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RESUMO 

A presente pesquisa foi desenvolvida com o objetivo de analisar a percepção dos 
professores da Fucap a partir de um modelo de gestão familiar. O método adotado 
foi a abordagem qualitativa. O estudo foi considerado descritivo, pois visou realizar 
uma caracterização do fenômeno estudado. Também se realizou uma pesquisa 
bibliográfica com fins de identificar elementos que pudessem subsidiar o roteiro de 
entrevista. O estudo bibliográfico foi desenvolvido a partir de temas: cultura 
organizacional e empresa familiar. Como instrumento de coleta de dados face ao 
tipo de abordagem utilizada, foi realizada uma entrevista padronizada aberta com 
seis professores do curso de administração. O estudo da gestão familiar na 
instituição mostrou que é clara a presença do mito de que a "organização é uma 
grande família” . É evidente a influência da visão de mundo do fundador na 
edificação dos princípios básicos de cultura vigentes. Tal acontecimento foi 
amplamente explicitado em relatos dos entrevistados. A realidade que foi 
socialmente desenvolvida na empresa se ancora principalmente nos valores 
referentes ao trabalho, a produtividade, a palavra, a igualdade, a educação, a 
confiança e a honestidade. Com base nos resultados obtidos, pode-se considerar 
que os fatores de sucesso atual da organização são balizados nos valores e 
enfatizados pelo Diretor Geral, e absorvido pelos funcionários que, com o tempo 
“vestem a camisa” da instituição. Diante do exposto, é possível afirmar que o 
objetivo geral deste trabalho foi alcançado porque se conseguiu analisar como os 
professores assimilam o modelo de gestão familiar a partir do que foi retratado ao 
longo do processo de apresentação e discussão dos resultados. 
 
Palavras-chave: Empresa familiar. Gestão. Cultura organizacional. 
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ABSTRACT 
 
The research presented here was developed with the aim of analyzing the 
perceptions of the professors of Fucap, based on a family management model. The 
method adopted was a qualitative approach. The study was considered to be 
descriptive, as it sought to characterize the phenomenon studied. A bibliographic 
review was also carried out, to identify elements that could subsidize the interview 
script. A bibliographic review was carried out on the subjects organizational culture 
and family company. As a tool for the data collection, in view of the approach used, a 
standardized open interview was carried out with six professors of the business 
administration course. The study of family management in the institution showed a 
clear presence of the myth that the “organization is a big family”. The influence of the 
founder’s world view in the edification of the basic principles of current culture is 
evident. This event was widely explained in reports of the interviewees. The reality, 
which was socially developed in the company, is mainly anchored in work-related 
values, such as productivity, the word, equality, politeness, reliability, and honesty. 
Based on the results obtained, it is considered that the current success factors of the 
organization are structured on the values, emphasized by the General Director, and 
internalized by the employees, who over time, integrate themselves into the 
institution. In view of the above, it can be affirmed that the general objective of this 
work was accomplished, as it was possible to analyze how the professors assimilate 
the model of family management from what was portrayed throughout the 
presentation and discussion of the results. 
 
Keywords: Family Company. Management. Organizational Culture. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

As Instituições de Nível Superior são caracterizadas como uma organização 

que ministra uma educação no nível mais elevado, podendo acontecer em diferentes 

organizações como, por exemplo, universidades, faculdades, institutos politécnicos e 

escolas superiores (MEC, 2011). 

O ensino superior é de significativa importância, pois é um dos itens que 

formam o Índice de Desenvolvimento Humano, e esse indicador ajuda a mensurar e 

avaliar a qualidade de vida de uma nação. 

A partir da quantidade média de anos em cursos superiores, é possível 

examinar as condições de qualificação e, portanto, de oportunidade no mercado de 

trabalho da população do país (GREMAUD, VASCONCELLOS, TONETO JR., 2009). 

De acordo com a Convenção Europeia dos Direitos Humanos (1950), é 

obrigatório que todos os signatários garantam o direito à educação. No âmbito 

mundial, o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966, 

das Nações Unidas,  no seu artigo 13°, estabelece que “a educação de nível 

superior deverá igualmente tornar-se acessível a todos, com base na capacidade de 

cada um, por todos os meios apropriados e, principalmente, pela implementação 

progressiva do ensino gratuito”. 

É sabido que a educação superior no Brasil tem passado, nos últimos anos, 

por um período de consideráveis mudanças, devido principalmente ao crescimento 

dos segmentos de prestação do serviço de ensino e da elevada concorrência no 

mercado. Assim, é neste ambiente que se tenta traçar a identificação e 

sedimentação de um novo perfil de usuário de serviço, cuja principal característica é 

privilegiar, com ênfase, a qualidade do serviço (TORRES, 2011). 

A elevada competição entre as instituições de ensino superior deve-se ao 

amadurecimento e desenvolvimento das políticas educacionais, sociais e 

econômicas. Assim, esse crescimento não é somente devido ao aumento da 

demanda pelo serviço, como também da diversificação dos modelos de instituições 

e também devido às mudanças nos perfis do seu público alvo (SINAES, 2007). 

Em meio a esse ambiente de crescimento, percebe-se que as instituições de 

ensino superior do Brasil presenciam um imenso desafio de gerir quantidade e 

qualidade, ou seja, fornecer serviços de qualidade, por meio da promoção de 
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atividades que sejam inovadoras, possibilitem a ampliação ao acesso e minimizem 

as desigualdades sociais que estão em nossa sociedade (SINAES, 2007). 

No âmbito universitário, cujas interações sociais ocorrem entre indivíduos de 

diferentes regiões e países, a palavra cultura surge como uma das variáveis 

primordiais para o entendimento do fenômeno organizacional.  

A cultura organizacional é um aspecto relevante para direcionar as suas 

atividades, pois diz respeito ao pensamento básico que direciona as ações de um 

gestor, determinando o caminho a ser seguido quando ele se deparar com diversas 

alternativas de ação. Assim, devido ao processo de permanente mudança pelo qual 

a sociedade está passando, aparecem algumas necessidades e procedimentos 

operacionais que acabam por exigir novas ferramentas na técnica de gestão;novas 

formas de mensuração da eficácia empresarial e, como consequência, novas formas 

de pensar e agir institucionalmente (ZANETIN, 2006).   

Nessa visão, a cultura organizacional acaba por tornar-se um norte para o 

desenvolvimento das atividades empresariais e das necessidades de adaptação 

correntes no mundo. Hofstede (1991) afirma que as nuances que aparecem na 

forma de pensar, atuar e reagir, frente a variadas situações entre diferentes países, 

exibem uma influência muito relevante no ambiente das ciências sociais aplicadas, 

trazendo dúvidas e desafios a este ramo da ciência.  

As Instituições de Ensino Superior (IES) são consideradas organizações 

complexas não só pela sua condição de instituição especializada, mas 

principalmente pelo fato de realizar tarefas diversas, em que cada uma (relacionada 

com ensino, pesquisa e extensão) tem uma forma de trabalho que lhe é peculiar, 

diferentemente daquela desenvolvida pelas outras organizações.  

A relevância científica do presente estudo está pautada no fato de que 

durante a revisão da literatura, foram encontrados diversos trabalhos que versam 

sobre a influência da cultura organizacional em organizações de manufatura como, 

por exemplo, a pesquisa de Silva (2001); o artigo de Pires e Macêdo (2006) que 

abordam as organizações públicas; o de Jeircó et al (2008) sobre serviço de 

enfermagem. Além disso, quando pesquisado sobre sua influência em organizações 

de ensino, encontrou-se a obra de Teixeira (2002) que versa sobre escolas públicas 

e o de Santos e Rosso (2004) sobre instituições de ensino superior. Entretanto, na 

busca de trabalhos que abordassem o fenômeno da cultura organizacional, tendo 

como unidade de investigação organizações familiares de ensino superior, não 
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identificou nenhum para servir como referência, entendendo, portanto, como uma 

justificativa plausível para desenvolver uma pesquisa com estas características. 

Em termos da relevância social, entende-se que buscar desvelar 

informações que ajudassem a entender quais aspectos da cultura organizacional 

pudessem estar contribuindo para a crescente demanda de novos alunos, bem 

como os resultados positivos obtidos no Exame Nacional de Desempenho de 

Estudantes dos últimos anos, poderia servir de fator motivador para os gestores e 

professores, bem como reforçar a imagem organizacional da instituição perante à 

sociedade onde a mesma está inserida.       

É importante esclarecer que buscou-se verificar se, de fato, a proposta 

educativa original do fundador estava realmente sendo repassada aos membros da 

organização de tal modo, que refletissem o prazer de lá trabalhar, tanto pela 

liberdade de atuação, quanto pelo respeito e incentivo fornecido aqueles que 

contribuem diretamente para o desempenho organizacional, ou seja, os professores. 

Destaca-se que ainda que interesse pela cultura organizacional aumentou 

consideravelmente a partir dos anos 1980, e vários autores defendem que esse 

conhecimento possibilita que a organização elabore estratégias que a tornem mais 

eficiente (ZAVAREZE, 2008). 

A autora argumenta que a cultura organizacional é imprescindível para o 

bem-estar dos indivíduos, pois por intermédio dela ocorre a interação social, o 

crescimento e desenvolvimento, tornando as pessoas seres mais humanizados. 

O presente trabalho de pesquisa aborda a organização e aspectos de sua 

cultura organizacional, influenciando ou sendo influenciada, na forma de trabalhar de 

seus membros. Para Duh, Belack e Milfelner (2010), os principais valores e o 

comportamento ético acabam tendo diferenças expressivas entre empresas 

familiares e não familiares.  

Assim, é possível entender que em todas as organizações, desde a sua 

criação, diversas etapas de transformação acontecem e são implementadas com 

fins de melhorar a qualidade da gestão e de também adequá-la para atender às 

muitas e significantes mudanças no cenário econômico, político, social e 

educacional brasileiro. 

Nesse contexto, encontram-se, mesmo no ensino superior, empresas 

familiares, que se constituem numa das mais antigas modalidades de organização 

conhecidas. Na modernidade, a emergência de empresas familiares era a principal 
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característica das organizações. A economia brasileira, por sua vez, cresceu e se 

desenvolveu através do surgimento de empresas familiares, nos mais diferentes 

setores, exercendo diferentes atividades (OLIVEIRA, 2010). 

A pesquisa procurou mostrar que uma empresa familiar não é sinônimo de 

falta de profissionalismo, embora possa-se considerar que no caso da Fucap a 

profissionalização seria indispensável para a continuação de suas atividades, pois 

trata-se além de uma necessidade de mercado, uma exigência do MEC. 

Nesse sentido, o presente estudo apresenta como proposta construir 

conhecimentos que permitam responder ao seguinte questionamento: Qual a 

percepção dos docentes do Curso de Administração possuem a respeito dos 

processos de gestão da Fucap? 

Portanto, apresentam-se os seguintes objetivos gerais e específicos do 

presente trabalho. 

Tem-se como objetivo geral do trabalho analisar a percepção dos 

professores da Fucap a respeito dos elementos estruturantes e do modo de 

funcionamento do seu exercício laboral. 

E, quanto aos objetivos específicos, a proposta é: 

1. identificar aspectos da cultura organizacional da Fucap; 

2. interpretar atitudes e posturas do corpo docente da organização frente ao 

estilo gerencial dos proprietários da instituição de ensino; 

3. conhecer o comportamento dos professores, tendo como referência as 

normas e procedimentos implementados pela administração da Fucap.  

A estrutura deste trabalho está dividida em cinco partes. Sendo o primeiro 

tópico o que abrange a introdução, o tema e problema do trabalho, os objetivos, a 

justificativa para a realização do mesmo e a formulação de sua estrutura.  

No segundo tópico, a abordagem é feita sobre a revisão de literatura, em 

que os estudos relacionados ao tema do trabalho são apresentados. Esta 

abordagem envolve assuntos relacionados à cultura organizacional, como 

administração; organização; estrutura organizacional; desenho organizacional e 

diagnóstico organizacional. 

 Ainda no segundo tópico, apresenta-se o referencial teórico sobre a 

empresa familiar, sua origem e conceitos, suas características, o poder na empresa, 

o conflito de gerações, sua sucessão e seu planejamento, dentre outros. 
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No terceiro tópico, apresenta-se a empresa estudada, a pesquisa em si e os 

procedimentos metodológicos utilizados a fim de chegar ao resultado da pesquisa.  

Os últimos tópicos apresentados são as considerações finais do trabalho e 

as referências para a construção da revisão de literatura, que fecham os tópicos 

abordados.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA  
 

 

 

2.1 CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

A cultura organizacional tem sido um assunto de significativo interesse, ao 

longo dos anos, por parte dos mais diversos estudiosos das ciências humanas 

(SCHEIN, 1995; SPINK, 1997; BASTOS, 1992; SILVA e ZANELLI, 2008), e sociais 

aplicadas (HOFSTEDE, 1994, FLEURY e FLEURY, 1995; DA MATTA, 1997; 

MOTTA, 1997); uma vez que ajuda a explicar os eventos do cotidiano das 

organizações. Em outros termos, a cultura serve como elemento orientador das 

ações humanas, influenciando sobremaneira o comportamento dos membros da 

empresa. 

Alcadipani e Crubellate (2003) afirmam que a produção acadêmica que 

analisa a denominada “cultura organizacional brasileira” na área de estudos 

organizacionais e administração possui algumas características recorrentes. 

Primeiramente a produção sofreu influência marcante pelos estudos de Hofstede 

(1991).  Há também nas produções brasileiras traços culturais nacionais a partir das 

origens históricas, procurando mostrar sua continuidade desde a formação do Brasil 

até os dias atuais, sem apontar nuanças ou variações. Ao mesmo tempo, em maior 

ou menor grau, tais traços culturais aparecem como abrangentes, típicos, exclusivos 

e característicos de uma unidade denominada “cultura brasileira”. Assim, a 

heterogeneidade da cultura brasileira é deixada ao segundo plano. A terceira 

consideração é de que são realizados juízos de valor sobre os supostos traços 

culturais nacionais, vistos como “subdesenvolvidos” e como causadores do atraso 

nacional. 

