristics and their importance is 

undeniable in any economy, so that studies on this topic are indispensable. 

Therefore, this study aims to understand the organizational reality of a specific 

family business and diagnose the family management model, understand its 

advantages and disadvantages, its succession process, its planning and its 

strategies as a family organization in the mining industry and analyze its main 

challenges as a family business. Searching through internal visits to the 

company and interviews with the owning partners and employees, results to 

understand and analyze the organizational reality of a family business in the 

mining industry and also seek to serve as an example for companies in this 

industry to formulate their market strategies and deal with their challenges. 

 

Keywords: Family Business. Challenges. Succession Process. Mining. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este estudo consiste no Trabalho de Conclusão do Curso (TCC) de 

Administração Pública da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul – 

UERGS, trata-se de uma pesquisa que tem por finalidade entender aspectos 

relacionados aos desafios de gestão, mais precisamente em relação ao 

planejamento e execução de atividades de uma empresa familiar. 

Para melhor compreender a importância deste modelo de gestão para 

o desenvolvimento social e econômico, o estudo se baseia em uma empresa 

familiar do comércio de pedras preciosas, que fica localizada em Artigas/UY. 

A empresa se originou de uma família brasileira que começou suas 

atividades em Ametista do Sul/RS, que recebe o título de capital mundial da 

pedra ametista, a família percebeu a oportunidade de investir o capital da 

empresa em Artigas/UY, fazendo assim a sua total transição dos negócios da 

família para outro país. Hoje a empresa possui quatro sócios fundadores, todos 

possuindo laços familiares, os quais possuem seus filhos já trabalhando para a 

sucessão da mesma. 

O Brasil e o Uruguai são considerados os maiores países exportadores 

da pedra ametista e ágata do mundo. Segundo Castañeda (2001) a ametista 

era tida, até então, como gema de baixa qualidade geológica devido a sua cor 

fraca. Hoje, os quartzos estão recebendo nova atenção, pela facilidade de 

tratamento, pela abundância e por serem de fácil aceitação no mercado.  

Artigas é uma cidade do Uruguai, capital do departamento do mesmo 

nome e localiza-se a 600 km de sua capital, Montevidéu. A cidade está 

localizada na fronteira com o Brasil, fazendo divisa com a cidade de Quaraí, no 

estado do Rio Grande do Sul. Ambas as cidades se comunicam através 

da Ponte Internacional da Concórdia, construída em 1968 sobre o rio Quaraí. 

Ao longo dos anos as empresas familiares vêm sendo objeto de 

pesquisa crescente, isso acontece devido a esse tipo de organização ser 

responsável pelo crescimento social e econômico nos mais diversos países, o 

que salienta sua importância no contexto global. Sendo assim Lansberg (1997) 

afirma que as empresas familiares têm uma expressiva participação no cenário 

mundial, tanto economicamente, com grande participação do PIB, quanto 

socialmente, por gerarem milhões de empregos diretos. 
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A empresa familiar está inserida num ambiente de negócio único. A 

maior parte da riqueza da família está investida na empresa com a perspectiva 

de longo-prazo e, na maioria delas, seus membros detêm posições chaves na 

gestão. Também deve-se considerar o forte vínculo emocional dos fundadores 

e de seus familiares com o negócio, que muitas vezes são extensões da vida 

das famílias. Há um desejo muito forte de perpetuar o negócio transmitindo 

uma herança de geração a geração (SEBRAE, 2010). 

É importante compreender que, a dimensão do mercado, a 

concorrência, a tecnologia, os desafios e a capacitação profissional, tornou a 

estrutura das organizações mais complexas. Como todo modelo de 

organizações, a empresa familiar possui suas vantagens que bem 

administradas, podem levá-la ao caminho do sucesso, como também, 

apresenta desafios, que se não enfrentados poder vir a prejudicar o futuro da 

organização. 

Seguindo esta perspectiva, o presente estudo tem como finalidade 

compreender a realidade da estrutura organizacional de uma empresa familiar 

da mineração, como as relações familiares influenciam o cotidiano da empresa, 

processo de sucessão, vantagens e desvantagens da empresa familiar e 

tomada de decisão se desenvolvem e contribuem para uma gestão 

organizacional eficaz, como também busca servir de exemplo para empresas 

do comércio da mineração formular suas estratégias de mercado e lidar com 

seus desafios. 

 

1.2 Problema da Pesquisa  

 

Estudar uma empresa familiar do ramo da mineração torna-se 

importante para que se compreenda a realidade da administração atrelada à 

realidade do vínculo familiar, quanto para servir de estudo na melhoria das 

ações organizacionais, controle dos resultados e crescimento da empresa.  

Além disso, é necessário mostrar à organização estudada que modelos 

de gestão estruturados para o controle, planejamento e execução de atividades 

devem ser estabelecidos na dinâmica diária administrativa e que, o processo 

de profissionalização deve ser incorporado à cultura da organização para 

promover crescimento, competitividade e sucesso da empresa. 
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Existem inúmeros estudos voltados para as empresas familiares de 

diferentes atividades, mas pouco se sabe sobre as empresas familiares do 

comércio de pedras preciosas. O estudo pesquisa dados e relatos mais 

precisos sobre a realidade das empresas familiares e busca compreender o 

ramo da mineração, extração, importação e exportação de pedras preciosas, 

semipreciosas, ágatas e ametistas e seus principais desafios como gestão 

familiar.  

Desse modo, a pergunta que norteia está pesquisa é: Quais são os 

principais desafios de gestão de uma empresa familiar do comércio de pedras 

preciosas? 

 

1.3 Objetivo 

 

Os objetivos são importantes para definir e orientar de forma clara e 

alcançar os resultados pretendidos. Neste subitem apresenta-se os objetivos 

desse trabalho. 

 

1.3.1 Objetivo Geral  

 

Investigar os desafios de gestão enfrentados por uma empresa familiar 

do setor da mineração. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos  

 

- Compreender e analisar as principais características do modelo de 

gestão familiar; 

- Analisar a importância de manter estratégias e possuir planejamento 

na gestão familiar; 

- Entender aspectos externos, como vendas, consumidores e 

incentivos da empresa; 

- Identificar os pontos fortes e fracos na gestão familiar e destacar 

quais são seus principais desafios; 

- Sugerir ações que possam proporcionar melhorias para a gestão da 

empresa. 
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1.4 Justificativa  

 

O estudo tem por finalidade analisar as características na gestão 

familiar de uma empresa do comércio da mineração e estudar quais são suas 

vantagens e desvantagens, desafios enfrentados, estratégias traçadas, 

planejamento organizacional, sucessão e como lindam com as relações 

afetivas familiares dentro da organização. 

Freitas e Barth (2011) destacam a importância em reconhecer como as 

empresas familiares lidam diante de sua administração, operacionalização e 

perpetuidade, sabendo que, são elas, uma das maiores responsáveis pela 

empregabilidade significativa à economia e à sociedade. 

As empresas familiares são importantes para o mercado, pois geram 

emprego e renda, e contribuírem para o crescimento do país e da região na 

qual estão inseridas, de acordo com os autores mostrados nessa pesquisa, 

essas empresas precisam ter uma boa administração organizacional, para que 

a mesma obtenha êxito em seus negócios. 

Por envolver a tais empreendimentos têm certa dificuldade em seguir 

regras e centralizar os poderes, esse é um dos motivos que leva as empresas 

a fecharem suas portas cedo, pois elas precisam seguir as regras impostas 

pelo governo, cumprir a legislação e a regulamentação que o mercado exige. 

O principal desafio existente nas empresas familiares, é a adoção de 

uma estrutura organizacional moderna e eficaz, que ultrapasse as ligações 

familiares. Geralmente as empresas familiares possuem orgulho por aquilo que 

fazem, na maioria dos casos é o nome da família que está exposto à frente do 

negócio, por isso, as empresas de gestão familiar devem ter a capacidade 

contínua de inovação, capazes de carregar o nome da família e as exigências 

impostas pela modernização.  