Diante do que foram expostos, os mesmos autores apontam a possibilidade 

de que os estudos culturais no recinto da teoria organizacional sejam mais 

específicos, locais e referentes a grupos culturais. Uma visão desse tipo reconhece 

o fundamento e as consequências políticas do estudo cultural, ao mesmo tempo em 

que implica uma análise mais descritiva do fenômeno cultural.  
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De fato, as abordagens ao fenômeno da cultura, tanto quanto o 

entendimento da cultura organizacional, em sua maioria, mostram que ainda vigora 

na administração brasileira um viés fortemente gerencialista e pretensões de 

engenharia social, constituindo uma ferramenta a favor de grupos dominantes ou 

privilegiados, de algum modo. Muito embora o debate da noção de cultura 

organizacional brasileira seja de primordial importância para o desenvolvimento de 

análises que façam mais sentido dentro das características da cultura brasileira, a 

preocupação com especificidades e contextos que são extremamente plurais é de 

relevante importância para levar em conta o que de mais importante há na 

sociedade brasileira: a heterogeneidade brasileira (ALCADIPANI; CRUBELLATE, 

2003). 

Os autores Chu e Wood Jr. (2008) perceberam que os estudos existentes 

sobre cultura organizacional brasileira, por meio dos resultados obtidos mediante o 

estudo realizado por eles, que há um quadro híbrido, típico de um período de 

transição, e caracterizado pela convivência entre traços culturais pré-globalização e 

pós-globalização. Assim, apresentam as implicações a seguir:  

a) esses pesquisadores destacam, em primeiro lugar, que é preciso 

identificar as diferenças culturais. Um profissional recém-chegado ao 

Brasil é possível que identifique nas atitudes locais transposições diretas 

daquelas práticas adotadas nos países desenvolvidos. Porém, além da 

superfície, as marcas culturais que permeiam as relações pessoais e 

profissionais podem ser bastante distintas. Por exemplo: um executivo 

estadunidense poderá estranhar uma grande distância do poder, a 

diluição da autoridade e a aversão a conflitos. Mas, se abandonar a 

posição etnocêntrica e reconhecer as raízes das diferenças, é possível 

conseguir definir estratégias pessoais de adaptação e de ação;  

b) em segundo lugar, é necessário estar atento para o caráter híbrido da 

cultura organizacional. Tal condição tem a possibilidade de implicar na 

convivência, em uma mesma organização, de grupos com distintos 

traços culturais. Por exemplo, um banco brasileiro adquirido por um 

banco europeu poderá conter áreas nas quais o personalismo e a alta 

distância do poder são traços marcantes, e a orientação para resultados 

é um traço tênue, enquanto em outras áreas a situação é inversa. Ter 
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conhecimento para identificar tais subculturas é algo primordial para 

atendimento dos objetivos organizacionais;   

c) em terceiro lugar, é preciso atenção para o caráter transitório das marcas 

culturais e para as tensões originadas por esse movimento evolutivo. 

Gestores que atuam no Brasil convivem constantemente com pressões 

contraditórias: de um lado, eles são pressionados pelas forças 

competitivas e buscam favorecer traços associados ao momento pós-

globalização, tais como valorização do planejamento e da gestão do 

tempo; por outro lado, podem conviver com pares e líderes formados em 

ambientes organizacionais pré-globalização, pouco afeitos à disciplina 

exigida pelo novo ambiente.  

E, por fim, para esses autores, é imprescindível estar atento à complexidade 

e à ambiguidade dos sistemas culturais. A carregada textura que distingue a cultura 

organizacional brasileira pode não se revelar a não ser perante um processo longo 

de observação e análise. Assim, é natural a existência de traços culturais, como a 

cordialidade, o personalismo e o jeitinho, que são de fácil observação. Outros, 

porém, devem exigir experiências e observações mais aprofundadas. No entanto, o 

entendimento dos mecanismos culturais é fundamental para desencadear a ação 

gerencial, com o intuito de evitar frustrações e viabilizar a implantação bem-sucedida 

de projetos transformacionais (CHU; WOOD Jr., 2008). 

De acordo com os mesmos autores, quando essa heterogeneidade não é 

estudada de forma apropriada ou é colocada em segundo plano, analisam-se o 

Brasil e as organizações aqui estabelecidas de forma superficial.  

Cada sociedade, ou país, tem sua própria cultura compreendendo valores, 

costumes, códigos de conduta, tradições, que são conduzidos e mantidos pelas 

gerações de indivíduos que pertencem a essa determinada cultura. Da mesma 

forma, cada organização tem seu estilo, sua identidade, com base na sua cultura 

organizacional (ZANETIN, 2006). 

O desenvolvimento da pesquisa sobre cultura organizacional e a introdução 

desse conceito ao discurso empresarial podem ser caracterizados pela 

predominância de uma abordagem à cultura que Martin (2002) denominou de 

integração. Essa abordagem concentra-se nas manifestações culturais que são 

interpretadas de maneira consistente dentro de uma organização e sua adoção 

implica na construção de visões consensuais sobre a cultura organizacional que 
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excluem a ambiguidade. Pesquisadores dessa tradição definem a cultura 

organizacional como "o padrão de crenças e valores compartilhados que fornece 

significados aos membros de uma instituição e estabelece regras comportamentais 

dentro desta organização" (DAVIS, 1984, p. 1). 

Em relação à evolução do interesse pelo estudo da cultura, é possível 

destacar que as escolas da administração, em especial, a de Relações Humanas, 

que tem Elton Mayo como seu precursor, o qual, pelas pesquisas realizadas em 

Hawthorne, foi considerado o pioneiro sistemático sobre o tema. Na abordagem 

comportamentalista, Mc Gregor evidenciou a relação entre os pressupostos culturais 

sobre a natureza humana e estilo de gestão (SILVA, 2001).     

Barley e Kunda (1992) complementam afirmando que os proponentes das 

escolas de Melhoria Industrial (Industrial Bettermcnt), Relações Humanas e Cultura 

Organizacional focavam-se no controle normativo, que é a ideia de que os 

administradores podem controlar os trabalhadores de forma efetiva pela 

manipulação de seus pensamentos e emoções. Segundo essa visão, as 

organizações são grupos sociais caracterizados por valores em comum e pelo 

envolvimento moral. Proponentes dessas ideias argumentavam que a coesão e a 

lealdade eram as fontes mais importantes da produtividade e, portanto, o papel do 

administrador era o de inspirar e motivar os trabalhadores, direcionando 

apropriadamente seus sentimentos, valores e emoções. 

Barley et al. (1988) compreendem que o conceito de cultura organizacional 

começou a atrair atenção explícita no fim da década de 1970, no contexto de busca 

de respostas para o fraco desempenho das corporações americanas na competição 

com as empresas japonesas.  

Ainda nos anos 1970, na Suécia, consultores como Eric Rhenman e Richard 

Normann iniciaram pesquisas para verificar a importância da cultura no desempenho 

das organizações. Criaram e introduziram uma estrutura conceitual com enorme 

abordagem metodológica (MINTZBERG, 2001). 

Nesse sentido, um dos papéis dos administradores é o de criar condições 

para a colaboração espontânea entre trabalhadores, pois a produtividade está 

relacionada à satisfação no trabalho. De Geus (1999) faz uma distinção entre 

empresa-máquina e empresa-viva. Na empresa-máquina, o que prevalece é o 

autoritarismo porque os funcionários são obedientes e indiferentes aos processos 

internos; inexiste diálogo; há desconhecimento das habilidades de cada funcionário. 
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Ou seja, neste caso, os gerentes apenas comandam e controlam seus 

subordinados. Na empresa-viva, trabalha-se o desenvolvimento do trabalho em 

equipe, porque se trata a organização como uma comunidade de trabalho. Adota-se 

a palavra “líder” para denominar o gestor, e o líder deixa de comandar e controlar e 

passa a se comunicar com os elementos de sua equipe (DE GEUS, 1999). 

Outro ponto importante da evolução do estudo sobre tal temática é referido 

por Mintzberg (2001), no momento em que este assinalou que a cultura 

organizacional começou ser estudada a partir dos anos 1980, quando mundialmente 

percebeu-se que era preciso prestar atenção no modelo de administração das 

organizações japonesas.   

Nesse período, apesar das abordagens funcionalistas, Senge (1991) teve 

uma contribuição valiosa ao se dedicar à investigação do processo de aprendizagem 

organizacional. Segundo o autor, o processo de aprendizagem depende da maneira 

como a organização está estruturada e de como ela funciona.     

A partir dos anos 1990, como forma de melhor conhecer o comportamento 

organizacional e elaborar estratégias eficientes no sentido de maximizar o 

desempenho das organizações, levou o estudo da cultura a converter-se em tema 

de interesse para as organizações (DIAS, 2003). 

Atualmente, a importância do conceito da cultura organizacional permitiu a 

consolidação de várias tradições de pesquisa, baseadas em diferentes princípios 

metodológicos e teóricos. De acordo com ampla revisão da literatura feita por Martin 

(2002), as discussões sobre a cultura no campo da teoria das organizações podem 

ser divididas em três abordagens: integração, diferenciação e fragmentação.  

A abordagem de integração reflete o referencial funcionalista no conceito de 

cultura e é geralmente ligado a interesses gerenciais. Essa abordagem tem sido a 

mais popular entre os pesquisadores. A abordagem de integração à cultura 

organizacional está ligada a uma tradição de pesquisa e de discurso gerencial que 

dá ênfase à associação entre o sucesso de uma organização e suas características 

culturais. A adoção das premissas da perspectiva de integração implica a 

interpretação das manifestações simbólicas dentro da organização de uma maneira 

consistente e a construção de visões consensuais sobre cultura organizacional. Esta 

abordagem tem seu foco no que é claro e compartilhado por todos, ou quase todos 

os membros de uma organização, e exclui a ambiguidade (MARTIN, 2002). 
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Os estudos de integração parecem "ajudar os gerentes, sem levar em 

consideração os conflitos de interesse com outros colegas (...)" (CLEGG; HARDY; 

NORD, 2001, p. 240). A tradição de integração é marcada pela discussão das 

culturas fortes e fracas, das suas características predominantes e das culturas 

diferenciadas e caracterizadas pela influência de um herói fundador. De acordo com 

essa tradição, há características que são mais ou menos apropriadas ao sucesso 

organizacional, e as organizações devem buscar mudanças culturais que viabilizem 

padrões mais próprios ao seu desenvolvimento particular. Essa é a ideia de cultura 

organizacional como uma vantagem competitiva (MARTIN, 2002). 

Líderes culturais eficientes poderiam criar culturas fortes em torno de seus 

próprios valores. A chave para o sucesso financeiro de uma organização depende 

de uma cultura fortemente unificada. "Esses valores seriam partilhados com 

entusiasmo por todos os empregados, o que deflagraria o efeito dominó; maior 

comprometimento, maior produtividade e, finalmente, maiores lucros (...). Essas 

promessas sedutoras, complementadas por conselhos de como criar uma cultura 

forte (significativamente unitária), foram popularizadas (...)" (CLEGG; HARDY; 

NORD, 2001, p. 223). O essencial, nessa perspectiva, "é que a homogeneidade, a 

harmonia e a unificação da cultura podem ser alcançadas" (CLEGG; HARDY; 

NORD, 2001, p. 224). 

A perspectiva de diferenciação se foca nas manifestações culturais que são 

interpretadas de maneira inconsistente dentro da organização. Essa abordagem 

assume que o contexto organizacional é composto por subculturas, e que o 

consenso existe somente no nível dessas subculturas. Membros dessas subculturas 

interagem por meio de seus próprios sistemas de valores e sensos de prioridades, e 

as subculturas podem ser vistas como unidades culturais dentro de um contexto 

mais amplo, que podem conviver com harmonia, independentemente ou em conflito. 

A classificação das subculturas é obtida a partir da posição dos indivíduos na 

estrutura de poder, categoria profissional, sexo, identidades demográficas etc 

(MARTIN, 2002). 

A perspectiva de fragmentação tem seu foco estrito no componente de 

diversidade da cultura. As manifestações culturais não são interpretadas por meio de 

padrões compartilhados de significados, mas que, devido à diversidade de origens e 

formações culturais entre os indivíduos, a ambiguidade está no centro da cultura 

organizacional. É possível imaginar cada indivíduo em uma organização com uma 
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lâmpada. Quando uma nova prática organizacional se sobressai e sua relevância é 

interpretada, algumas lâmpadas se acendem, mostrando que esses indivíduos 

interpretam essa prática como relevante, enquanto outros não. Quando outras 

práticas se sobressaem, outros grupos de lâmpadas se acendem, e nunca é 

repetido o mesmo padrão de lâmpadas acesas (MARTIN, 2002). 

Não se pode afirmar que uma abordagem apresenta relevância superior a 

outras teorias, pois o correto é trabalhar com uma estrutura de vários prismas, haja 

vista que em qualquer ambiente organizacional existem valores, interpretações e 

práticas que geram consenso em toda a organização, outros que acarretam conflitos 

e ainda há os que não são bem definidos (CLEGG; HARDY; NORD, 2001). 

Dessa forma, com base nos aspectos mencionados na evolução do estudo 

da cultura organizacional, é possível caracterizá-la como sendo constituída de 

aspectos que dão às organizações um modo particular de ser. Portanto, para 

Robbins (2002), há uma unanimidade no que diz respeito à cultura organizacional. 

Refere-se a um conjunto de valores, e estes são compartilhados pelos integrantes 

da organização. Em outras palavras, é um emaranhado de características que a 

empresa valoriza.  

Ela está para organização assim como a personalidade está para o 

indivíduo. Representa o conjunto de crenças, valores, estilo de trabalho e 

relacionamentos que distinguem uma organização das outras. A cultura molda a 

identidade de uma organização, assim como a identidade e o reconhecimento dos 

próprios funcionários (LUZ, 2003). 

Para o autor, elas interagem a todo momento com seu ambiente externo 

inserido, recebendo influências em que pessoas são muito importantes neste 

processo interativo. Ao trabalhar proativamente com seu ambiente externo, 

transformam-se em sucesso ou insucesso suas experiências em pressupostos para 

consolidar e evoluir para valores, conhecimentos, técnicas, regras, entre outros. 

Assim, o conjunto de crenças, valores e modo de agir dos indivíduos chama-se 

cultura organizacional.  

As ideias de Luz (2003) vão ao encontro da clássica definição de Schein 

(1995, p. 25) de que a cultura é formada pelo conjunto de:  

[...] pressupostos básicos que um determinado grupo inventou, descobriu e 
desenvolveu ao aprender como lidar com os problemas de adaptação 
externa e integração interna, e que funcionou bem o suficiente para 
considerá-las válidas e, portanto, levá-las a novos membros como um 
correto caminho para perceber, pensar e sentir, em relação a estes 
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problemas.  
   

Segundo Fleury e Fleury (1995), a cultura organizacional é o conjunto de 

valores, expressos em elementos simbólicos e em práticas organizacionais, que em 

sua capacidade de ordenar, atribuir significados e construir identidade 

organizacional, simultaneamente agem como elementos de comunicação e 

consenso, bem como expressam e instrumentalizam relações de dominação. 

A cultura organizacional relaciona-se completamente com aspectos de vida 

da organização, de igual modo o comportamento dos seus colaboradores na 

realização das suas tarefas, no modo de se apresentarem e se vestirem, na 

interação e inter-relação entre seus membros, clientes, fornecedores e também com 

o pessoal externo. Tais comportamentos moldam-se por normas internas estruturais, 

direitos e deveres compartilhados entre os todos os grupos existentes de trabalhos e 

a própria organização em si (MAXIMIANO, 2000). 

Nesse sentido, Fleury e Fleury (1995) acrescentam que a cultura 

organizacional tem a capacidade de ordenar, atribuir significações, construir a 

identidade organizacional, agindo tanto como elemento de comunicação e consenso, 

quanto ocultando e instrumentalizando as relações de denominação.  

No entendimento de Sá e Lemoine (1998), a cultura organizacional consiste 

num sistema de valores compartilhados ligados ao processo de trabalho de uma 

empresa. Infere-se daí que é na cultura que se encontram subsídios para se analisar 

o clima organizacional, aspecto mais efêmero que a própria cultura. Nesse sentido, é 

preciso investigar como as pessoas veem a organização, quais grupos se encontram 

em oposição e qual a força que a cultura possui a ponto de influenciar ou não no 

comportamento das pessoas que estão inseridas no contexto organizacional. 

Considera-se que a cultura das organizações decorre da cultura da 

sociedade a qual pertence. Não se dissocia cultura da organização da cultura 

nacional como se esta fosse isolada do mundo exterior. A cultura organizacional de 

toda e qualquer organização pode ser aprendida, disseminada e partilhada. Pode-se 

passar e ensinar a cultura de uma organização por documentos escritos, reuniões, 

palestras e seminários para seus colaboradores, comotambém por meio de ações e 

decisões administrativas que orientem como fazer, mediante treinamentos, 

promovam os valores e princípios da empresa, implantem sistema de resultados, 
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premiação e reconhecimento dos profissionais que se destacam. Segundo Miranda 

(2007, p. 29), a cultura organizacional compõem-se de: 

 

 Valores: são crenças e conceitos que moldam o contorno cultural de um 
grupo, estabelecendo padrões de comportamento, de avaliação e de 
imagem. Em uma organização, o sistema de valores baliza e demonstra 
claramente quais as prioridades e os caminhos que a organização 
normalmente deseja seguir na busca dos seus objetivos.  

 Ritos: praticados com a finalidade de perpetuar, no dia a dia, os valores 
organizacionais e tornar a cultura mais coesa.  

 Mitos: são figuras imaginárias, geralmente oriundas da interpretação de 
fatos não concretos e que são utilizadas para reforçar crenças 
organizacionais com o intuito de manter certos valores históricos.  

 Tabus: no processo cultural, os tabus têm a função de orientar 
comportamentos e atitudes, principalmente enfocando questões de 
proibição ou de coisas não bem vistas ou não permitidas.  

 

 

Para Dias (2003), as culturas das organizações apresentam algumas 

características comuns, dentre elas:  

 cada organização tem sua própria cultura que a distingue das outras;  

 é um modo de desenvolver os colaboradores e aprende-se com a 

experiência do grupo;  

 está implícita na estrutura formal da organização;  

 tende a perpetuar, pois atrai e aceita indivíduos com valores e crenças 

semelhantes;  

 manifesta-se em todas as partes e elementos da organização;  

 é expressa por sinais como emoções, ordem, moda, linguagem, disciplina 

e, até mesmo pelo ambiente físico de trabalho;  

 é aceita pela maior parte dos membros;  

 desenvolve a identidade de seus membros;  

 é um sistema com estreita e permanente interação com seu entorno;  

 transmissível a novos membros. 

A cultura de uma organização se forma gradualmente,  mediante  contínuo 

processo, o qual nunca termina. Forma-se diretamente pela permanência de um 

grupo de colaboradores. Portanto, organizações que possuem excessiva 

rotatividade, possuem dificuldades em consolidar valores. Uma cultura consolida-se 

no contexto das relações interpessoais internas ou externas. A permanência de 
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organização no mercado vincula boa identidade e é reconhecida pelos 

colaboradores, assim como pelos que estão de fora (MIRANDA, 2007). 

A cultura organizacional é um tema intangível.  Expressa-se e materializa-se 

por meio de suas figuras folclóricas, suas características e do desempenho 

comportamental do quadro funcional. Ela pode afetar o clima da organização. É uma 

medida que revela até que ponto as expectativas dos seus colaboradores estão ou 

são cumpridas. Tal cultura ocupa-se da natureza das expectativas e crenças da vida 

organizacional em questão (LUZ, 2003). 

Para Schein (2001), a cultura organizacional determina estratégia, objetivos 

e o modo de operar da empresa, influenciando,  de forma significativa, no modo de 

pensar e nos valores das pessoas dentro das organizações.  

Entende-se como sendo um mecanismo que molda condutas e modos de 

viver e de pensar na organização. Para tanto, a organização deve passar uma 

imagem positiva de que todos são iguais, procurando sempre encobrir ou sanar as 

diferenças e anular a reflexão. Descreve-se a cultura organizacional a partir de 

elementos que a constituem, ou seja, seus valores, tabus, heróis, crenças, ritos, 

rituais  e  cerimônias, estórias  e  mitos,  normas  e  processos  de  comunicação  

(FREITAS,  1991). 

Robbins (2002) menciona as regras básicas que explicam a essência da 

cultura de uma organização. De forma resumida, as regras fazem referência ao grau 

em que os colaboradores são estimulados a serem criativos, e arriscarem  ao nível 

em que as atividades do trabalho são organizadas em termos de trabalho em equipe 

e não apenas individual; ao grau de competitividade dos colaboradores, de precisão 

aos detalhes e orientação.  

Para o mesmo autor, a cultura ainda explica o modo pelo qual os 

colaboradores captam e sentem as particularidades da organização, como são 

reconhecidos e vivenciam as suas expectativas. É uma percepção em comum. 

Contudo, a cultura define os limites da organização, separa-a  das outras e, por 

assim realizar, encarrega-se de sua identidade, orientando atitudes e 

procedimentos. 

Segundo Teixeira (1998), dez características primárias, quando agregadas, 

traduzem a essência da cultura de uma organização: 

 identificação do colaborador mais como as características da empresa no 

seu todo do que com a sua função específica; 
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 ênfase no grupo, formando-se o trabalho indispensavelmente balizado em 

equipes, e não  de forma individual; 

 focalização nas pessoas, pois levam-se em consideração os efeitos das 

atitudes sobre os integrantes da organização; 

 integração departamental, perceptível na medida em que os diferentes 

setores ou unidades têm a chance de trabalhar de forma independente; 

 controle, entender de que maneira às regras e a supervisão direta 

influenciam na verificação das atitudes dos membros; 

 tolerância do risco, descobrir até onde os empregados são incentivados a 

introduzir novidades, ser agressivos e lidar com o risco; 

 critérios de recompensa perceptíveis na imputação de compensações 

devido a fatores como o desempenho (idealmente), favoritismo, 

antiguidade; 

 tolerância de conflitos, a maior ou menor abertura de espírito com que os 

colaboradores são incentivados a gerir os embates; 

 orientação para fins ou meios, em que se tem o intuito de esclarecer se as 

inquietações indispensáveis da administração referem-se aos efeitos ou 

aos mecanismos realizados para alcançá-los; 

 concepção de sistema aberto, ou seja, à medida que a empresa observa 

as mudanças no ambiente externo e responde às suas mudanças. 

Alves (2006) afirma que a aprendizagem das culturas é sentida à medida 

que são assimiladas, interiorizadas pelos colaboradores da organização por meio da 

tentativa, da cooperação, da influência social, da experiência e da exposição às 

atitudes organizacionais.  

Wagner III e Hollenbeck (2000) destaca atividades facilitadoras da cultura 

organizacional, as quais as organizações procuram adequar-se àquelas que 

possuam identidade com seu grupo de trabalho, com os gestores e com a alta 

administração, escolhendo uma ou mais ações para executá-las em dias 

comemorativos, informativos, integrativos, no sentido de criar comprometimento e 

motivar os trabalhadores a se engajarem nas atividades da empresa. 

Fanton (2002), com base nas ideias de Wagner III e Hollenbeck (2000), 

menciona os itens da cultura organizacional sob diferentes características, 

consentindo com os costumes, crenças, valores, conhecimentos e práticas de 

convivência social e relacionamento entre os colaboradores. 
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 Cerimônias: acontecimentos diferenciados nos quais os integrantes da 

empresa comemoram os mitos, heróis e símbolos da cultura. 

 Ritos: Atividades cerimoniais destinadas a transmitir ideias específicas ou 

desenvolver específicos propósitos, como comunicar aos calouros da 

empresa fundamentais características da cultura. 

 Rituais: Cerimônias que enfatizam as regras e os valores essenciais, 

fortificando as relações entre os colaboradores da empresa. Por exemplo, 

a pausa para o lanche da tarde, a reunião mensal com os gestores. 

 Histórias: Relembrar cerimônias que os colaboradores conhecem e que 

têm o objetivo de fortalecer os valores culturais. 

 Mitos: Um tipo particular de história que disponibiliza uma explicação 

imaginária para um evento que parece enigmática ou misteriosa. 

 Heróis: Os colaboradores que assumem os valores de uma empresa e de 

sua cultura. Esses servem de referencial, revelando que o desempenho 

individual não só é desejável como exequível. 

 Símbolos: objetos, ações ou eventos aos quais as pessoas dão 

denotações especiais. Por exemplo, logotipos de empresas, bandeiras e 

marcas comerciais. 

 Linguagem: Uma forma de partilhar ideias e acordos culturais com os 

membros da organização. Em várias empresas, a linguagem utilizada 

pelos colaboradores é um reflexo da cultura individual da organização. 

Qualquer que seja a origem de uma linguagem comum, o fato é que a 

existência dessa linguagem comprova a presença e aceitação de um 

conjunto comum de normas e valores. 

Dos itens mencionados, é importante destacar que os valores 

compartilhados correspondem ao que é importante para alcançar o sucesso, o que a 

organização valoriza para ser bem sucedida; fornecem um senso de direção comum 

para seus membros, serve como manual para o proceder diário, e meta de alcançar 

resultados esperados. Tabus possuem o papel de orientar o comportamento coletivo 

e individual. Evidencia a disciplina da cultura com ênfase no proibido (GOMES, 

2007). 

Os “heróis” personificam os valores, fortalecem a força da organização.  

Fazem o que todos almejam, são persistentes, corajosos, intuitivos, visionários, 
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experimentadores. Podem ser natos ou criados. Natos têm influência ampla e 

filosófica sob seus membros; os criados são heróis situacionais, atuam durante 

determinado tempo (FREITAS, 1991). 

Crenças, ritos, rituais e cerimônias são um conjunto de atividades 

planejadas, combinando a expressão cultural, tendo consequências práticas e 

expressivas, tornando a cultura organizacional mais tangível e coesa (FREITAS,  

1991). 

Mitos e estórias constituem elementos de veiculação cultural.  Mitos são 

interpretações de valores não sustentados por fatos, e as estórias baseiam-se em 

eventos que ocorreram e que mostram quais comportamentos são esperados por 

seus membros (FREITAS, 1991). 

Quanto às normas e ao sistema de comunicação, Gomes (2007) ressalta 

que as primeiras dizem respeito  à  maneira  de  fazer  as  coisas,  ao  

comportamento aprovado e prescrito. As normas são veiculadas por meio dos 

sistemas formais de comunicações, dos heróis, ritos, rituais, das estórias, dos mitos 

e outros. Quanto ao sistema de comunicação, a criação, sustentação, transmissão e 

mudança cultural  ocorrem  por  meio  de  atividades  baseadas  na  troca  de 

mensagens  e  na  definição  de  significados.  Devido a esse fato, as organizações 

são tidas  como ‘fenômeno  de  comunicação’. 

 Fleury e Fischer (1992) destacam os vários níveis em que a cultura de uma 

organização pode ser apreendida: 

 

1. nível dos artefatos visíveis: fáceis de obter, mas difíceis de interpretar. É 
o ambiente construído da organização, arquitetura, layout, a maneira de 
as pessoas se vestirem, padrões de comportamento visíveis, 
documentos públicos;  

2. nível dos valores que governam o comportamento das pessoas: valores 
manifestos na cultura, ou seja, expressam o que as pessoas reportam 
ser a razão do seu comportamento, o que na maioria das vezes são 
idealizações ou racionalizações;  

3. nível dos pressupostos inconscientes: são aqueles pressupostos que 
determinam como os membros de um grupo percebem, pensam e 
sentem. À medida que um pressuposto vai se tornando cada vez mais 
internalizado, vai passando para o nível do inconsciente.  

 

 

Entende-se atualmente que convívio e aprendizado cultural levam os 

colaboradores das organizações a envolverem-se de modo progressivo e 

continuadamente. Logo, quanto maior o tempo compartilhado pelos colaboradores, 
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mais levará a cultura da organização a influenciar pensamentos, percepções e 

também os sentimentos de todos. Portanto, percebe-se a primordial necessidade de 

as organizações cientificarem-se da importância que uma cultura tem e o poder de 

atuação frente às atitudes dos seus colaboradores; devem desenvolvê-la de modo a 

promover o alcance de metas e objetivos planejados, motivando seu quadro 

funcional. 

A divisão da organização é de extrema importância para um administrador. 

Assim, a seguir discorre-se sobre a estrutura organizacional.  

A estrutura organizacional, segundo Stoner e Freeman (1999, p. 230), 

“refere-se ao modo como as unidades de uma organização são divididas, 

organizadas e coordenadas”. Como uma divisão de trabalho, a estrutura 

organizacional pode ser formal, separada por graus de autoridade e representada 

por organogramas, porém estes não expressam outras relações criadas nestes 

níveis, que são as estruturas informais, em que se tem o meio mais rápido e fácil de 

obter informação pelos diferentes graus da autoridade formal (RAMOS, 2011).  