No decorrer da pesquisa serão apresentados estudos realizados em 

uma organização de cunho familiar, localizada em Artigas/UY, assim, espera-

se obter resultados e respostas para que se possa entender como funciona a 

gestão de uma empresa familiar, identificando fraquezas e potencialidades. Ao 

mesmo tempo, objetivar o poder que o papel do gestor desempenha no 

gerenciamento e como as práticas de gestão podem alavancar um potencial 

para o crescimento e a perpetuidade da organização no mercado. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

A fundamentação teórica é o referencial que constitui a estrutura do 

estudo, são abordadas as variáveis que sustentam o trabalho e estabelecem os 

conceitos que abrangem o tema, sendo resultado de uma pesquisa 

bibliográfica para obter os subsídios e o conhecimento relacionado. 

 

2.1 Conceitos e características de Empresa familiar  

 

Para melhor compreender o objetivo geral desse estudo se faz 

necessário conceituar a empresa familiar e descrever suas características. 

Lima (2009, p. 83) afirma que a empresa familiar se caracteriza pela 

existência de um fundador-empreendedor que ao reconhecer uma 

oportunidade de mercado cria, desenvolve e consolida determinada atividade 

mercantil. Ao longo de sua trajetória adquire conhecimentos do mercado, dos 

fluxos do comércio, dos fornecedores e dos clientes. Acumula experiências 

práticas sobre produção, negociação e comercialização, estabelecendo normas 

para a condução das operações da empresa. 

Já para Werner (2004, p.20) empresa familiar é definida como: “Aquela 

que nasceu de uma só pessoa […] Ela a fundou, desenvolveu-a e, com o 

tempo, compôs a empresa com membros da família afim de que, na sua 

ausência, a família assumisse o comando” segundo o mesmo autor é aquela 

“que tem o controle acionário nas mãos de uma família, a qual, em função 

desse poder, mantêm o controle da gestão ou de sua direção estratégica”. 

Dessa maneira, e para fins de estudos, considera a empresa de cunho 

familiar como sendo àquela em que a sucessão está relacionada ao fator 

hereditário e os valores empregados pela organização são identificados com 

um sobrenome ou nome do fundador (LODI; 1998; DONNELLEY, 1964). 

O Sebrae (2017) acredita que ainda não há definição consensual sobre 

o que são empresas familiares, entretanto, destaca uma série de 

características que descrevem o seu tipo de ambiente. Assim, as identificou 

como empresas que:  

 

- Está sob controle do empresário que a criou;  
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- Originam-se a partir de vínculos familiares;  

- Mantém membros da família no controle administrativo;  

- Apresenta relação estreita entre propriedade e controle;  

- Passam por processos de sucessão entre gerações;  

- Vivem interferências no ambiente de trabalho devido às relações 

familiares;  

- Originam-se a partir da necessidade em ofertar produtos ou serviços 

numa comunidade;  

- Supervalorizam relações afetivas prejudicando os vínculos no 

ambiente organizacional;  

- Encaram o vínculo familiar como fator determinante para sucessão e 

posse de suas ações. 

 

Empresa familiar nada mais é que uma organização comandada por 

pessoas que possuem os mesmos laços familiares, ela nasce de uma só 

pessoa que analisou a oportunidade de negócio e nele investiu seu capital e 

seu esforços, esse negócio é passado de geração para geração, 

sucessivamente.  

As empresas familiares estão divididas em alguns tipos, (DONATTI, 

1999) apresenta três:  

 

- O primeiro tipo o de capital fechado, conhecido como 
modelo tradicional, onde a família exerce total domínio 
sobre os negócios e existe pouca transparência 
financeira e administrativa.  
- O segundo tipo é o de capital aberto, conhecido como 
híbrida, tendo em sua administração uma maior 
participação de profissionais que não pertencem à 
família. Mesmo com essa característica a família ainda 
possui o controle da empresa.  
- O terceiro e último tipo a ser apresentado, são as que 
possuem ações em poder do mercado. Neste caso, a 
família pode influenciar nas tomadas de decisões, 
mesmo não estando próxima da administração no seu 
dia a dia. Essa influência pode ocorrer em casos em que 
os proprietários são donos majoritários das ações da 
empresa.  

 

Em concordância com os conceitos sobre empresa familiar já descritos, 

ADACHI (2006), propõe uma estruturação para o conceito de empresa familiar, 

que deve ser compreendida em cinco fatores:  
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- Organização: Local com constituições jurídicas 
próprias, cultura, missão, visão e valores dependente de 
seus proprietários e administradores, com os objetivos 
definidos, atuando como um sistema, interage com 
variáveis do ambiente interno e externo no qual atua.  
- Família: Concepção abrangente, que agrega parentes, 
composto por cônjuges, filhos, agregados e outros. Não 
é possível restringir o termo de empresa familiar a 
apenas uma família, pois empresas familiares iniciam 
suas atividades com base em uma sociedade entre dois 
ou mais amigos, entrelaçando, portanto, mais de uma 
família.  
- Poder de decisão: Não se pode restringir o número de 
familiares que pertencem a uma empresa deste modelo, 
pois é importante que essas pessoas consigam 
concentrar o poder de decisão sobre o destino dos 
negócios, através do controle da sociedade na mão dos 
mais preparados.  
- Controle da sociedade: Está relacionado com a 
competência de certos indivíduos de dominar as 
principais decisões quanto ao futuro da empresa, não 
sendo necessário que a totalidade das ações esteja em 
poder da família.  
- Eventual participação da gestão: Empresas 
administradas pelos próprios familiares, bem como 
organizações geridas por profissionais, sem qualquer 
vínculo familiar ou societário. Por isso, a utilização do 
termo eventual. 

 

O modelo de empresa familiar possuis algumas características 

específicas que devem ser bem consideradas para aproveitar ao máximo os 

pontos fortes dessa estrutura empresarial. 

Conforme Fortes et al. (2013), as empresas familiares e sua cultura na 

primeira fase de vida são identificadas pelos traços típicos de seu fundador, 

que normalmente são pessoas tradicionalistas e conservadoras que possuem 

regras práticas e suas crenças faz parte de todo o alicerce da empresa e 

interfere nas tomadas de decisões. Na maioria das vezes é o proprietário que 

possui o maior conhecimento, desde o início de todos os processos de 

produção até a parte financeira, além de tomar as decisões, ele executa as 

funções de controladoria e define as estratégias primordiais para os negócios.  

Segundo Adachi (2006, p. 89), “uma empresa é criada com o espírito 

empreendedor do seu fundador, que tem a visão do negócio e assim inicia o 

empreendimento, se arriscando para realizar um sonho. Esse fundador tem 

uma visão de percepção com a situação apropriada para montar seu negócio”.  
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Schein (1982) ressalta que a cultura organizacional é um conjunto de 

premissas básicas validadas ao longo do tempo por um grupo familiar. E são 

essas premissas que irão se encaixar nas formas de perceber, pensar, sentir e 

agir de todos em relação aos desafios internos e externos de uma organização. 

E com as empresas familiares não poderia ser diferente, tendo em vista a 

afirmação de que “o delineamento da cultura organizacional das empresas 

familiares está diretamente ligado aos valores, comportamentos e concepções 

de seus fundadores, os quais, com o tempo, são disseminados pelos outros 

membros da instituição” (PAPA, 2008, p. 13). 

Em um ambiente em que muitos valores são colocados a prova é 

importante que todos os familiares envolvidos no negócio da empresa tenham 

a consciência de qual é o seu papel, função, direito e dever dentro da empresa.  

Isso evitará que conflitos de interesse pessoal afetem o desenvolvimento e as 

decisões empresariais e, que sentimentos mal resolvidos, interfiram na 

administração da empresa da família. 