Grupos formais realizam suas tarefas com objetivos traçados, usando da 

lógica, racionalidade e eficiência com funções específicas; já o grupo informal “se 

encontra onde não foi requisitado para fazer algum trabalho, pois quando cada 

indivíduo de diferentes setores interage, nascem relacionamentos independentes de 

função ou cargo que cada um ocupa dentro da organização” (RAMOS, 2011, p. 30). 

Cada organização possui sua estrutura organizacional própria. Dependendo 

das atividades, pode ter mais de uma estrutura, isso adaptado à sua realidade. Cada 

administrador faz adaptações com base em sua autoridade, atividades, divisão de 

trabalhos, comunicação e tomada de decisão. Porém, deve atender a toda situação 

criada no seu ambiente organizacional (MAXIMIANO, 2004).  

Para tanto, Torquato (1991) denota que a cultura da organização forma-se 

pelas redes de comunicação formal e informal, sendo aferida pelos procedimentos 

dos seus colaboradores e laços informais, apresentando-se como a outra ponta do 

sistema cultural. Logo, denota-se que também a cultura organizacional seria “[...] a 

somatória dos inputs técnicos, administrativos, políticos, estratégicos e táticos, 

misturados às cargas psicossociais, que justapõem fatores humanos individuais, 

relacionamentos grupais, interpessoais e informais” (TORQUATO, 1991, p. 3). 

Na concepção de Moreira e Pons (2007, p. 68): 
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[...] a comunicação organizacional é considerada como um processo 
dinâmico por meio do qual as organizações se relacionam com o meio 
ambiente e por meio do qual as subpartes da organização se conectam 
entre si. Por conseguinte, a comunicação organizacional pode ser vista 
como o fluxo de mensagens dentro de uma rede de relações 
interdependentes. 

 

A produção em massa necessária, e de certa forma apresentando-se como 

primordial para sobrevivência no mercado, gera o fenômeno de superprodução, isso 

leva a empreender uma comunicação mercadológica no sentido de tornar produtos e 

empresas destacados e conhecidos por parte do público externo. Dessa 

necessidade de comunicação surge e consolida-se a comunicação organizacional 

(MOREIRA; PONS, 2007). 

A seguir descrevem-se algumas características do administrador para 

organizar sua estrutura organizacional, a começar pela autoridade.  

 

 

2.2 EMPRESA FAMILIAR 
 

 

2.2.1 Origem 
 

É comum, quando se fala em organização familiar, pensar em algo de 

conotação negativa, pois se associa à ausência de profissionalização e à excessiva 

concentração de poder pelo fundador (MACEDO, 2009). 

As empresas familiares no Brasil surgiram nos primórdios com as capitanias 

hereditárias, consideradas modalidade de empreendimento privado transferidas a 

sucessores dos capitães por herança. Este segmento incentivou o surgir de vários 

outros, como construção de centros de distribuição e estradas (OLIVEIRA, 2010). 

As empresas familiares sempre contribuíram em muito para a economia 

brasileira, colaborando para a renda e geração de emprego. Sua grande maioria, na 

atualidade, se constitui de micro e pequenas empresas, que reportam enorme 

volume de empregos, impostos recolhidos e renda gerada para o PIB (MACEDO, 

2009). 

Este tipo de empresa tem presença forte em todos os segmentos da 

economia nacional: indústria têxtil, de alimentação, agrícola, financeira, de serviços 

e meio de comunicação (SOUZA; CUNHA, 2009). Surgem quando os cidadãos 
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aproveitam da experiência artesanal para começar uma pequena empresa. O 

fundador com espírito empreendedor e o apoio da família constroem um patrimônio 

para futuras gerações, sendo que umas surgem da ousadia de fundadores, outras, 

para atender a falta de serviços e produtos (AMENDOLARA, 2005). 

Macedo (2005) explica que a maioria dos que emigraram para o Brasil eram 

cidadãos humildes, que deixaram seu país por não haver mais condições de lá 

sobreviver, em virtude de várias crises por que passaram. Uma grande parte das 

organizações brasileiras, especialmente as do Estado de Santa Catarina, têm seu 

histórico vinculado a um imigrante que chegou ao Brasil com reduzidos recursos 

financeiros, mas com espírito empreendedor e disposto a riscos. Os 

empreendimentos foram erguidos muito mais com peculiaridades emocionais do que 

na utilização de estratégias. Mas, com dedicação e entusiasmo, pessoas como 

essas criaram a maior parte da riqueza catarinense.   

Macedo (2009) menciona que o desempenho das organizações de cunho 

familiar tem sido superior ao das demais empresas. A informação citada pelo autor 

baseou-se nos estudos feitos pelas escolas de negócios Wharton e Harvard, em um 

estudo realizado de 1994 a 2000 nas 500 empresas citadas pela revista Fortune. Foi 

verificado que as empresas familiares apresentaram faturamento e resultados 

superiores em relação às não familiares. Essa pesquisa também concluiu que as 

organizações familiares apresentavam gerenciamento mais inovador. 

Esse autor ainda destaca uma pesquisa com características semelhantes 

realizadas pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), até maio de 

2006, que demonstrou a mesma tendência no Brasil. O instituto pesquisou práticas 

de governança corporativa em 15 das maiores empresas familiares brasileiras de 

capital aberto, que, reunidas, totalizam um percentual de 8,5% do Produto Interno 

Bruto (PIB). Foi constatado que essas organizações apresentam rentabilidade 

superior, maior liquidez e pagam mais dividendos aos seus sócios do que a média 

das empresas que têm ações negociadas na Bovespa. 

A empresa familiar, segundo Oliveira (2010, p. 03), surge com “um 

empreendedor [...] que é, no mínimo, audacioso, detentor de certo nível de 

tecnologia e, principalmente, possui visão do negócio e inicia seu próprio 

empreendimento geralmente com o auxílio de pequeno número de funcionários”. 

Este recebe apoio e o auxílio de membros da família, o que pode dar sustentação ao 

conceito mais simples do que seja uma empresa familiar. 
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2.2.2 Conceito 
 

O conceito de empresa familiar geralmente nasce da segunda geração de 

gestores, ou porque o fundador tende a abrir caminho para eles entre os seus 

antigos colaboradores, ou porque os futuros sucessores necessitam criar uma 

ideologia que explique a sua ascensão ao poder (LODI, 1998). 

A empresa familiar, segundo Moreira Jr. e Neto (2007, p. 12), “é aquela que 

tem sua origem e sua história vinculadas a uma família; ou ainda, aquela que 

mantém membros da família na administração do negócio”. Quase toda empresa 

nasceu no seio da família. E, no entendimento de Álvares (2003), é imprescindível 

que existam aspectos vivenciais e intencionais. O maior peso de conhecimentos 

vivenciais está com fundadores ou acionistas com maior experiência, já a maior 

carga de conhecimentos intencionais fica com os mais jovens, ainda que com menor 

experiência.       

Para Donnelley (apud LODI, 1998), a empresa familiar é uma organização 

que se identifica com um núcleo familiar há pelos menos duas gerações, e dessa 

ligação é imprescindível que ocorra influência recíproca. Portanto, a empresa de 

fundador que não tenha herdeiros não é uma organização familiar, por mais que 

sofra as imposições de uma personalidade. Ficou entendido que uma organização 

onde uma família coloca recursos financeiros como investidora não é uma empresa 

familiar.    

Este tipo de empresa pode ser gerida pelo fundador, seus filhos ou outros 

membros da família. Os membros administram os negócios e possuem parcela 

expressiva da propriedade e do capital. Moreira Jr. e Neto (2007, p. 13), acrescenta 

que, “[...] é aquela em que a consideração da sucessão da diretoria está ligada ao 

fator hereditário e onde os valores institucionais da firma identificam-se com um 

sobrenome de família ou com a figura de um fundador”; ou ainda, aquela que tenha 

estado ligada a uma família pelo menos duas gerações e, seja influenciada pelos 

interesses e objetivos da mesma. 

Para Macedo (2009), empresa familiar é toda organização que tem sua 

origem na família e tem o seu controle acionário detido por ela. Os membros da 
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família podem ou não participar da gestão, independente de qual geração esteja no 

poder, desde que a sucessão do controle acionário ocorra para um ou demais 

integrantes do mesmo tronco. 

As empresas familiares permeiam por todo o mundo. Identificam-se como de 

pequeno porte, mas a história conta com diversas que se tornam grandes 

organizações. Exemplificando: Wal-Mart (família Walton), Carrefour (família 

Defforey), Banco Santander (família Botín), Hyundai (família Chung), entre outras 

(MOREIRA JR.; NETO, 2007).  

As empresas familiares transferem o poder decisório hereditariamente a 

partir de uma ou mais famílias. Caracterizam-se por possuírem marcas como: seu 

início se deu por um membro da família; familiares estão presentes na direção 

vinculando-se com a propriedade; valores do fundador ou família identificam-se com 

os da empresa e a sucessão é hereditária (OLIVEIRA, 2010). Este autor ainda 

apresenta as seguintes características: 

 

 valorização da confiança devido ao forte vínculo familiar; 

 comportamentos, relacionamentos e decisões são influenciados pelos 
laços afetivos; 

 permanência dos membros mais antigos por causa da experiência; 

 grande nível de exigência em termos de dedicação e fidelidade; 

 rigidez na administração dos gastos; 

 dificuldade de separar o que é profissional e emocional; 

 prevalece a habilidade política do que a capacidade administrativa 
(ALBA, 2011, p. 21). 

 

Quanto ao tipo de empresa familiar, Moreira Jr. e Neto (2007, p. 16), 

identificam três: 

 
No primeiro tipo, a tradicional, cujo capital é fechado, existe pouca 
transparência administrativa e financeira e a família exerce domínio 
completo sobre os negócios. O segundo tipo é a híbrida, com o capital 
aberto, mas com a família ainda detendo o controle; há mais participação de 
profissionais não-familiares na administração. No terceiro tipo, é possível 
destacar a influência familiar na maioria das decisões; as ações estão em 
poder do mercado, mas a família, mesmo afastada da administração 
cotidiana, mantém influência através da participação acionária significativa.  

 

Macedo (2009) argumenta, com base em seu estudo, que as organizações 

familiares apresentam características básicas que serão explicadas a seguir. 

 Origem na família: quando um empreendimento é iniciado a partir de 

membros da família. 
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 Controle acionário: a família tem que possuir uma percentual que seja 

maior que 50% das ações que possibilita direito a voto e, dessa 

forma, possui o controle acionário da empresa. 

 Gestão Familiar: mais de um integrante da família tem cargo de 

decisão gerencial ou estratégica em condições de decidir os rumos 

que a organização deve seguir. 

 Sucessão familiar: a passagem do controle acionário ocorre para um 

ou mais integrantes da família do fundador, podendo suceder por 

hereditariedade ou por casamento. Pode ocorrer também da primeira 

para a segunda geração, e assim de forma sucessiva.      

Quanto aos seus pontos fortes destacam-se os mais relevantes: 

 rapidez de decisão; 

 lealdade e obediência dos empregados à tradição;  

 cultura empresarial muito forte; 

 propicia mais segurança.  

 contato com o dono é direto e pessoal; 

 direção firme;  

 aproximação direta dos diretores com sua estrutura, transmite 

segurança e confiança; 

 liderança definitiva;  

 poder de decisão;  

 confiança (ALBA, 2011). 

 
Quanto aos pontos fracos, citam-se os seguintes: 

 dificuldades de delegar (só o dono sabe fazer);  

 medo de correr riscos;  

 não inova; 

 a estrutura pode contaminar-se por pessoas sem capacidade 

profissional; 

 paternalismo; 

 falta de rumos (as coisas são direcionadas pelo humor do dono); 

 centralização de poder; 

 não conformidade com novas realidades;  
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 adaptação e assimilação mais lentas (ALBA, 2011). 

Lodi (1998) corrobora com as ideias de Alba (2011) quando argumenta que 

esse tipo de organização apresenta as seguintes fraquezas, quando comparadas 

com multinacionais ou estatais: 

 conflitos de interesses entre entes da família e da organização, que 

resultam na descapitalização, na ausência de disciplina, na utilização não 

eficiente dos gestores não familiares e no excesso de personalização dos 

problemas no âmbito administrativo; 

  uso indevido dos recursos financeiros da organização por integrantes da 

família, transformando a companhia em um erário dos familiares. Cita-se 

a famosa frase: “galinha dos ovos de ouro”;  

 ausência de planejamento financeiro e de mensuração de custo e demais 

procedimentos de contabilidade e de orçamento, que tornam o lucro um 

fim fortuito e não planejado; 

 resistência às ferramentas de marketing inovadoras, ficando a 

comercialização dos bens e serviços a cargo de alguns vendedores 

antigos e de “confiança” ou a ausência de uma eficiente política de 

produtos e de mercados; 

 empregar e promover parentes por favoritismo e não por merecimento 

comprovado.  

O autor também apresenta os tópicos seguintes, que podem ser 

considerados como forças da empresa familiar: 

 a lealdade dos empregados é consideravelmente acentuada na 

organização familiar, decorrido algum tempo, pois os membros da 

empresa se identificam com pessoas concretas que aí estão o tempo 

todo, e não com gestores eleitos por mandatos de assembléias ou por 

imposição de poderes públicos; 

 reputação do nome da família no estado, na região ou no país inteiro, 

funcionando como uma proteção econômica e política. “O nome pode ser 

tão lendário a ponto de ter força de título negociável em banco ou forte 

circulação em Brasília” (LODI, 1998, p. 5); 

 a continuidade da gestão. A sucessão de familiares eficientes na direção 

da organização dá origem a um grande respeito pela firma; 
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 a aliança entre os acionistas e os que dirigem a empresa faz com que os 

acionistas fortifiquem a organização, mesmo em momentos de perda, e 

também proporciona o diálogo entre a Diretoria Executiva, o Conselho de 

Administração e a Assembleia dos Acionistas; 

 as decisões ocorrem de forma mais rápida, pois finaliza ali, no Escritório 

Central, três ou, no máximo, quatro níveis acima do nível de execução;  

 o grupo familiar apresenta sensibilidade social e política, gerando raízes 

na elite nacional e sofrendo influências. Percebeu-se que há perfeita 

permeabilidade de influências aos problemas nacionais e regionais; 

 as sucessões das gerações familiares possibilitam um sinal de união 

entre o passado e o futuro, entre os valores fixados pelo fundador e as 

vocações e visões de cunho pessoal dos novos dirigentes.            