 

2.2 A importância da estratégia e planejamento na gestão  

 

O planejamento é tão importante dentro de uma organização quanto o 

processo produtivo, pois é ele que estimula a organização a pensar sobre o 

que aconteceu, o que está acontecendo e o que acontecerá. 

Considerando que o Planejamento é uma ferramenta de gestão 

empresarial amplamente utilizada pelas empresas, Orlickas (2010, p.37) 

destaca que “o planejamento visa prever e minimizar os inibidores dos 

resultados e maximizar os facilitadores no processo de tomada de decisão, 

pois permitem que o gestor tome decisões mais assertivas”. 

Planejar significa tomar decisões fundamentada em algum método ou 

plano, seguindo uma determinada lógica, bem como planejar antecipadamente 

os objetivos e ações visando benefícios para a organização.  

Porter (1985), utiliza os conceitos de estratégia para desenvolver um 

modelo de competitividade empresarial para se manter no mercado. O ponto 

de partida é a organização industrial numa perspectiva de racionalidade 

econômica, através da qual o seu gestor toma decisões estratégicas em busca 

da maximização econômica dos recursos da empresa. De acordo com 
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Whittington (2002, p. 27), “as estratégias não são escolhidas, elas são 

programadas”. 

Segundo Oliveira (2009, p.46):  

 
O planejamento é uma das funções principais do 
processo administrativo, possui conceitos mais amplos 
do que simplesmente organizar os números e adequar 
as informações, passando a ser um instrumento de 
administração estratégica, incorporando o controle de 
turbulências ambientais e possibilitando que a empresa 
conquiste mais competitividade e mais resultados 
organizacionais, pois é a função que indica a direção a 
ser consolidada pela empresa. 

 

Nos tempos atuais o planejamento torna-se imprescindível para que as 

organizações possam manter uma posição de competitividade em qualquer 

ambiente, pois possibilita a análise do ambiente de uma organização 

favorecendo a criação de uma visão sobre as oportunidades e ameaças, bem 

como a percepção pontos fortes e fracos. 

Segundo Certo (2003) é importante optar por um programa de 

planejamento bem desenvolvido para a organização, pois, primeiramente, 

ajuda os gerentes a se orientarem para o futuro, de uma forma que são 

obrigados a olhar para além dos problemas diários e normais, para projetar 

possíveis situações a serem confrontadas. 

O planejamento é um processo gerencial que segundo Oliveira (2006) 

se tornou o foco da atenção da alta administração das empresas, enfoca as 

medidas positivas que uma empresa poderá tomar para enfrentar as ameaças 

e aproveitar as oportunidades. O mesmo autor diz que o planejamento 

estratégico é o processo administrativo que mais proporciona sustentação 

metodológica para se estabelecer uma melhor decisão a ser tomada pela 

empresa. 

Kotler (1985, p. 493) enfatiza: 

 

Planejar é decidir no presente o que fazer no futuro. O 
planejamento compreende tanto a determinação de um 
futuro almejado quanto às etapas necessárias para 
realizá-lo. Assim, pode-se entender que planejar consiste 
em alinhar e direcionar os esforços, bem como, agrupar 
os recursos para determinar os objetivos e as 
oportunidades a serem conquistados pela empresa. 
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O planejamento não exclui os riscos, mas ajuda os gestores a lidar e 

identificar os problemas organizacionais antes deles causarem sérios prejuízos 

a organização, mais ainda com a possibilidade de evita-los. O planejamento é a 

primeira e principal função básica que compõe o processo administrativo, ele 

percebe e orienta as demais, decidindo os objetivos e quais recursos são 

necessários para alcançar os propósitos da melhor forma possível.  

 

2.3 Processos Sucessórios  

 

Não podemos falar de planejamento sem falar no processo de 

sucessão, pois este é uma das maiores dificuldades encontradas na gestão de 

empresas familiares, se não houver um planejamento em torno da sucessão da 

empresa, isto é um problema que poder vir a comprometer o futuro da 

organização. 

Leone (2010), define sucessão familiar como a transferência das 

responsabilidades e das obrigações de uma empresa para os herdeiros. Lodi 

(1987) e Bernhoeft (1989) sustentam que uma das principais dificuldades 

encontradas pela empresa familiar, tratando-se de sua sobrevivência no longo 

prazo, é a transferência do poder do fundador para seus possíveis sucessores. 

Para Donnellet (1964), a organização familiar é a que está identificada 

com os valores de uma família há, pelo menos, duas gerações, resultando na 

influência recíproca, tanto na política geral da empresa, como nos interesses e 

objetivos da família. Assim, segundo o autor a empresa familiar só adquire 

título depois de uma sucessão. 

Entende-se dessa forma a sucessão como um processo de 

transferência do poder que leva um extenso tempo de amadurecimento e 

preparação. A sucessão pode ser efetivada de duas maneiras, o gestor tem a 

opção de escolher o sucessor entre os familiares ou então contratar um 

profissional que tenha competência para gerir a empresa, tomando as decisões 

necessárias para o desenvolvimento do negócio (GORGATI, 2000). 

A consequência do despreparo do processo sucessório pode acabar 

pondo em risco a estabilidade da empresa, ao deixar tanto a empresa quanto a 

família vulnerável a qualquer tipo de risco. Em razão disso, se o processo não 
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for bem planejado, as chances de ambas as partes serem afetadas aumentam 

(NEVES, 2001). 

O maior desafio encontrado hoje nas empresas familiares é a 

dificuldade da transição de poder. Pois os herdeiros nem sempre estão ligados 

com os interesses da empresa, com isso ocorre a quebra da mesma. O 

sucessor não traz consigo a mesma visão do seu fundador e também que 

muitos sucessores são pegos de surpresa pela morte do fundador, com isso 

assumem uma responsabilidade a qual não estavam preparados. 

O fundador deve passar sua motivação para seu sucessor para que ele 

não veja a empresa só como uma herança, mas sim como algo que foi 

conquistado por ele criando assim a mesma expectativa e interesse que teve o 

empreendedor ao fundar a empresa. 

 

2.4 Pontos Fortes da Empresa Familiar ´ 

 

As características das empresas familiares podem proporcionar tanto 

vantagens como desvantagens em relação aos outros modelos de empresas, 

dependendo da maneira como estas características serão trabalhadas e 

administradas dentro de cada organização familiar. 

O SEBRAE (2017) destaca alguns pontos fortes das empresas 

familiares. O primeiro ponto é a disponibilidade de recursos financeiros e 

administrativos para autofinanciamento obtido de poupança compulsória feita 

pela família. As economias que alguns membros da família fazem é a principal 

arma da empresa familiar para sua, auto sustentação.  

O segundo ponto forte são as importantes relações comunitárias e 

comerciais decorrentes de um nome respeitado. Grande parte das empresas 

familiares começaram e cresceram ao redor da comunidade onde estão 

inseridos os seus fundadores; pessoas que ao longo do tempo foram 

conquistando o respeito e a clientela desses dos moradores desses locais 

(SEBRAE, 2007). 

O terceiro ponto forte é o que afirma que as empresas familiares 

possuem uma organização interna leal e dedicada. Isso decorre do fato de a 

organização interna dessas empresas serem compostas basicamente por 
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membros da família que a fundou, facilitando, portanto, a coesão dos seus 

membros (SEBRAE, 2007). 

O quarto ponto forte das empresas familiares é o interesse e a união 

em torno do fundador, pois esse grupo geralmente é constituído pelos próprios 

membros da família (SEBRAE, 2007). 

O último ponto forte é a continuidade e integridade de diretrizes 

administrativas e de focos de atenção da empresa. Nesse aspecto, é 

importante ressaltar que as diretrizes administrativas foram implementadas 

pelo fundador da empresa, resultando assim num sistema integro, que muitas 

vezes traduz a personalidade de quem a fundou (SEBRAE, 2007). 