A empresa, ao mudar de geração para geração, apresenta sempre novas 

características marcantes ao assumir o controle da organização. Sobre estas 

características marcantes, Souza e Cunha (2009) apresentam o seguinte quadro:   

 

Geração Características 

1º - Empresa de um só 
dono 

 

A 1º geração é muito associada à figura do seu 
fundador, chamada então de empresa de um único 
dono. A maioria das empresas que está iniciando suas 
atividades está nesta fase. O dono é a única figura 
autoritária hierárquica. 

2º - Empresa de irmãos 
sócios 

O controle da empresa é dividido em dois ou mais 
irmãos. A 2º geração, independente da influência dos 
agregados, continua ainda muito dependente da figura 
do fundador. 

3º - Empresa de 
parentes 

Quando a empresa passa para a 3º geração, o número 
de parentes costuma ser numeroso na direção da 
empresa. A figura do fundador costuma ser perdida, 
seus valores e culturas são alterados. 

Quadro 1: Gerações de empresas familiares 
Fonte: Souza e Cunha (2009, p. 3). 

Grande parcela de familiares participando da empresa pode demonstrar 

problemas pessoais, gerando carga emocional na tomada de decisões, exposição 

de fraquezas, conflitos e divergências, abrindo possibilidades para sua concorrência. 

Outro ponto seria a não distinção das contas pessoais e da empresa. Estas 

situações causam danos e distorções prejudiciais à saúde da organização (RICCA, 

2007). 
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2.2.3 Empresa familiar no Brasil 
 

 

Observa-se que as empresas familiares no Brasil predominam no 

agronegócio, comércio e serviços. Dados de pesquisa comprovam que, apesar do 

aumento no número de empresas que adotam o planejamento como prática de 

gestão, é enfatizado ainda mais o aspecto estratégico e não o patrimonial e o 

sucessório (MOREIRA JR.; NETO, 2007).  

Segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(SEBRAE, 2005), o Brasil apresenta algumas estimativas e, entre elas, tem-se que:  

 

Entre 6 a 8 milhões de empresas, e dessas, 90% são empresas familiares. 
O perfil dessas empresas é bem diverso, vai desde padarias ou tinturarias 
até grandes corporações, que juntas somam 2 milhões de empregos diretos 
e são responsáveis por 12% do segmento de agronegócio, 34% da indústria 
e 54% dos serviços (ALBA, 2011, p. 24). 

 

No Brasil existe grande representatividade quanto à parcela de empresas 

familiares marcando sua presença. Para Moreira Jr. e Neto (2007, p. 02), “90% dos 

grupos privados são administrados por membros da família controladora”. Segundo 

o mesmo autor, observa-se no contexto nacional grande número de indivíduos 

estudarem em colégio ou faculdade familiar, comprarem carros de concessionária 

familiar e viajarem em empresas de transporte de propriedade também familiar. 

Mesmo tendo grande representatividade no mercado, segundo Oliveira 

(2010, p. 7): 

 

 

[...] aproximadamente 40% das empresas familiares no mundo não 
ultrapassam o primeiro ano de vida; 60% das empresas familiares 
fracassam até o final do segundo ano da fundação e quase 90% das 
empresas fecham até o décimo ano de vida. [...] por tradição, em um ramo 
de produto ou serviço específico, do qual não conseguem sair quando o 
ciclo de vida desse produto ou serviço entra em declínio; falta de 
planejamento estratégico estruturado e brigas de sucessão. 

 

No Brasil, verifica-se ainda que a vida média das empresas não familiares é 

de 12 anos, e as de familiares é de nove anos. As empresas familiares têm tempo 
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médio de vida de 24 anos, apenas 5% chega à terceira geração e as principais 

causas são: a concentração em um produto, falta de planejamento estruturado e 

conflitos em razão da sucessão (MOREIRA JR.; NETO, 2007). 

Contudo, existem algumas empresas familiares que, segundo Alba (2011, p. 

25): 

 

Estão conseguindo sobreviver e competir com as grandes corporações, à 
medida que se organizam, abrem o capital, profissionalizam a gestão, 
fazem acordos familiares, planejam a sucessão, conquistam o mercado 
internacional, melhoram a capacidade tecnológica, diminuem o número de 
parentes na gestão e transferem parte desses familiares para o conselho de 
administração. 

 

 

2.2.4 O poder na empresa familiar 
 

 

Diversos são os estudos empíricos que ressaltam a relevância dos 

fundadores da organização na formação de determinada cultura empresarial 

corporativa. Neste caso, essas organizações, basicamente familiares, privilegiam o 

momento de selecionar seus quadros a partir de uma perspectiva adaptativa, pois 

valores comuns e determinado perfil adquirem importância estratégica. As empresas 

familiares acreditam na adesão funcional aos valores estabelecidos pelos gestores 

(BERTERO, 2006). 

Conforme descrição de Amendolara (2005), pode-se classificar a estrutura 

do poder na empresa familiar em três categorias: 

 poder absoluto: decisões autoritárias do dono. Forte confiança nos 

seus negócios, não acompanha mudanças mercadológicas, perde 

competitividade e favorece entrada de concorrentes. A gestão é 

conservadora, não corre riscos e apoia-se na experiência do 

controlador. É a pior situação para uma sucessão; 

 poder concentrado, mas compartilhado: o fundador aceita filhos ou 

parentes no negócio sem deixar de tomar decisões relevantes. Aceita 

opiniões sem dar total autonomia. Reconhece a sucessão, mas adia o 

processo. A sucessão, embora menos traumática, é difícil quando não 

se sabe o futuro sucessor; 
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 poder semidelegado: fundador toma decisões juntamente com 

membros da família. Gestão menos conservadora, permite inovações 

e assume riscos sem tomar decisões radicais. A sucessão semi-

encaminhada, pois todos sentem que um dia o sucessor vai assumir. 

 

 

2.2.5 O conflito de gerações 
 

 

Para Moreira Jr. e Neto (2007, p. 4), “os problemas que dificultam a 

sobrevivência das empresas familiares são variados, mas normalmente estão 

relacionados a conflitos familiares, sucessão e profissionalização”. Segundo o autor, 

verificou-se que as empresas, quando da troca de comando da 1ª para a 2ª geração, 

apenas 1/3 consegue realizar de maneira eficaz. Muitas vezes ela é adiada correndo 

risco de ser precipitada e sem preparo. 

Para Ricca (2007, p. 12) 

 

Pode ser mais difícil exercer autoridade com os parentes. Os papéis na 
família e na empresa podem tornar-se confusos. As pressões da empresa 
podem sobrecarregar e destruir relacionamentos familiares. É possível 
surgirem níveis de tensão, raiva, confusão e desespero que podem destruir, 
de forma surpreendentemente rápida, boas empresas e famílias sadias. 

 

Quando duas gerações trabalham juntas, ocorre mistura de sentimentos, 

gerando conflitos. Amendolara (2005) apresenta algumas diferenças comuns entre 

as gerações, conforme quadro a seguir. 

 

Velha geração Nova geração 

Forte resistência a correr riscos  
Não teme os riscos; considera-os 
importantes dentro dos negócios 

Administração conservadora dos 
recursos de caixa e dos lucros da 
empresa  

Grande tendência em usá-los para 
expandir a empresa 

Concentração de esforços no negócio 
principal da empresa  

Deseja diversificar os negócios 

Resistência a mudanças na estrutura da 
administração da empresa  

Deseja a profissionalização da 
empresa 

Reinvestimento dos lucros na própria Deseja distribuir mais dividendos e 
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empresa  lucros 

Recusa de partilhar poder  Deseja maior participação de poder 

Quadro 2: Diferenças entre gerações 
Fonte: Adaptado de Amendolara (2005, p. 20). 

 

Quanto aos conflitos de opiniões, Oliveira (2010, p. 9) entende que “os 

conflitos são comuns às diversas empresas. Muitas vezes se originam com o próprio 

fundador, pois ele geralmente considera [...] a empresa como uma extensão de si 

mesmo e um foco para realização pessoal e profissional”. O patriarca deve confiar 

nos sucessores e é essencial administrar os conflitos familiares para que se tornem 

produtivos. Conforme entendimento de Gersick et al. (2006, p. 90): 

 

É mais produtivo tratar os conflitos como algo que não pode nem deve ser 
evitado na vida da família [...] eles podem esclarecer situações, permitir que 
as pessoas estreitem um relacionamento no qual se sentem 
temporariamente subjulgadas, ou ajudar um grupo da família a tomar uma 
decisão difícil.  

 

 

2.2.6 Sucessão nas empresas familiares 
 

 

O empreendedor fundador, na sua luta para manter a empresa, cria vínculo 

entre ela e sua vida, tornando o processo sucessório complicado. Para Macedo 

(2009, p. 71), “o processo sucessório é um fato que pode acontecer, explícita ou 

implicitamente, desde a fundação da empresa, porque pode haver a qualquer 

momento, por fatores diversos, a necessidade de substituir o dirigente máximo da 

organização”. Já’ Moreira Jr. e Neto (2007, p. 23) afirmam que “o processo 

sucessório na empresa familiar é assunto relevante e ao mesmo tempo delicado. 

Não pode ser tratado apenas sob aspectos puramente lógicos da administração, 

pois envolve pontos afetivos e emocionais relacionados com a própria estrutura 

familiar”. 

Existem alguns motivos que podem levar empresas familiares a falir, tais 

como: 

 

A família não estava preparada para entender a empresa; a atitude dos 
familiares foi de dilapidação do patrimônio; o fundador consumiu suas 
energias na construção do império e não teve tempo para educar os filhos. 
A profissionalização descaracterizou a empresa familiar após a idade de 



37 

 

ouro do fundador, não se conseguiu uma reorganização satisfatória; na 
última fase da vida, o fundador deixou sua crise existencial dilacerar a 
organização; não há um sucessor preparado ou não há consenso na família 
sobre qual dos pretendentes deve assumir; a rivalidade entre irmãos 
desorienta os profissionais (RICCA, 2007,  p. 15). 

 

Para superar tal embate, deve haver investimento no profissionalismo com 

atuação menor do fundador e maior do empresário. Profissionais não familiares 

consolidam autoridade menos individualista. Deve-se distinguir o empreendedor que 

idealiza, constrói um negócio e dá origem à empresa familiar do empresário, que 

consolida a empresa familiar e procura perpetuá-la (OLIVEIRA, 2010). 

O fundador tem influência sobre os demais membros da família. A sucessão 

não acontece de forma racional. A família considera estar colocando em risco 

conquistas empresariais e anos de trabalho. O fundador deve consentir na 

sucessão. É importante que ele a queira, mostrando coragem e vocação profissional 

(MOREIRA JR.; NETO, 2007; GALVE-GÓRRIZ e SALAS-FUMÁS, 2011). 

O sucessor deve ter interesse pessoal e gostar do que faz. Deve ter 

experiência profissional, mesmo que em outra organização, após seus estudos, e 

tirar qualquer vestígio de protecionismo. Sua competência será respeitada pelos 

demais, serve para eliminar vícios, entre outros (RICCA, 2007). 

Para Ricca (2007, p. 58), a escolha do sucessor tem que: 

 

Ser confiada a uma pessoa que não pertença à família nem à empresa, 
para que seja feita com total isenção. Existem empresas familiares bem-
sucedidas há algumas gerações, em que os membros do Conselho Familiar 
têm a isenção necessária para escolher pondo em primeiro lugar o interesse 
da empresa, deixando para em segundo plano o instinto de cada um de 
proteger seus próprios filhos.  

 

As sucessões de empresas familiares envolvem três subsistemas: família, 

propriedade e gestão (OLIVEIRA, 2010). Os três subsistemas dividem-se em: 

 

(1) familiares sem participação nos outros subsistemas; (2) sócios 
proprietários não gestores e não familiares; (3) gestores não proprietários e 
não familiares; (4) familiares proprietários sem participação da gestão; (5) 
proprietários gestores não familiares; (6) gestores familiares não 
proprietários; e (7) familiares gestores e proprietários (OLIVEIRA, 2010, p. 
243). 

 

O modelo de representação de conflitos descrito por Oliveira (2010), 

oriundos dos três subsistemas, “é uma ferramenta muito útil para a compreensão da 

fonte de conflitos interpessoais, dilemas de papéis, prioridades e limites em 
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empresas familiares”, e Alba (2011, p. 32-33) complementa: “quanto mais existirem 

divergências nestas sete interações entre familiares, mais tumultuado será o 

processo de sucessão da empresa familiar”. 

 

 

2.2.7 Profissionalização da empresa familiar 
 

 

Frente a uma discussão de análise e avaliação do processo sucessório, este 

deve ser levado muito a sério, portanto realista. Um dos herdeiros só deve assumir o 

pleno comando dos negócios da família se estiver realmente preparado. Caso 

contrário, tal comando deve ser encaminhado para uma profissionalização. Segundo 

Alba (2011, p. 33), a profissionalização da empresa leva a dois caminhos, que vão 

“desde a substituição total dos membros familiares por executivos profissionais, até 

a transformação gradativa da gestão da empresa, em que os membros que 

pertencem à família recebem a qualificação necessária para exercerem determinado 

cargo”.  

As empresas familiares, quanto a sua profissionalização, apresentam muitos 

conceitos, como descreve Moreira Jr. e Neto (2007, p. 30): 

 

[...] é o processo pelo qual uma organização familiar ou tradicional assume 
práticas administrativas mais racionais, modernas e menos personalizadas; 
é o processo de integração de gerentes contratados e assalariados no meio 
de administradores familiares; é a adoção de determinado código de 
formação ou de conduta num grupo de trabalhadores; é a substituição de 
métodos intuitivos impessoais e racionais; é a substituição de formas de 
contratação de trabalho arcaicas ou patriarcas por formas assalariadas. 

 

Moreira Jr. e Neto (2007) posicionam-se quanto aos novos executivos não 

da família, os quais, mesmo qualificados, podem não conseguir administrar nem 

permanecer na empresa. Discordando, Oliveira (2010) assevera que profissionais 

experientes acumulam nível de conhecimento interessante para a empresa. A seguir 

apresenta-se um quadro com distinções entre as principais áreas de gestão pioneira 

e profissional.  