Como se pode observar há vários pontos fortes que demonstram 

vantagem em uma empresa familiar, isso acontece porque é o nome da família 

que está em risco e assim todos trabalham em conjunto para sempre alcançar 

o sucesso da organização. 

Em uma empresa familiar há uma maior cumplicidade entre os 

membros da organização, pois dentro dela possui mais confiança e isso muitas 

vezes pode se notar nos resultados da empresa, os membros da família estão 

dispostos a realizar mais esforços pela organização, pois sentem que ela 

também a pertence. 

 

2.5 Pontos Fracos da Empresa Familiar  

 

Não é possível conseguir apenas benefícios ao montar um 

empreendimento familiar, conhecer os pontos fracos e procurar medidas para 

compensá-los é fundamental para que a empresa continue crescendo e se 

destacando no mercado. 

Ehlers (2001) enxerga como desvantagem na empresa familiar o 

critério de escolha de novos membros e aponta que enquanto na empresa 

profissional a escolha de novos membros acontece seguindo critérios de 

competência, no modelo familiar a acomodação de membros da família ganha 

maior importância do que a capacidade de atender as exigências do cargo por 

parte do profissional. 

Oliveira (1999, p. 19) cita algumas desvantagens das empresas 

familiares, dentre elas:  



   23 

  

  

 

A concorrência entre os familiares pode levar ao stress e 
à perda de foco, deixando a empresa em segundo plano 
e prejudicando os negócios; 
A existência de nepotismo, em que todos querem viver 
do dinheiro da organização, sendo que nem todos têm 
talento ou mesmo interesse em trabalhar nela;  
A dificuldade em demitir integrantes devido ao laço 
familiar;  
A falta de separação entre o que deve ser vivenciado na 
empresa e o que deve ser vivenciado em família; 
 A utilização da estrutura da empresa para fins 
particulares: ligações, impressões, salas, funcionários;  
A impunidade perante o descumprimento de regras, o 
que gera sentimento negativo, especialmente em 
funcionários que veem o próprio superior sem 
preocupação com a empresa. 

 

As fraquezas ou pontos fracos de uma empresa são os fatores que 

dificultam ou pioram o rendimento da mesma. Os pontos fracos são as 

indagações que não alcançaram o nível de qualidade desejados, no entanto, 

em qualquer ponto fraco existe uma capacidade forte quando é visualizado da 

perspectiva certa.  

A partir dos pontos fracos da empresa podemos saber quais são os 

aspectos da organização que podem ser melhorados. Através da identificação 

dessas possíveis carências, é possível desenvolver uma estratégia para 

minimizar o seu impacto. 

 

2.6 Gema Ametista  

 

A fim de alcançarmos os objetivos propostos neste trabalho, se fez 

necessário analisar o objeto de trabalho da empresa estudada, a pedra 

ametista, comercializar está beleza natural possui inúmeros desafios, foi 

necessário conhecer está riqueza para podermos analisar com mais clareza 

nossos propósitos para chegarmos em nosso objetivo, que é analisar as 

dificuldades da gestão de uma empresa do ramo da mineração. 

O nome ametista vem do grego amethistas e significa “não 

embriagado”. Segundo Francisco Filho (2006), a ametista é um mineral de cor 

roxa e constitui-se em uma variedade de quartzo hialino. Esta gema é 

considerada inconfundível e rara pela cor violeta que, submetida ao tratamento 

térmico de aproximadamente 450°C, muda de cor, passando desde o amarelo-
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ouro até o vermelho-rubi, chegando a atingir doze cores diferentes. Essa cor 

varia do roxo bem claro até o tom mais escuro e mais valioso, no entanto, se 

exposta ao sol por tempo prolongado, seu colorido enfraquece. 

A ametista, do ponto de vista emocional, se caracteriza por transmitir 

sorte e proteção, equilíbrio e espiritualidade, sendo considerada pelos 

estudiosos o elo perfeito entre o mundo material e o mundo espiritual. Segundo 

Schumann (2006, p.118), “a ametista é a pedra mais apreciada no grupo dos 

quartzos. A ela são atribuídas forças sobrenaturais: sorte, estabilidade, 

proteção e contra feitiços e nostalgias”. 

No Tibet, por exemplo, confeccionam-se rosários de ametistas, desde 

que a gema foi consagrada para o Buda e considerada uma forte fonte de 

claridade espiritual. Para pesquisadores, sua cor é tão especial quanto 

sedutora e a pedra é considerada protetora da sedução (TESSMANN & 

LISBOA, 2007). 

Associam-na aos ideais de valores, como a devoção e a lealdade de 

uma causa. Foi usada por muitos artistas como fonte de inspiração. Ainda, tem-

se no lilás a cor da alquimia e da magia e é vista por outros, como a cor da 

energia cósmica e da inspiração espiritual, elevando a nossa intuição a novos 

caminhos para a espiritualidade (TESSMANN & LISBOA, 2007). 

Atualmente existem depósitos importantes de jazidas de ametista na 

Rússia, Índia, Sri Lanka, Madagascar, Austrália, Estados Unidos, Canadá, 

México, Bolívia, Uruguai e no Brasil, situando-se o Brasil como o maior 

produtor mundial (Bossi & Caggiano, 1974; Webster,1983). 

A grande maioria das empresas exportadoras de pedras preciosas do 

Rio Grande do Sul foram originadas de famílias agrícolas que possuíam jazidas 

em suas terras e começaram a garimpar a ametista e ágata, essas famílias 

deram origem ás primeiras indústrias de produção de gemas, uma atividade 

recente que possui aproximadamente cinco décadas (Silva, 1997). 

Os minérios destas jazidas aparecem geralmente constituindo 

ocorrências de grande beleza, sendo exportadas para vários países do mundo 

como peças de coleção, como gemas ornamentais ou como gemas lapidadas 

(Juchem et al.,1990 e 1994). Muitas dessas peças são disputadas por museus 

de mineralogia e colecionadores de vários países. A ametista pode ser 
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lapidada para uso como gema em joalheria ou geodos, que após aberto 

apresenta imensa beleza.  

No noroeste do Uruguai, no Departamento de Artigas, ocorrem 

importantes depósitos de ametista, as jazidas são semelhantes às do Rio 

Grande do Sul e a ametista do Uruguai tem geralmente uma cor bastante 

intensa e uma tonalidade azulada (Bossi & Caggiano, 1974; Webster,1983). A 

área mineralizada abrange aproximadamente cerca de 30-40km² e está 

localizada a 60km da cidade de Artigas, no Vale do Arroyo Catalán. Nessa 

região, geodos dessimétricos mineralizados são extraídos da rocha inalterada 

no penúltimo e antepenúltimo derrame da sequência, em lavras a céu aberto 

ou em galerias horizontais subterrâneas onde ocorrem jazidas com geodos de 

ametista e ágata (Silva, 1997). 

A pedra ametista, tanto para o departamento de Artigas/UY e para os 

municípios do Rio Grande do Sul é grande gerador de emprego e renda para 

as famílias que usufruem desse bem mineral, e que se aliados a uma boa 

administração na gestão podem vir a contribuir ainda mais positivamente. 
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3 METODOLOGIA 

 

A pesquisa foi definida como um estudo de caso, exploratório, 

descritiva, com abordagem qualitativa na coleta das informações. De acordo 

com Gil (2002) o método de estudo de caso consiste num estudo profundo e 

exaustivo de um, ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e 

detalhado conhecimento. O caso estudado refere-se a uma organização 

familiar do ramo da mineração, localizada em Artigas/Uruguai. 

Neste sentido o trabalho visa compreender e analisar as principais 

caraterísticas do modelo de gestão familiar. Este objetivo é parte importante do 

trabalho pois apresenta a estrutura de como uma empresa familiar se 

consolida. 

Buscamos analisar a importância de manter estratégias e possuir 

planejamento na gestão familiar, como também, compreender aspectos 

externos, como vendas, consumidores e incentivos a empresa. Nestes 

objetivos pretende-se mostrar que na empresa familiar precisamos de 

estratégias e planejamento para que o empreendimento tenha vantagens para 

os proprietários e expansão no mercado de vendas. Para isso foi feita uma 

análise do produto em que a empresa trabalha e seus principais compradores, 

como também foi feita uma entrevista com o sócio proprietário da empresa 

para identificar suas principais estratégias e sua visão sobre o planejamento 

para o futuro da empresa. 

Buscamos identificar os pontos fortes e fracos na gestão familiar e 

assim destacar seus principais desafios. Visando atingir esses objetivos, 

primeiramente, foi feita uma análise desses pontos e em seguida foi destacado 

quais deles são os maiores problemas na empresa estudada, para que ao final 

seja proposto melhorias para essas desvantagens. 

Conforme Cervo (1993) a pesquisa descritiva observa, registra, analisa 

e correlaciona fatos ou fenômenos (variáveis) sem manipulá-los, e a pesquisa 

exploratória realiza descrições precisas da situação e quer descobrir as 

relações existentes entre os elementos componentes das mesmas. Assim, a 

pesquisa buscou coletar informações por meio de bibliografias da área 

específica, como informações da organização e relatos obtidos através de 

entrevistas e visita na empresa a ser estudada. 
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Segundo Gil (2010), pode-se definir questionário como uma técnica de 

investigação composta por um conjunto de questões que são submetidas a 

pessoas com o propósito de obter informações sobre os conhecimentos, 

crenças, sentimentos, valores, interesses, expectativas, aspirações, temores, 

comportamento presente ou passado, etc.  

 A entrevista foi elaborada na forma de questionário aberto, o que 

possibilita conversas informais e liberdade aos entrevistados para posicionar-se 

a cada situação. Para Lakatos (1991), este tipo de entrevista possibilita um 

roteiro específico e ao mesmo tempo uma flexibilidade, tanto para o 

entrevistador criar perguntas, como traz liberdade para o entrevistado 

desenvolver seu ponto de vista. A entrevista consistiu dessa forma em uma 

interação social em que uma das partes busca coletar dados e a outra se 

apresenta como fonte de informação. 

A sugestão é sempre para que haja melhoria do campo de trabalho, 

visando investir corretamente os lucros e beneficiando tanto a gestão familiar 

envolvida neste processo como toda a sua equipe de trabalho envolvida. 

É neste objetivo que irei realmente mostrar o trabalho estudado e de 

que forma isso pode contribuir, tanto pessoalmente na minha área de atuação 

como também na conclusão da minha formação acadêmica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   28 

  

  

4 RESULTADO DA PESQUISA  

 

O presente capítulo consiste nos resultados da pesquisa, dessa forma 

aborda o contexto da empresa familiar estudada, bem como a análise e 

interpretação dos dados coletados e as sugestões à empresa. O trabalho tem 

como principal fonte de estudo, analisar uma empresa familiar, para isso 

traçamos alguns objetivos e neste contexto o trabalho a seguir irá nortear a 

pesquisa desenvolvida. 

No aspecto grade de funcionários, apresentaremos os cargos/funções 

que compõem a grade de funcionários da empresa bem como seus respectivos 

salários, com o objetivo de demostrar a estrutura da empresa e sua 

contribuição na geração de empregos. 

No capítulo referente as políticas de promoção de exportações, busca-

se apontar os incentivos recebidos pela administração pública no que diz 

respeito as exportações e assim analisar o papel fundamental desses 

incentivos para a empresa. A partir dos dados coletados sobre as exportações 

da empresa, podemos analisar seu potencial diante do mercado e 

compreender a importância de possuir estratégias e planejamentos de gestão, 

busca-se neste capítulo mostrar com estudo teórico, como acontece esse 

incentivo e de que forma a empresa realiza este trabalho com dados obtidos na 

empresa. 

 

4.1 Contexto da Empresa  

 

Como já mencionado anteriormente a empresa De Oliveira 

Mineraciones fica localizada no departamento de Artigas/Uy, na fronteira com 

o Brasil, fazendo divisa com a cidade de Quaraí, no estado do Rio Grande do 

Sul. A empresa foi fundada no ano de 2001, tendo como sócios proprietários, 

uma mãe e seus três filhos homens.  

Segundo dados de 10/2020 do escritório contábil responsável a 

empresa que trabalha no ramo da mineração, extração, importação e 

exportação de pedras preciosas, semipreciosas, ágatas e ametistas é 

responsável por empregar mais de 30 funcionários e envolve mais 30 pessoas 
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no ramo, como maquinistas, polidores, mineiros e terceiros que tem seu 

sustento ligado à parceria com a empresa. 

Porém, a história da empresa vem de três gerações atrás, tudo 

começou no município de Ametista do Sul/RS, onde seus ascendentes 

começaram a garimpar a pedra e descobrir que nela existia uma grande fonte 

de beleza e riqueza, esta atividade desde então vem sendo passada de pai 

para filho, e assim sucessivamente. 

No mês 12/2020 o sócio proprietário e responsável pela administração 

da empresa De Oliveira Mineraciones nos contou que sua família trabalha há 

mais de 70 anos no ramo da mineração, e que ele observou a oportunidade de 

trabalhar com pedras originadas do Uruguai a partir de um cliente chinês que 

desejava comprar ágatas em grande quantidade e apenas no Uruguai possuía 

quantidades de ágata em grande abundância. Foi então que ele tomou a 

iniciativa de se arriscar nesta oportunidade de fornecer a mercadoria que o seu 

cliente desejava, ele fez a viajem até o Uruguai e percebeu ali uma grande 

oportunidade de negócio, com o bom andamento das vendas, foi feita a total 

transição dos negócios da família para este país. 

 

4.2 Grade de Funcionários  

 

A empresa é uma importante geradora de serviços e colaboradora na 

fonte de renda da população de Artigas/Uy e Quaraí/RS, pois também 

contratada cidadãos brasileiros. As relações trabalhistas em nível individual são 

reguladas por uma detalhada legislação que constitui um dos pilares 

fundamentais do Estado de Direto no Uruguai. 

No Uruguai o contrato de trabalho escrito não é obrigatório, embora 

venha sendo utilizado nos últimos anos, podendo ser permanente ou temporal. 

Existem diversos mecanismos de fixação de salários: através da negociação 

individual com cada trabalhador no seu contrato de trabalho; através da 

negociação bipartite com a assinatura de convênios coletivos entre empresa e 

sindicatos; ou através da negociação tripartite, na qual o governo, junto com os 

trabalhadores e empregadores, participa na fixação de salários mínimos por 

categoria e reajustes semestrais, mediante os Conselhos de Salários 

(URUGUAI XXI, 2015). 
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Os direitos dos trabalhadores incluem, entre outros, jornada de trabalho 

limitada, licenças, salários complementares e indenização por demissão. Os 

trabalhadores devem, obrigatoriamente, ser filiados ao sistema de previdência 

social e de saúde, que cobre os riscos de invalidez, velhice, aposentadoria, 

doença, acidentes de trabalho, maternidade, desemprego e morte (URUGUAI 

XXI, 2015). 

Os incentivos ou remunerações como podemos chamar é a principal 

arma para motivar o empregado e tornar sua vida mais fácil, mas e necessário 

manter um equilíbrio administrativo dentro da organização de maneira que não 

torne os custos da empresa demasiadamente altos e que ambas as partes 

estejam satisfeitas. 

Milkovich (2006) conclui que os objetivos dos sistemas de remuneração 

são motivar comportamentos produtivos e controlar os custos trabalhistas, ao 

mesmo tempo em que busca a satisfação das necessidades e do sentimento 

de justiça dos empregados. 

Segue abaixo lista dos funcionários empregados pela empresa e seus 

respectivos cargos e remunerações.  