 

 

Elementos de Análise Administração Administração Pioneira 
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Profissional 

Lucro  orientação para o lucro  Subproduto 

Planejamento  formal e sistemática  Informal 

Organização  
formal, papéis e regras 
explícitas  

informal, sem definições 
de regras e papéis 

Controle  
formal, existência de 
medidas de desempenho  

parcial, uso raro de 
medidas formais 

Desenvolvimento 
gerencial  

planejada, integrada com 
metas  

não planejada, individual 
para necessidades 
específicas 

Orçamento  
explícita e gerenciada por 
padrões  

não explícita, muda de 
acordo com as 
necessidades 

Inovação  
ênfase no incremento da 
inovação  

ênfase na inovação 

Liderança  participativa  de diretiva ou laisser-faire 

Comunicação  aberta e compartilhada  
não-compartilhada e 
informal 

Cultura  
bem definida com a 
empresa  

orientada para a família 

Quadro 3: Comparação entre Gestão Pioneira e a Profissional 
Fonte: Moreira Jr. e Neto (2007, p. 39). 

 

Para Moreira Junior, a profissionalização possui três pontos básicos: 

 

1) O sucesso em integrar profissionais familiares na Direção e na Gerência 
da Empresa; 2) O sucesso em adotar práticas administrativas mais 
racionais; 3) O sucesso em recorrer à consultoria e à assessoria externas 
para incorporar sistemas de trabalho já exitosos em empresas mais 
avançadas ou recomendados nas universidades e nos centros de pesquisa 
(MOREIRA JR.; NETO, 2007, p. 34). 

 

O processo de profissionalização em empresas familiares no Brasil deve 

aumentar, principalmente em empresas que sentem o desejo de modernizar. Ao se 

avaliar a profissionalização,  cuja tarefa não é apenas criar uma estrutura 

organizacional tirada de manuais de administração, mas sim ser iniciado pela 

família, no momento preciso e necessário, fazendo-o simultaneamente nos três 

pontos chave: família, propriedade e administração (MOREIRA JR.; NETO, 2007). 

A profissionalização também deve ser analisada no ciclo de crescimento da 

empresa, conforme descrito por Alba (2011, p. 35):  
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Na fase inicial, a empresa ainda é de pequeno porte, e as decisões são 
quase totalmente controladas pelo fundador, não existindo a presença de 
profissionais da administração. Na próxima fase, o poder não está 
concentrado apenas nas mãos do proprietário, mas não significa que ele 
perdeu o poder totalmente. Nesse caso, o proprietário não possui 
determinadas habilidades e reconhece suas limitações, buscando em outros 
profissionais a qualificação necessária para sustentar a empresa.  

 
 
 

2.2.8 Planejamento do processo sucessório 
 

 

Para que se tenha um correto e bom andamento no processo sucessório das 

empresas, é necessário fazê-lo com uma boa condução e ser bem planejado. 

Quanto mais profissional e antecipadamente iniciar-se o planejamento de sucessão, 

mais elásticas e consideráveis serão as chances de prolongar a existência da 

organização (RICCA, 2007). 

Para Oliveira (2010, p. 30), “o planejamento sucessório é um processo no 

qual o sucessor é escolhido com antecedência e preparado, paulatinamente, para o 

poder”. Moreira Jr. e Neto (2007, p. 49) conceituam planejamento sucessório como 

“um processo através do qual a família e a empresa como um todo podem pensar o 

seu futuro”. O sucesso desse processo exige prévio desligamento do proprietário e 

um bom planejamento. 

Planejar tornou-se de suma importância para o processo de sucessão, tanto 

familiar quanto profissional, sendo este ponto decisivo e primordial para a 

sobrevivência da organização, segundo o descrever de Alba (2011, p. 36):  

 

A profissionalização do mercado e o aumento da concorrência 
impulsionaram os dirigentes das empresas familiares a assumir uma nova 
postura em relação ao processo sucessório. Hoje eles entendem que 
planejando a sucessão estarão reduzindo tanto os riscos como os custos do 
processo sucessório.  

 

Segundo Alba (2011), devem ser seguidas algumas recomendações pelas 

empresas, no sentido de garantir a sua existência: 

 sucessão e profissionalização devem ser debatida o mais cedo 

possível; 

 o membro substituído deve participar do processo; 
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 devem existir comunicação e harmonia entre o sucedido e sucessor; 

 a maioria dos familiares também deve fazer parte do processo 

sucessório; 

 entender que o relacionamento entre os integrantes da família pode 

mudar com a saída do fundador; 

 a profissionalização da sociedade relaciona-se a um acordo familiar; 

 o herdeiro não herdou apenas uma empresa, mas também uma 

sociedade que deve continuar subsistindo; 

 a empresa da família deve acompanhar a realidade atual; 

 a missão da empresa deverá ser elaborada de forma participativa para 

se obter o comprometimento de todos; 

 um acordo familiar deve ser firmado com comprometimento, confiança 

e cumplicidade pelos seus membros; 

 o acordo deve buscar a continuidade da empresa, priorizando a 

realização individual dos seus componentes; 

 é fundamental que sucessor tenha experiência profissional em outras 

empresas não familiares; 

 a empresa deve possuir meios e critérios para a entrada e a saída dos 

membros da família; 

 o acordo deve priorizar questões como remuneração do capital e do 

trabalho, políticas de investimentos, venda de participações 

societárias, incorporações e venda de ativos; 

 devem receber regras os serviços que condizem com a empresa e 

seus funcionários; 

 uma holding não é a solução de todos os problemas, pois as vaidades 

humanas e os conflitos não são solucionados definitivamente; 

 o sócio deve fazer treinamento em nível de gestão empresarial; 

 é interessante resgatar e registrar a história da empresa e seus 

fundadores; 

 a empresa deve ter uma lista de valores e prioridades formalizadas; 

 deve haver uma conduta de ética; 

 o empreendimento familiar deve tentar separar gradualmente a gestão 

de propriedade (ALBA, 2011). 
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Deve-se ter em mente que não há uma fórmula geral para resolver este 

assunto, pois cada caso requer a atenção e uma solução específica (RICCA, 2007). 

Ainda, segundo Alba (2011), não se podem garantir resultados bem-sucedidos, 

contudo pode-se antecipar e criar um clima propício prevendo possíveis problemas e 

situações. Para tanto, devem-se considerar algumas fases ao planejar a sucessão: 

 identificar resultados a serem alcançados: devem ser estabelecidos no 

nível onde o sucessor está alocado, interligados com um processo 

estruturado de planejamento estratégico, considerando os objetivos, 

visão e missão da empresa; 

 estabelecer o perfil do profissional: encontrar no perfil do sucessor 

características do fundador, a fim de não atrapalhar a rentabilidade da 

empresa. O perfil deve ser estabelecido de forma interativa, com 

diálogo entre fundador e sucessor; 

 amplo debate dos resultados esperados e do perfil básico do executivo 

sucessor: deve encontrar-se uma perfeita interação dos resultados 

esperados e do perfil básico do executivo sucessor; 

 escolha do executivo sucessor: isso poderá ser fácil ou difícil 

dependendo do que ocorreu nas fases anteriores da definição das 

características do que seria considerado o mais ideal possível para o 

sucessor;  

 implementação e a avaliação da sucessão: nessa fase final, deve-se 

concentrar esforços, atenção e haver flexibilidade nas tomadas de 

decisões, para o processo ocorrer adequadamente, apresentando os 

resultados esperados (ALBA, 2011). 

Com relação ao contexto apresentado, percebe-se claramente a primordial 

importância do planejamento sucessório, haja vista que, para que se tenha um 

resultado favorável no processo sucessório, não se julga ser o planejamento como 

uma ferramenta que resolva todos os problemas, pois, no desenrolar do 

comportamento de indivíduos, estes são muitas vezes imprevisíveis (MOREIRA JR.; 

NETO, 2007). 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

 

Em termos da caracterização do presente trabalho, este caracteriza-se por 

ser uma pesquisa descritiva de abordagem qualitativa.   

É compreendido que uma pesquisa descritiva principia buscar resolver 

problemas, pois 

 

visa a descrever as características de determinada população ou fenômeno 
ou o estabelecimento de relações entre variáveis. Envolve o uso de técnicas 
padronizadas de coleta de dados: questionário e observação sistemática. 
Assume, em geral, a forma de levantamento (PRODANOV; FREITAS, 2009, 
p. 63).  

 

As pesquisas qualitativas são consideradas essencialmente de campo, isso 

porque, nas chamadas ciências sociais, entende-se que a maioria dos seus estudos 

relaciona-se, de certa forma, a fenômenos de grupos ou sociedades.  Portanto, os 

pesquisadores investigativos devem sempre atuar onde se desenvolvem os então 

denominados objetos de estudo. Para Araújo e Oliveira (1997, p. 11), a pesquisa 

qualitativa é considerada um estudo que: 

[...] se desenvolve numa situação natural, é rica em dados descritivos, 
obtidos no contato direto do pesquisador com a situação estudada, enfatiza 
mais o processo do que o produto, preocupa-se em retratar a perspectiva 
dos participantes, tem um plano aberto e flexível e focaliza a realidade de 
forma complexa e contextualizada. 

 

A abordagem qualitativa oferece três tipos diferentes de se realizar uma 

pesquisa: a pesquisa documental, o estudo de caso e a etnografia. Para melhor 

contentar os objetivos deste estudo, optou-se pelo estudo de caso; que se 

caracteriza como um tipo de pesquisa em que o objeto é profundamente analisado, 

visando a um exame detalhado de um ambiente. 

No que diz respeito à coleta de dados, inicialmente fez-se uma pesquisa 

bibliográfica com fins de identificar elementos que pudessem subsidiar a construção 

do roteiro de entrevista. Então, num segundo momento, realizaram-se entrevistas 

semiestruturadas com 6, dos 10 professores que compõem o quadro funcional do 

curso de administração da Fucap, durante os meses de novembro de 2012 a março 

de 2013. Destaca-se que como critério de inclusão, optou-se por incluir aqueles que 

tivessem pelo menos 1 ano de casa por pressupor que esse tempo seria suficiente 
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para se formular uma opinião consistente dos principais da estrutura e do 

funcionamento da instituição. Além disso, é possível dizer que utilizou-se um 

processo de amostragem não probabilístico por conveniência, uma vez que 

participaram da amostra apenas os professores que se disponibilizaram a contribuir 

com a pesquisa.    

Assinala-se que cada entrevista teve uma duração média de 60 minutos. 

Também, como forma de coleta de dados utilizou-se a observação como um recurso 

para ajudar o pesquisador a perceber alguns elementos que acabaram por 

robustecer o entendimento da situação investigada. 

Em relação ao roteiro de entrevista, procurou-se identificar um exemplo de 

modelo de referência a ser seguido pelos professores; recursos utilizados na busca 

na satisfação dos docentes; a relação entre coordenação e professores; regras; 

procedimentos e práticas administrativas a serem seguidas; relacionamento entre os 

pares; valores presentes no cotidiano do trabalho; opinião a respeito da 

oportunidade de trabalhar na Fucap; abertura de opinião e contribuição de seus 

membros por parte da instituição; pontos fortes e fracos da Fucap; objetivos de 

desempenho traçados; forma de lidar com atraso e absenteísmo; autonomia para 

executar o trabalho; a disponibilização de informações necessárias para a execução 

do trabalho; disseminação da história organizacional; características do processo 

comunicacional; características do processo de integração do recém admitido; 

principais diferenças em relação a outra IES; opiniões a respeito da mudança de 

gestão.  

Os dados foram organizados, tratados e analisados a partir da descrição 

detalhada da entrevista e, simultaneamente discutidos, tomando como base as 

categorias de análise criadas para elaborar o roteiro de entrevista, bem como balizar 

o processo analítico. Em outras palavras, inicialmente, procurou-se fazer um relato 

síntese descrevendo as principais informações fornecidas por cada participante. 

Assinala-se que, com fins de assegurar o sigilo dos mesmos, cada um recebeu a 

denominação alfabética de A a F. Com posse do relato discutiu-se cada item do 

roteiro de entrevista, tomando com base o referencial teórico que deu sustentação à 

pesquisa.  

A entrevista, formalmente reconhecida como tal, diferencia-se de algumas 

conversações da vida cotidiana, conforme Valles (1997): 
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a) na entrevista, a interação entre entrevistado e entrevistador conta com 

expectativas explícitas: um de falar, e o outro de escutar; 

b) o entrevistador instiga o entrevistado a falar, sem contradizê-lo (as 

resistências encontradas correntemente na conversação espontânea 

praticamente extinguem-se); 

c) aos olhos do entrevistado, o responsável por organizar e manter a conver-

sação é o entrevistador (isso cria, em geral, uma falsa ilusão de fácil 

comunicação que faz parecer breves as sessões prolongadas). 

Corroborando-se, na prática, há três modalidades principais de entrevista 

qualitativa: 

a) a entrevista conversacional livre em torno de um tema, caracterizada pelo 

surgimento de perguntas nos contextos e no curso natural à interação, 

sem que haja uma previsão de perguntas nem de reações a elas; 

b) a entrevista baseada em roteiro, caracterizada por sua preparação e por 

dar ao entrevistador flexibilidade para ordenar e formular as perguntas 

durante a entrevista; 

c) a entrevista padronizada aberta, caracterizada pelo emprego de uma lista 

de perguntas ordenadas e redigidas por igual para todos os entrevistados, 

porém de resposta aberta (PATTON, 1999). 

Dentre as três modalidades de entrevistas apresentadas, a que foi utilizada 

no presente estudo caracterizou-se como uma entrevista padronizada aberta, pois 

se empregou uma lista de perguntas ordenadas e aplicadas por igual para todos os 

participantes. Essa lista de perguntas está no anexo II. 

Também se aplicou um pré-teste com a participante “F”, que realizou 

sugestões pertinentes, as quais foram acatadas pelo entrevistador. Esse pré-teste 

com as sugestões feitas estão em anexo I. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

Nesse capítulo consta a apresentação e análise das respostas dadas pelos 

docentes entrevistados. Optou-se por fazer uma descrição detalhada das 

informações obtidas junto a cada participante. Destaca-se que ao longo da descrição 

foram feitas discussões a partir de variáveis que o pesquisador julgou importantes 

para a construção do conhecimento que permitissem responder o problema de 

pesquisa e os objetivos definidos inicialmente.  

Com intenção de assegurar o anonimato dos participantes, utilizaram-se 

letras do alfabeto de “A” a “F” como elementos identificadores de cada um deles. 

 

Participante A 

 

“A” é formado em Administração na Unisul e possui mestrado em 

Administração Universitária. Seu ingresso na faculdade ocorreu há 13 meses, porém 

o participante relata que já presta serviços à instituição desde janeiro de 2011. 

Ministra as disciplinas Teoria Geral da Administração, Estágio/TCC e 

Empreendedorismo. Sua carga horária é de dedicação integral. 