 

Tabela 1: Tabela de Funcionários Setembro/2020 

Quantidade Atividade Remuneração bruta  

mensal em pesos 

uruguaios($) 

2 Detonador/blaster $35.580,00 

2 Vigilante $20.984,00 

1 Motorista $20.984,00 

2 Gerente de produção $36.882,00 

4 Auxiliar de serviços $21.888,00 

2 Aprendiz $20.986,00 

3 Maquinista $55.300,00 

4 Cortador de pedra 

principal 

$43.348,00 

6 Cortador de pedra 

secundário 

$33.480,00 
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4 Classificador de pedra $20.984,00 

4 Polidor de pedra $28.084,00 

2 Auxiliar administrativo $20.820,00 

Total de Funcionários  Total de Remuneração 

Bruta 

36  $359.320,00 

Fonte: De Oliveira Mineraciones 

 

Podemos perceber uma valorização salarial na grande dos 

funcionários, enquanto um auxiliar de serviços no Uruguai ganha $21.888,00 

(vinte e um mil, cento e oitenta e oito pesos) aproximadamente R$2.600,00 

(dois mil e seiscentos reais), um funcionário desempenhando a mesma função 

em uma empresa brasileira ganha em média R$1.200,00 (um mil e duzentos 

reais).  

No que tange a diferença salarial entre o Uruguai e o Brasil a empresa 

busca sempre valorizar seus funcionários pelo trabalho justo, pelo cumprimento 

da base salarial e também pelo incentivo que todo trabalho realizado seja bem 

compensado com o seu devido pagamento. 

Podemos observar na tabela acima a função de “blaster”, funcionário 

devidamente capacitado e encarregado de organizar e conectar a distribuição 

dos explosivos empregados no desmonte de rochas, sendo responsável 

também pela análise de risco, segurança e transporte dos mesmos. Para obter 

a carteira blaster é necessário realizar um curso de formação, esta autorização 

precisa ser renovada, não é de validade infindável. 

Fez-se importante observar que além dos funcionários contratados pela 

empresa, possui empresas terceirizadas que trabalham na extração da pedra, 

estas empresas não possuem salário mensal e sim a cada pedra extraída do 

garimpo do proprietário e vendida para o mesmo e pago um preço justo pelo 

achado da pedra. Após a venda o proprietário do garimpo se torna o 

responsável pelo corte, polimento e transporte da pedra até chegar ao 

consumidor final. 

Neste aspecto, vale ressaltar que com a terceirização a empresa pode 

gastar menos com rescisões, troca de funcionários, férias e faltas. Além disso, 

a empresa terceirizada possui maiores conhecimentos sobre os processos, 
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permitindo uma maior produtividade e entregando o produto com qualidade. 

Por isso, a tabela de funcionários é um exemplo de como a empresa se 

organiza para preparar seu produto de venda tornando-o mais aproveitado e 

melhor comercializado. 

  

4.3 Política de Promoção de Exportações  

 

Como o objetivo deste trabalho é estudar uma empresa familiar do 

ramo da mineração localizada em Artigas/UY, se faz necessário citar alguns 

dos incentivos públicos presentes no país, que auxiliam na exportação e 

comercialização de produtos. O Uruguai utiliza vários incentivos e regimes 

benéficos para o investidor, que se ajusta a diferentes tipos de atividades, tanto 

industrias quanto comerciais ou de serviços que queiram ser desenvolvidos no 

país.  

Um desses incentivos é a devolução de impostos em matéria do 

imposto sobre o valor agregado, existe um regime especial em virtude do qual 

as exportações são isentas de pagá-lo, prevendo-se um mecanismo que 

permite que o exportador recupere o imposto incorporado nas notas fiscais de 

compra, evitando, assim, que o imposto incida no custo do produto a ser 

exportado. Existe, também, um regime de devolução de impostos indiretos, em 

virtude do qual o exportador pode recuperar os tributos internos que integram o 

custo do produto exportado. Quando corresponder, o reembolso poderá oscilar 

entre 3% e 6% do valor na alfândega de exportação, segundo a carga de 

impostos indiretos dos insumos nacionais incorporados no produto (URUGUAY 

XXY, 2015). 

Outro incentivo é o regime de drawback, trata-se de um regime 

aduaneiro especial que oferece uma série de incentivos fiscais para empresas 

interessadas em realizar operações de Comex (Comércio Exterior), ele elimina 

ou suspende os impostos sobre insumos que foram importados para a 

produção de mercadorias que, em seguida, serão destinadas à exportação 

(SEPRA, 2020). 

Em outras palavras o Drawback é um incentivo para que as empresas 

se fortaleçam no mercado internacional, com isso elas podem importar matéria-

prima a um preço competitivo para produzir os seus produtos e depois 
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comercializá-los no exterior, com isso reduzindo os custos de produção, eles 

serão capazes de oferecer melhores preços e aumentar a sua margem de 

lucro. 

Este regime permite solicitar a restituição de tributos e ônus pagos pela 

importação em regime geral depois da exportação das mercadorias 

correspondentes. As importações mencionadas não poderão ter uma 

antiguidade de mais de 5 (cinco) anos desde seu desembaraço aduaneiro e 

serão verificadas pelo Laboratório Tecnológico do Uruguai (LATU), prévia 

autorização a operar sob o regime devolutivo. As exportações em regime de 

Drawback deverão ocorrer dentro dos 18 (dezoito) meses a partir da data de 

autorização da operação por parte do LATU (Laboratório Tecnológico do 

Uruguai); a pedido da parte interessada em casos excepcionais, devidamente 

justificados e acreditados, o prazo poderá ser prorrogado por mais 18 meses, 

prévia aprovação do Poder Executivo (URUGUAY XXY, 2015). 

Tanto nacional quanto estrangeiro os investimentos no Uruguay são 

por lei de interesse nacional. O investidor estrangeiro desfruta dos mesmos 

incentivos que o investidor local, não existindo discriminação tributária nem 

restrições para a transferência de lucros para o exterior. 

 

4.4 Dados de Exportação da Empresa  

 

Os dados citados a baixos nada mais são que resultados obtidos a 

partir da análise dos relatórios de exportação da empresa nos anos de 2017, 

2018 e 2019. Busca-se com a criação de gráficos, resultados para 

compreender o mercado de pedras, conhecer seus principais compradores e 

suas estratégias de venda.  

Os gráficos se apresentam como uma ferramenta cultural que pode 

ampliar a capacidade humana de tratamento de informações quantitativas e de 

estabelecimento de relações entre as mesmas (Bianchini, 1993). 

Para podermos ter uma melhor compreensão dos resultados obtidos foi 

necessário fazer uma análise conjunta dos dois gráficos (gráfico 1 e 2), ambos 

apresentam dados de exportação nos últimos três anos, que correspondem aos 

anos de 2017, 2018 e 2019. O gráfico 1 apresenta a quantidade de quilos 
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exportados e o gráfico 2 apresenta o valor em dólar vendido para clientes de 

diferentes países.  

 

Gráfico 1:  Quilos de pedras exportados. 

 

Fonte: De Oliveira Mineraciones  

 

Gráfico 2: valor em US$ de pedras exportadas. 

 

Fonte: De Oliveira Mineraciones 

 

Podemos perceber a partir da análise dos gráficos 1 que houve uma 

diminuição significativa dos quilos exportados, quantidades estas que 

diminuíram sucessivamente no decorrer dos três anos analisados, porém, 

analisando os gráficos 1 e 2 conjuntamente, percebemos que o montante em 
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dólar atingido teve um aumento proporcional a quantidade vendida, a razão 

para este aumento não só foi a valorização do dólar que vem sendo benéfica 

para as exportações, como também uma valorização do produto e da mão de 

obra. Mercadorias que antes eram vendidas em bruto hoje são trabalhadas, 

polidas e até mesmo esculturadas, consequentemente gerou um aumento no 

custo e venda do produto, pois mais profissionais foram contratados para 

desempenhar o trabalho. 