“A” entende que, conforme está exposto nos diversos instrumentos que 

regulam as atividades na educação superior, a principal referência na Instituição 

deve ser o Plano de Desenvolvimento Institucional. Portanto, na sua opinião, por ser 

o Mantenedor o principal agente no processo de construção desse documento, o 

mesmo acaba se tornando a materialização dessa referência. Segundo ele, o 

Mantenedor, como modelo de exemplo, é caracterizado como sendo alguém que 

deve dominar todos os conceitos que estão incluídos no PDI, justamente pelo fato 

de conhecer profundamente a organização desde sua fundação.  

Quando o participante “A” relata que o mantenedor da Faculdade é seu 

exemplo de referência, verifica-se que sua opinião é consoante ao entendimento de 

Álvares (2003), pois, conforme esse autor, o maior peso de conhecimentos 

vivenciais está com o fundador. Assim, o participante justifica sua resposta dizendo 

que a referida pessoa deve dominar os conceitos presentes no PDI, justamente por 

conhecer detalhadamente a organização.    
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Esse participante acredita que existe na Faculdade um investimento 

sistemático e equânime para que os professores desenvolvam um bom trabalho. 

Seu entendimento é baseado no pressuposto de que a titulação dos professores, 

aliada ao regime de trabalho diferente do “horista”, são os grandes diferenciais 

competitivos de uma instituição de educação superior, ou seja, uma educação 

superior de qualidade está intrinsecamente relacionada com um modelo de 

contratação de trabalho em tempo integral. Portanto, para ele, investir no professor 

é, entre outros tantos aspectos, a materialização da preocupação que a FUCAP 

possui com o cumprimento de seus ordenamentos institucionais, sobretudo, o seu 

PDI, que é um documento que precisa ser considerado. Portanto, a FUCAP, de 

acordo com esse entrevistado, investe nos seus docentes para cumprir o que pede o 

PDI e, sobretudo, por entender a importância de suas políticas de ensino e as 

diretrizes da avaliação da educação superior para o fomento de sua identidade 

institucional.  

 “A” entende que a relação entre a coordenação e os docentes reflete a 

complexa dinâmica institucional, pois trata-se de uma relação aberta e baseada no 

compromisso de várias pessoas com o Projeto do Curso, especialmente em função 

da diversidade dos resultados que devem ser alcançados. Em relação às regras a 

serem seguidas, pelo que o participante percebe, as regras, valores e ordenamentos 

institucionais caminham para a construção da identidade da FUCAP e, por isso 

contribuem para a atividade docente. Caso as mesmas inibam o trabalho do 

professor é preciso haver uma reflexão crítica em relação ao perfil do docente e a 

concordância deste com o perfil do egresso. 

No que diz respeito ao relacionamento dos professores, “A” percebe que é 

um relacionamento que acontece de acordo com os pressupostos institucionais. Ele 

ocorre de forma livre, democrática e, principalmente, na perspectiva do auxílio. Há 

uma valiosa troca de experiências em função do equilíbrio que existe entre os 

docentes que trabalham em outros locais e os que se dedicam exclusivamente à 

FUCAP. Shao, Feng e Liu (2012) lembram que a cultura organizacional é 

considerada um fator crítico para a divisão do conhecimento. Por isso cabe à 

organização criar condições que propiciem essa troca e, segundo a percepção do 

participante, a Fucap tem conseguido disponibilizar meios que facilitem e estimulem 

o compartilhamento de ideias e experiências.     
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No entanto, trata-se de uma perspectiva estrutural positivista, em que a 

organização teria condições de materializar tais características, independente das 

ações dos agentes no âmbito organizacional.  

Em relação ao cotidiano do trabalho da instituição, o entrevistado “A” parece 

incorporar comportamentos em consonância com os valores que estão presentes no 

PDI, pois esses mesmos valores, na sua opinião, estão disseminados na 

organização. 

Ao ser questionado se considera a organização um bom lugar para se 

trabalhar, “A” afirma que, mesmo em função da pouca experiência que possui, 

percebe que se trata de um ótimo lugar, uma vez que o clima é familiar, mesclado 

com pressupostos executivos, o que contribui para fazer com que a faculdade seja 

um bom lugar para se trabalhar.  

Para Robbins (2002), numa perspectiva funcionalista, a cultura explica o 

modo pelo qual os trabalhadores captam e sentem as particularidades da 

organização. A cultura definiria os limites organizacionais, encarregando-se de sua 

identidade, orientando atitudes e procedimentos. Temos aqui, uma vez mais, uma 

perspectiva reducionista, com a empresa definindo comportamentos frente à 

passividade dos agentes. 

É comum, quando se fala em organização familiar, pensar em algo de 

conotação negativa, pois se associa à ausência de profissionalização e à excessiva 

concentração de poder pelo fundador (MACEDO, 2009), porém o entendimento 

desse autor é divergente da opinião de “A”, uma vez que percebe que mesmo 

havendo um clima familiar, os pressupostos executivos são colocados em prática. 

Quando perguntado se a instituição está aberta a receber e reconhecer as 

opiniões e contribuições dos professores, “A” afirma que sim, especialmente pelo 

fato de a gestão observar o que há no PDI e, assim, proporcionar a devida 

autonomia aos órgãos colegiados. Nesse depoimento, observa-se uma contradição 

do entrevistado, pois na resposta ele valoriza a autonomia dos professores, fugindo 

do determinismo percebido em respostas anteriores. 

No que diz respeito aos pontos fortes de se trabalhar na Faculdade Capivari, 

“A” afirma que é a possibilidade de se qualificar constantemente em função da 

política institucional.  

Ao ser indagado se a Fucap possui objetivos de desempenho traçados e se 

esses são repassados para todos os professores, “A” entende que nas reuniões 
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sempre constam as informações que demonstram isso, que tais informações 

constam no PDI e estão alinhadas com o discurso do Mantenedor.  

Sobre a questão de autonomia para a execução do trabalho dos docentes, 

“A” entende que se as ações desses profissionais estão alinhadas com o PDI e 

também com os Projetos de Curso, o que não impede que haja uma grande 

autonomia para os professores desenvolverem suas atividades.  

No que diz respeito à disponibilização das informações necessárias à 

execução de seu trabalho, “A” percebe que a instituição as disponibiliza através dos 

documentos institucionais. 

Sobre a questão da disseminação da história da Fucap aos docentes, o 

participante afirma que isso acontece em todos os encontros organizados pela 

instituição, e tal fato possibilita que cada um a conheça adequadamente, ou seja, 

algumas cerimônias ou mesmo ritos formais contribuem, no âmbito da organização, 

a disseminar sua história. 

Ao ser questionado sobre como acontece o processo comunicacional, “A” 

percebe que o mesmo ocorre de modo transparente e também a partir de conversas 

com os responsáveis por cada área, sempre atentando para as dinâmicas que são 

expostas no PDI. A comunicação organizacional é considerada como um processo 

dinâmico, por meio do qual as organizações se relacionam com o meio ambiente, e 

as subpartes da organização se conectam entre si (MOREIRA; PONS, 2007). 

Em relação ao processo de integração na Fucap, o participante afirma que, a 

partir do momento em que foi admitido, sua integração foi “excelente” pelo fato de 

poder participar de um processo de extrema importância para a IES e também 

contribuir diretamente para o desenvolvimento desse projeto. Segundo ele, ao iniciar 

as suas atividades, teve a “honra” de poder compartilhar de reuniões com os 

principais agentes da instituição e com os docentes, permitindo um envolvimento 

profundo na história da instituição. Isso possibilitou conhecer profundamente o PDI,  

os objetivos, os valores e a missão da Faculdade, o que também ajudou a conhecer 

as concepções de formação que envolvem as atividades acadêmicas e 

pedagógicas.  

Martin (2002) entende que integração concentra-se nas manifestações 

culturais que são interpretadas de maneira consistente dentro de uma organização e 

sua adoção implica a construção de visões consensuais sobre a cultura 
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organizacional que excluem a ambiguidade.  Neste caso do entrevistado “A”, 

aparentemente, temos uma forte adesão aos valores organizacionais e corporativos. 

Quando questionado se ministra aula em outra instituição, mencionou que 

não, porém, por conhecer outras faculdades, percebe que as diferenças são 

vinculadas a sua identidade. Para “A”, a Fucap segue à risca suas diretrizes e, 

principalmente, os ordenamentos de seu mantenedor e entende que isso pode ser a 

chave para trilhar o caminho em que a IES se encontra. Seu entendimento é 

corroborado por Alba (2011), que afirma que um dos fortes das organizações 

familiares é a direção firme, poder de decisão E confiança.  

Ao ser perguntado se percebeu alguma mudança na gestão, “A” disse que 

houve uma maior consolidação da identidade da instituição por meio de 

esclarecimentos necessários para a atividade da Faculdade, considerando o 

fundamental: olhar para as dinâmicas da avaliação e do Projeto Institucional.  

Detalhe importante a ressaltar nessa entrevista é, para o entrevistado, a 

importância do Projeto Institucional, que permeia grande parte das respostas 

oferecidas. Resta saber se esse instrumento teria este poder de internalizar valores 

com tal eficácia. De qualquer forma, impressiona a dedicação e a fidelidade do 

entrevistado à instituição de ensino.  

 

Participante B 

 

“B” é formada em Matemática pela Universidade Federal de Santa Catarina. 

Seu ingresso na Faculdade ocorreu há cinco anos. Ela ministra as disciplinas de 

Matemática, Matemática Financeira e Estatística. Sua carga horária é de oito horas 

na instituição, pois trabalha quatro horas em outra faculdade. 

A participante entende que a principal referência na Instituição é o seu 

fundador, pois é uma pessoa empreendedora, que acredita na idealização de seus 

sonhos. E isso é percebido em todas as reuniões e confraternizações que são 

realizadas pela instituição, pois ele faz questão de lembrar como foi idealizando a 

instituição ao longo dos anos.  

Uma vez mais, a figura do fundador adquire substancial importância como 

viabilizador da internalização dos valores corporativos. 

A percepção de “B” parece estar relacionada com a abordagem 

comportamentalista de McGregor ao evidenciar a relação entre os pressupostos 
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culturais sobre a natureza humana e o estilo de gestão (SILVA, 2001). Os “heróis” 

personificam os valores, fortalecem a força da organização; fazem o que todos 

almejam, são persistentes, corajosos, intuitivos, visionários, experimentadores. 

Seria, neste caso, um herói nato, pois tem influência ampla e filosófica sob seus 

membros (FREITAS, 1991).  

“B” acredita que a Faculdade investe na satisfação dos professores, uma vez 

que oferece aos profissionais um lanche antes de se iniciarem as aulas, transporte 

para os professores de outras cidades e ainda disponibiliza apoio financeiro para 

quem quer se qualificar, cursando, por exemplo, uma pós-graduação.  

A participante entende que a relação entre a coordenação e os docentes é 

“boa”, pois esse setor trabalha lado a lado com os professores, buscando sempre a 

excelência nas aulas, contribuindo assim com o sentimento de prazer dos 

profissionais por fazerem parte dessa instituição. Pode-se aqui mencionar o conceito 

de empresa-viva mencionado por De Geus (1999), empresa essa caracterizada pelo 

desenvolvimento do trabalho em equipe ou ainda por uma organização que é tratada 

como uma comunidade de trabalho.  

Em relação às regras a serem seguidas, na opinião da entrevistada, a 

principal regra diz respeito ao cumprimento do plano de ensino dentro do prazo 

(calendário acadêmico) estipulado.  

No que se refere ao relacionamento dos professores, “B” entende que é 

“normal”, todos são muito “profissionais”. Há poucas amizades, porém muito 

companheirismo. De acordo com Maximiano (2000), o companheirismo entre os 

membros da organização contribui para a realização das suas tarefas, bem como 

para a interação e inter-relação entre seus membros. 

Quanto ao cotidiano do trabalho da instituição, a entrevistada afirma que 

este é caracterizado pela “motivação e cooperação”. E participam disso todos os 

profissionais que pertencem ao quadro funcional da Faculdade, desde os 

colaboradores responsáveis pela limpeza até o Diretor Geral.  

Sá e Lemoine (1998) assinalam que para entender a cultura organizacional é 

preciso investigar como as pessoas veem a organização, quais grupos se encontram 

em oposição e qual a força que a cultura possui a ponto de influenciar ou não o 

comportamento das pessoas que estão inseridas no contexto organizacional. Nas 

empresas familiares, valores do fundador ou da família parecem identificar-se com 
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os da própria empresa (OLIVEIRA, 2010). Essa influência é observada nessas duas 

primeiras entrevistas. 

Ao ser questionada se considera a organização um bom lugar para se 

trabalhar, “B” afirma que é um “excelente ambiente”, uma vez que o clima é familiar, 

mas com um diferencial profissional, o que valoriza seu trabalho na instituição.  

Nesse sentido, Fleury e Fleury (1995) acrescentam que a cultura 

organizacional tem a capacidade de ordenar, atribuir significações, construir a 

identidade organizacional, agindo tanto como elemento de comunicação e consenso, 

quanto ocultando e instrumentalizando as relações de denominação.  

Essa adesão sinaliza componentes ideológicos significativamente atuantes 

entre os professores entrevistados. Quando perguntada se a instituição está aberta 

a receber e reconhecer as opiniões e contribuições dos professores, “B” afirma que 

sim, especialmente pelo fato de o Diretor Geral estar constantemente nos corredores 

e sala de professores conversando com os docentes e os ouvindo. Possivelmente, 

apesar da proposta envolvendo participação, esse estilo de gestão legitima formas 

de adesão à lógica gerencial. 

Alba (2011) destaca que alguns pontos fortes da presença constante do 

diretor no ambiente organizacional seriam a rapidez nas decisões, transmissão de  

segurança e confiança. Entretanto, esse autor menciona que nas empresas 

familiares pode existir uma dificuldade de separar o que é profissional e emocional, o 

que parece acontecer na Fucap. 

No que diz respeito aos pontos fortes e fracos de se trabalhar na Faculdade, 

“B” considera como “positivo” o clima organizacional, a estrutura física de boa 

qualidade, o bom relacionamento entre professores e alunos, o plano de carreira e 

os incentivos para todos os profissionais da instituição. Quanto ao ponto fraco, 

menciona a constante influência do Diretor Geral no Curso de Administração, 

passando por cima das decisões do Coordenador desse curso. Além disso, diz que 

a lanchonete que é pequena para o número de discentes e colaboradores, assim 

como o estacionamento, que poderia ser melhorado, uma vez que é chão batido e 

com inúmeros buracos. Aqui se observou as primeiras críticas ao modelo de gestão 

da instituição.  