 

Gráfico 3: porcentagem dos maiores compradores de 2017, 2018 e 2019. 

 

Fonte: De Oliveira Mineraciones. 

 

Podemos analisar no gráfico 3, que o maior comprador da empresa nos 

últimos três anos foi a China, tendo uma diminuída no percentual de 

exportação no final do ano de 2019, logo em seguida temos o Brasil e EUA, 

outros países como Paraguai, Chile e Alemanha são compradores em menor 

quantidade e frequência.  

Em conversa com o sócio proprietário e administrador da empresa foi 

relatado que a China vem sendo seu principal consumidor em razão de os 

chineses acreditarem no poder das pedras preciosas e considera-las símbolo 

de espiritualidade e poder. Mas não só os chineses que admiram estas pedras, 

muitas empresas brasileiras procuram as pedras originadas do Uruguai por 

estas possuírem formas, tamanhos e cores diferente das encontradas no 

Brasil. 
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5 ENTREVISTA 

 

1 Quais as principais dificuldades encontradas na gestão de uma 

empresa familiar? 

 

“Acredito que a maior dificuldade em lidar com uma empresa familiar 

seja os conflitos internos, os desentendimentos no dia-a-dia e a falta de 

obediência em algumas situações torna o trabalho mais estressante e 

cansativo, a falta de comprometimento de algumas partes pode também levar a 

discussões, todos precisam estar engajados no mesmo ritmo”.  

 

Segundo Robbins (2002), o conflito é "um processo que tem início 

quando uma das partes percebe que a outra parte afeta, ou pode afetar, 

negativamente, alguma coisa que a primeira considera importante" (p. 373). Já 

Follet (1997) associa o conflito às diferenças e não podemos evitá-lo, mas 

utilizá-lo. "Em vez de condená-lo, deveríamos fazer com que trabalhasse a 

nosso favor" (p. 71).  

 

Para evitar tais conflitos é necessário que a figura de gestor e chefe da 

empresa esteja bem identificada. Em um local em que todos possuem o poder 

é necessário que a ordens venha apenas de um sucessor maior, para que cada 

um tenha suas tarefas bem definidas e para que não haja descentralização de 

poder, isso pode impactar na gestão da empresa, pois os funcionários não 

saberão a quem cumprir ordens.  

 

2 Por ser uma empresa familiar, esta possui vantagem sobre as 

demais no mesmo ramo de atuação no mercado? Quais são as principais 

vantagens? 

 

“Sim, da mesma forma que possuímos algumas desvantagens 

possuímos vantagens que se sobressaem sobre os pontos negativos, ter uma 

empresa familiar é trabalhar todos engajados pelos mesmos objetivos, 

trabalhamos com mais confiança e serenidade em busca dos nossos 

propósitos e tratamos nossos clientes como se fossem parte da nossa família. ” 
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A lealdade e o comprometimento dos elementos da família deve ser 

incondicional, em todos os sentidos para servir de exemplo, de esforço para 

que os sócios, funcionários, herdeiros e sucessores entendam a filosofia 

empresarial e reconheçam os avanços da empresa, trazendo benefícios não 

somente para os membros da família, mas também para o corpo geral da 

sociedade e de colaboradores, aperfeiçoando qualidade de seus produtos, 

serviços, estabelecendo diretrizes e critérios que possam servir para a empresa 

e utilizados como orientação para outras organizações que desejam gerenciar 

com qualidade (FLORIANI, 2002). 

 

Como destacada pelo gestor da empresa, a principal vantagem em 

trabalhar em uma empresa do ramo familiar é a lealdade e engajamentos em 

busca dos objetivos, a família trabalha como um todo para que a empresa 

apresente bons resultados, pois estes beneficiam a todos que fazem parte 

dela. 

 

3 A empresa familiar possui um possível sucessor e este está 

preparado para assumir esta posição?  

 

“Sim, a empresa possui um sucessor, tenho a confiança de que ele 

está preparado para assumir em casos de emergências, pois já conhece toda a 

forma de trabalho da empresa e já assume ela em minha ausência quando 

necessário, os funcionários possuem respeito pelas suas ordens e o solicitam 

para resolver problemas na empresa. ” 

 

Leone (2010) aponta que sucessão familiar, bem como a transferência 

das responsabilidades e das obrigações de uma empresa para os futuros 

herdeiros, costuma encontrar uma certa resistência por parte dos fundadores 

com receio de transferir a responsabilidade para o sucessor. Para Longenecker 

et al. (1997), o processo de sucessão é bastante delicado, pois a preparação 

de membros da família para carreiras profissionais e a transferência da 

administração da empresa para os sucessores são muito difíceis e, às vezes, 

frustrantes. 
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A sucessão da empresa é um dos processos mais frustrantes e 

exaustivos, pois esta preparação é um processo longo e cansativo que se 

estende por anos. O processo de transição de uma gerencia para outra é uma 

atividade delicada, pois muitas vezes o patriarca da empresa mostra uma certa 

resistência em passar todas as decisões da mesma para seu sucessor.  

 

4 A empresa possui visão de futuro? Quais são os objetivos para 

os próximos anos? 

 

“Sim, nossa empresa no último ano abriu uma filial em Quarai/RS, 

cidade vizinha de Artigas/Uy, nossa intenção principal está na expansão da 

empresa para poder também trabalhar com pedras brasileiras originadas de 

Ametista Do Sul/RS, em seguida poder beneficiar-se com o regime de 

drawback, que nos possibilita exportar pedras da nossa empresa uruguaia para 

a empresa brasileira garantindo uma restituição de tributos e isenções sobre as 

importações, nossos planos para o futuro é investir nesta nova empresa e se 

arriscar também no mercado brasileiro, que ainda é muito novo para nós.” 

 

A empresa mostrou pensar no futuro da organização e está expandido 

seus negócios, a partir do drawback a empresa busca garantir maior margem 

de lucro sobre suas exportações, o drawback como já citado anteriormente, de 

uma forma mais simples, é o regime aduaneiro que concede a isenção ou 

suspensão de impostos, ele é concedido especialmente para insumos 

importados que vão ser usados na fabricação de produtos destinados à 

exportação. 

 

5 A empresa possui algum plano ou método para planejar 

antecipadamente como lidar com os desafios? 

 

“Para trabalhar no ramo na mineração de pedras preciosas como a 

ametista foi importante para eu e minha equipe conhecer nosso mercado e 

nosso produto, entender suas variações de cores, tamanhos e valores. Uma de 

nossas estratégias usadas para valorizar nossas pedras foi enterrar algumas 
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de nossas ametistas de grande valor e tamanho, pois se tratam de peças raras, 

difíceis de ser vendidas, se expostas uma de cada vez para o consumidor final, 

além de chamar mais atenção ela também é mais valorizada, e sem contar que 

quando a ametista passa muito tempo exposta a luz solar ela acaba perdendo 

seu brilho e sua cor. Assim que uma ametista é vendida, outra é reposta no 

lugar, sempre garantido peças de grande beleza e qualidade.” 

 

O planejamento constitui a primeira das funções administrativas, vindo 

antes da organização, da direção e do controle. Planejar significa interpretar a 

missão organizacional e estabelecer os objetivos da organização, bem como os 

meios necessários para a realização desses objetivos com o máximo de 

eficácia e eficiência (CHIAVENATO, 2004 p.209).  

Planejamento é o processo de tomar decisões sobre o futuro. As 

decisões que procuram de alguma forma, influenciar o futuro, ou que são 

colocadas em pratica no futuro, são decisões de planejamento (MAXIMIANO, 

2004, p.131). 

 

A empresa que trabalha há 20 anos no ramo da mineração, busca 

analisar seus desafios e os impactos que ele trará pois, se não forem 

compreendidos, afetarão a realização das atividades. Para isso o principal 

método da empresa é conhecer o seu produto, o mercado e entender suas 

variações e a partir disso formular estratégias para lidar com os desafios sem 

que a empresa deixe de ganhar e ou saia afetada. 

 

 

5.1 Resultado da Entrevista 

 

Diante de todo o trabalho pesquisado teoricamente, entrevistas e visita 

na empresa estudada, podemos concluir que uma empresa familiar precisa ser 

bem pensada, planejada, estruturada fisicamente, com maquinários em pleno 

funcionamento, funcionários treinados adequadamente para a função que 

exercem, gerenciamento familiar com regras e acordos cumpridos, sendo 

assim toda equipe comprometida com o andamento do empreendimento. 
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Só desta forma é que podemos realmente perceber o quanto vale a 

pena trabalhar neste ambiente, pois sendo uma empresa familiar acaba sendo 

a extensão da casa desta família. 

Ressaltamos que na entrevista realizada, a resposta do sócio 

proprietário e administrador da empresa, sobre as dificuldades na gestão, nos 

fez perceber que nem sempre é fácil lidar com o grupo familiar, pois é preciso 

ter regras que nem sempre são cumpridas, mas que se bem gerenciadas e 

com propósitos em comum, isso se resolve com diálogo e muito trabalho de 

equipe. 

Sobre as vantagens de mercado no ramo da empresa o sócio 

proprietário e administrador da empresa, coloca que por ser familiar estão 

todos engajados no mesmo propósito, isso corresponde com o estudo teórico 

desta pesquisa, percebemos assim que há coerência entre a entrevista e a 

teoria. 

No que diz respeito à sucessão e objetivos para o futuro, percebemos 

que a empresa tem perspectiva de preparar o sucessor com experiência e 

comprometimento e que isso já remete aos objetivos futuros de crescimento 

patrimonial, nesse sentido, podemos afirmar que essa empresa tem 

possibilidade de expansão. 

Assim podemos concluir que a sucessão será tranquila, transitória e 

com muita responsabilidade e isso terá influência no futuro promissor desta 

empresa tanto no aspecto familiar quanto patrimonial. Esta pesquisa tanto 

teórica como prática nos mostra como é importante aliar teoria e prática e isso 

influenciar no bom andamento do trabalho realizado. 

A formação acadêmica nos traz um campo vasto de conhecimento e 

através dela podemos realizar nossos sonhos, tanto profissional como pessoal. 

Através da formação acadêmica podemos construir conhecimento, agregar 

valores e nos tornar cidadãos conscientes do nosso papel na sociedade. 
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6 SUGESTÕES E MELHORIAS  

 

As sugestões e melhorias propostas para a empresa De Oliveira 

Mineraciones estão voltadas primeiramente para a tomada de decisão, 

organização e comunicação dentro da empresa. 

Quando ocorrem problemas rotineiros os funcionários apresentam-se 

confusos e dispersos, seja por falta de comunicação ou por falta de cargos bem 

definidos dentro da empresa. É necessário que haja uma maior distribuição e 

organização na função de cada gerente e funcionário. Desta forma é sugerido 

promover uma redistribuição de tarefas para que fique bem claro o papel de 

cada um dentro da empresa, pois isso influenciará no ritmo do trabalho e 

proporcionará melhores resultados para a empresa no final de casa mês.  

Sentimos falta de investimentos na capacitação e treinamentos para 

gerentes e funcionários, treinamento não é apenas mostrar ao indivíduo o que 

deverá executar na posição em que se encontra e sim gerar mudanças em seu 

comportamento, torná-lo mais qualificado, competente, inovador, criativo e 

consequentemente mais produtivo no desempenho de suas atividades, de tal 

forma que esta mudança agregue valor ao indivíduo, e à organização passe a 

obter uma maior lucratividade. 

Em conversa com os funcionários em busca de sugestões para melhoria 

da empresa, estes sugeriram que a empresa poderia realizar reformas no que 

diz respeito as instalações da empresa. Reformas no desembarque de pedras, 

reorganizar as saídas dos caminhos, reformas nas instalações para melhorar o 

conforto de clientes e turistas e organizações em gerais na empresa, porém 

ainda possui resistência da gerência para cumprir tais reformas. 

Por fim, a melhoria se trata de um esforço contínuo que provém das 

mais diversas direções. A melhoria requer desde o desenvolvimento mental, 

físico, conhecimento objetivo e a capacidade de liderança e de trabalho em 

equipe. Assim sendo, sugerimos que a empresa se mantenha em contínua 

atualização, visando tornar seus resultados cada vez melhores, mais eficientes 

e eficazes, pois sempre há novas oportunidades de melhoria para serem 

identificadas e colocadas em prática. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O presente estudo apresentado para conclusão de pesquisa 

realizada tendo como tema: Análise da Gestão de uma Empresa Familiar do 

Comércio de Pedras Preciosas de Artigas/UY teve enfoque baseado em estudo 

teórico e prático.  

Esta fundamentação teve como princípios pesquisar os conceitos e 

características de empresa familiar, a importância da estratégia e planejamento 

na gestão familiar, processos sucessórios, os pontos fortes e fracos e a maior 

dificuldade de ser empresa familiar, e por fim sugerir melhorias que possam vir 

a contribuir com a empresa estudada.  

Definidos os objetivos da pesquisa, a primeira parte consistiu em realizar 

uma pesquisa teórica fundamentada em estudos já realizados e embasada em 

autores conceituados no assunto. 

Dentro do estudo proposto, realizamos uma visita na empresa para 

acompanhar seu dia-a-dia de trabalho, seu funcionamento e o produto que a 

empresa produz, sendo neste caso o trabalho com a pedra ametista. Também 

realizamos entrevista com o sócio majoritário e seu filho, próximo sucessor, 

que está sendo preparado para futuramente gerenciar a empresa. 

Concluímos que para que a empresa familiar se expanda 

progressivamente é necessário que haja um entendimento dos reais propósitos 

da família em gerenciar seu negócio. Numa era caracterizada pela incerteza e 

mudanças rápidas, as empresas de sucesso são aquelas que criam novos 

conhecimentos, disseminam estes conhecimentos através da organização e 

incorporam estes conhecimentos na tecnologia, produtos e serviços.  

Percebemos que um dos grandes desafios na gestão de empresas 

familiares é criar e manter uma boa convivência entre todos os indivíduos na 

organização. Isso requer supervisão e avaliação frequentemente, coerência, 

disposição e impulso, para que se mantenha a concordância, a competência e 

a determinação de todos para resgatar os pontos frágeis. Pode-se afirmar que 

parte dos desafios aqui evidenciados e enfrentados pela empresa objeto de 

estudo, podem ser consideradas comuns às demais organizações identificadas 

como familiares.  
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Para que este trabalho tenha êxito no seu desenvolvimento e também 

possa vir contribuir com a empresa familiar em questão, temos a seguinte 

sugestão: Ao incentivar seus funcionários à aprendizagem, a empresa 

conseguirá mantê-los mais motivados e instruídos, fazendo com que tragam 

retorno em forma de produtividade e satisfação pessoal. 

Reconhecemos que nesta pesquisa, tanto teórica quanto prática, houve 

um processo de aprendizagem significativa, sendo que com o estudo 

acadêmico realizado podemos obter um diferencial no mercado de trabalho, 

pois hoje consolidamos as empresas familiares como um dos ramos que mais 

cresce na economia e geração de empregos, por se tratarem de empresas bem 

gerenciadas e com diferencial familiar onde cada vez mais abre espaço para 

que pessoas com formação nesta área possam a vir ser parceiros nestas 

empresas. 

Por fim vale ressaltar que o estudo em si não se encerra nestas linhas, 

pois sempre há novas possibilidades de conhecimento e formação continuada, 

sabendo que o mundo está em constante transformação, essa pesquisa 

também com o tempo pode ser ampliada e transformada. 
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