Ao ser indagada se a Fucap tem objetivos de desempenho traçados e se 

esses são repassados para todos os professores, “B” afirma que desconhece que 

isso aconteça. 



54 

 

Em relação ao gerenciamento das questões como atraso e absenteísmo, “B” 

não possui opinião sobre isso, alegando que nunca aconteceu de se atrasar ou se 

ausentar. 

Sobre a questão de autonomia para a execução do trabalho dos docentes, 

“B” afirma que, na maioria das vezes, ela existe, pois a coordenação proporciona a 

liberdade de os conteúdos serem desenvolvidos da “maneira que o docente 

entender melhor”.  

Quando questionada sobre se a instituição disponibiliza as informações 

necessárias à execução de seu trabalho, a participante afirma que sim e que isso 

acontece por meio das ementas e planos de ensino e também em reuniões 

semestrais com os coordenadores.  

Em relação à disseminação da história da Fucap aos docentes, “B” afirma 

que isso ocorre por meio da figura do fundador e de professores, como o 

coordenador de Administração, um professor também desse curso e outro do curso 

de Contábeis entre outros que, desde o início, contribuíram para o  empreendimento 

educacional.  

Ao ser questionada sobre como acontece o processo comunicacional, “B” 

percebe que esse ocorre através da figura do diretor e da coordenação dos cursos.  

Quando perguntada como foi o seu processo de integração na Fucap a partir 

do momento em que foi admitida, “B” afirma que foi convidada a trabalhar pela 

diretora acadêmica da época, e essa passou todas as informações necessárias para 

que uma profissional recém-contratada se sentisse integrada.  

A integração, numa perspectiva funcionalista, concentra-se nas 

manifestações culturais, que são interpretadas de maneira consistente dentro de 

uma organização, e sua adoção implica a construção de visões consensuais sobre a 

cultura organizacional que excluem a ambiguidade (MARTIN, 2002). Pesquisadores 

dessa tradição definem a cultura organizacional como um certo padrão de crenças e 

valores compartilhados e que significados são oferecidos aos trabalhadores de uma 

organização quando regras e normas comportamentais são internalizadas (DAVIS, 

1984).  

“B” menciona que ministra aula em outra instituição, porém trata-se de 

ensino à distância. Para ela, o grande diferencial entre o ensino presencial que 

ministra na Fucap e o ensino à distância que ministra em outra instituição é o “calor” 
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de estar próximo ao aluno. Percebe-se aqui que cada organização tem seu estilo, 

sua identidade, com base na sua cultura organizacional (ZANETIN, 2006). 

Ao ser perguntada se percebeu alguma mudança na gestão, “B” disse que 

não percebeu nada de significativo. 

 

Participante C 

 

“C” é formado em Administração pela Unisul, possui MBA em Gestão 

Empresarial pela Unesc e é Bacharel em Matemática pela Unimes. Possui pós-

graduação em Metodologia da Matemática pela Unisul. Seu ingresso na instituição 

ocorreu há 11 anos. “C” ministra as disciplinas Matemática, Estatística, Gestão da 

Qualidade, Gestão de Serviços, Introdução à Pesquisa Operacional e Técnicas de 

Negociação. 

“C” percebe que seu grau de comprometimento é grande, pois está entre os 

primeiros professores que lecionaram na instituição. Porém, atualmente o tempo 

dedicado é de duas horas no período vespertino e de duas horas no período 

noturno. Isso acontece, pois o participante cursa o mestrado e também atua como 

analista administrativo e financeiro da Prefeitura Municipal de Braço do Norte e 

ainda é tutor-externo no curso de Processos Gerenciais.  

O entrevistado considera como referência na instituição o fundador, pois o 

caracteriza como um empreendedor nato. Além disso, diz que se trata de alguém 

que valoriza o capital humano de sua instituição.  

Essas três primeiras entrevistas fortalecem o argumento de que as 

empresas familiares surgem quando os cidadãos aproveitam da experiência para 

começar uma pequena empresa. Com espírito empreendedor, constrói um 

patrimônio para futuras gerações, sendo que, com base em Amendolara (2005), 

pode-se dizer que a Fucap surgiu da ousadia de seu fundador. Ou ainda, na opinião 

de Oliveira (2010, p. 3), a empresa familiar surge com um empreendedor [...], que é 

no mínimo audacioso e possui visão do negócio.  

Para “C”, a instituição investe na satisfação dos professores por meio da 

manutenção de um “ambiente agradável” de trabalho e através do pagamento de 

salários acima dos valores praticados na região por outras instituições. Percebe-se 

por meio de C que uma das características da cultura dessa organização é a 

preocupação com os professores expressa a partir de diferentes ações.  
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O participante entende que a relação entre a coordenação e os docentes é 

“muito boa” e com comprometimento dos professores. E ainda complementa dizendo 

que “só não trabalha de maneira eficiente e eficaz quem não quer”, pois, segundo 

ele, a instituição possui uma das melhores estruturas do estado para trabalhar com 

qualidade. Baseando-se nas percepções de C, identificam-se alguns pontos que são 

consoantes às ideias de Macedo (2009), uma vez que é preconceito afirmar que nas 

organizações familiares exista ausência de profissionalização. Assim, a partir da 

resposta do participante, percebe-se que existe profissionalização, que é expressa 

em uma relação entre docentes e marcada pelo comprometimento.  

No que diz respeito ao relacionamento dos professores, “C” percebe que 

esse ocorre antes do início das aulas e também no período do intervalo. E ainda 

afirma que há mais afinidades com uns e menos com outros, mas “o clima é sempre 

amigável”.  

Para Dias (2003), uma das características da cultura organizacional é o seu 

modo de desenvolver os professores e aprender com a experiência do grupo, 

manifestando-se em todas as partes e elementos da organização e criando a 

identidade de seus membros.  

Em relação ao cotidiano do trabalho da instituição, “C” menciona a existência 

de valores como “comprometimento, respeito ao próximo e ética”. Lodi (1998) 

entende que a lealdade dos empregados é consideravelmente acentuada na 

organização familiar, decorrido algum tempo, pois os membros da empresa se 

identificam com pessoas concretas que aí estão o tempo todo. 

Ao ser questionado se considera a organização um bom lugar para se 

trabalhar, “C” afirma que sim, pois, caso contrário, não estaria na instituição desde o 

início de suas atividades. Percebe-se, por meio da resposta do participante C, a 

existência do que Miranda (2007) descreve como componentes da cultura 

organizacional.  

Além disso, Fleury e Fleury (1995) acrescentam que os valores 

organizacionais se expressam em elementos simbólicos e em práticas 

organizacionais, que em sua capacidade de ordenar, atribuir significados e construir 

identidade organizacional simultaneamente agem como elementos de comunicação 

e consenso. 

Quando perguntado se a instituição está aberta a receber e reconhecer as 

opiniões e contribuições dos professores, “C” opina que sim, desde que tais opiniões 
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sejam pertinentes à instituição. Isso acontece principalmente pelo contato com a 

coordenação de curso, o que vai ao encontro do entendimento de Teixeira (apud 

ALVES, 2006) quanto ao fato de que é a partir da focalização nas pessoas que a 

abertura às ideias é manifestada, bem como apresenta como consequência 

resultados positivos sobre os integrantes da organização. 

No que diz respeito aos pontos fortes e fracos de se trabalhar na Faculdade, 

“C” destaca como pontos fortes: “ótimo ambiente de trabalho, com um bom clima, 

reconhecimento e valorização por parte dos proprietários e da coordenação; 

valorização do aperfeiçoamento feito pelos docentes e um grupo de alunos (em sua 

grande maioria) respeitosos e educados”. Já como pontos fracos: “o estacionamento 

e a intervenção do dono (que também é o Diretor Geral) nas decisões do 

coordenador do Curso de Administração”.  

Nesse item verifica-se que C percebe como relevante o reconhecimento e a 

valorização, característica presente na cultura organizacional da Fucap, mas 

assinala a intervenção da alta administração na esfera do Curso de Administração.  

Por meio da resposta de C, identifica-se uma característica de empresa 

familiar, que é a intervenção do dono nas decisões do Curso de Administração. 

Nesse tipo de organização, essas intervenções constituem um ponto fraco, pois há 

dificuldades nas ações de delegação de responsabilidades. O “dono” acredita que 

apenas ele detém as informações necessárias para a tomada de decisões, ou seja, 

a centralização administrativa quase sempre acontece. Por outro lado, em algumas 

organizações familiares, a proximidade com o fundador ou diretor proprietário pode 

proporcionar aproximações entre trabalhadores e gestores. Esse contato “direto” 

muitas vezes proporciona diálogos importantes para a busca de consensos nas 

decisões administrativas (ALBA, 2011). 

Ao ser indagado se a Fucap possui objetivos de desempenho traçados e se 

esses são repassados para todos os professores, “C” afirma que sim.  A empresa 

tem objetivos que constam no seu PDI e são repassados aos docentes por meio de 

reuniões. Entre eles estão a abertura de novos cursos (Direito, Pedagogia – que já é 

uma realidade, Engenharia de Produção e Engenharia Civil, que acontecerá num 

futuro próximo). Com a abertura desses novos cursos, a instituição busca o título de 

Centro Universitário, abrindo novas oportunidades e oportunidades de carreira. 

O entrevistado ainda valoriza as informações que circulam na organização e 

o acesso dos professores às mesmas. 
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Quanto às estratégias envolvendo novos investimentos, aparentemente a 

geração que está no controle da organização não é avessa a riscos, pois há, 

efetivamente, intenção dos gestores na abertura de novos cursos para a instituição 

se tornar um Centro Universitário. Mas nem sempre isso acontece, pois em 

empresas familiares, a resistência a novos negócios nem sempre ocorre 

(AMENDOLARA, 2005). 

Sobre a questão de autonomia para a execução do trabalho dos docentes, 

“C” afirma que até hoje não houve qualquer tipo de repreensão ou controle mais 

expressivo quanto ao seu trabalho. Infere-se assim que, de acordo com Moreira Jr. e 

Neto (2007), algumas características de administração pioneira, como o fato de o 

controle ser parcial e haver um uso minimizado de medidas formais com a liderança 

diretiva. Smith (2007) complementa que nas empresas familiares quase não se 

utilizam sistemas internos de controles formais. 

 Ao ser questionado sobre se a instituição disponibiliza as informações 

necessárias à execução de seu trabalho, “C” percebe que geralmente as 

informações são claras e estão à disposição. Segundo ele, o canal que repassa 

essas informações é a coordenação e o sistema acadêmico. De acordo com a 

abordagem de C, identifica-se elementos de análise da administração profissional 

que, consoante a Moreira Jr. e Neto (2007) são : organização que ocorre de maneira 

formal por intermédio da coordenação e do sistema acadêmico; esses também 

possibilitam visualizar que a comunicação é aberta e compartilhada. 

Sobre o tema se a história da Fucap é disseminada aos docentes, o 

participante entende que sim, pois todo o início de semestre os docentes participam 

de cursos de capacitação em que são recebidos pelo Diretor Geral e também pelos 

coordenadores dos cursos. Nesse primeiro encontro, é passado um pouco da 

história da instituição, seus principais momentos, missão, visão e valores. Entende-

se a partir da resposta de “C” que a instituição, ao transmitir informações aos 

membros nas reuniões no início do semestre, investe numa estreita relação com seu 

entorno, acabando por desenvolver a identidade de seus membros e, em última 

instância, contribuindo para que a organização seja aceita por eles (DIAS, 2003). 

Ao ser questionado sobre como acontece o processo comunicacional, “C” 

menciona que geralmente o próprio fundador ou a coordenação repassam aos 

docentes estas alterações. Muitas vezes são realizadas reuniões ou ocorre até 

mesmo antes do início das aulas na sala dos professores. Infere-se aqui a presença 



59 

 

de elementos de análise com características de administração profissional e 

pioneira. No âmbito da administração profissional, segundo Moreira Jr. e Neto 

(2007), há reuniões formais e, no âmbito da administração pioneira, existe a 

organização informal, que é percebida em “reuniões” informais na sala dos 

professores. 

Em relação ao processo de integração na Fucap a partir do momento em 

que foi admitido, o participante afirma que o Diretor Geral foi seu professor na Unisul 

quando era ainda aluno do curso de Administração. Na época, ele era coordenador 

do curso e surgiu um laço de amizade, pois, de acordo com “C”, ambos tinham 

“ideias em comum” e assim iniciou as atividades da Fucap e convidou “C” para 

lecionar. O entrevistado afirma que sempre esteve a par de tudo, pois participou do 

primeiro encontro dos professores nas Termas do Gravatal –SC. 

A partir da resposta feita por “C”, identificam-se pontos que são 

considerados, de acordo com Lodi (1998), pontos fortes de uma empresa familiar. 

“C” respondeu que o que facilitou a sua entrada na faculdade foi o fato de ter sido 

aluno do Diretor Geral, o que levou a uma amizade e também a apresentar ideias 

congruentes com ele. Como se pode observar, o “dono” valoriza a lealdade dos 

empregados, e a contratação nas empresas familiares muitas vezes ocorre a partir 

de relações pessoais (ALBA, 2011). 

“C”, ao ser questionado se ministra aula em outra instituição, responde que 

sim. A instituição é a Uniasselvi, que disponibiliza curso Processos Gerenciais à 

distância. E afirma que fica difícil comparar, já que são duas instituições com 

“metodologias diferenciadas”.  

Ao ser perguntado se percebeu alguma mudança na gestão, “C” disse que 

se for em relação à saída do antigo sócio, pode afirmar que tudo melhorou, pois a 

nova “gestão” melhorou em muito o ambiente e a forma de trabalho.  

 

Participante D 

 

“D” possui Doutorado em Engenharia e Gestão do Conhecimento pela 

Universidade Federal de Santa Catarina. É especialista em Gestão Estratégica de 

Empresas, Gestão de Pessoas e mestre em Administração, ambos pela UFSC. 

Possui graduação em Administração (UDESC/ESAG) e Serviço Social (UFSC).  
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Seu ingresso na instituição ocorreu há três anos. “D” ministra a disciplina 

Administração de Recursos Humanos I. 

Em relação ao tempo dedicado à instituição, relata que dedica quatro horas 

em sala de aula, porém, em casa, a entrevistada estuda e realiza pesquisas sobre a 

referida disciplina, aproximadamente mais quatro horas semanais (planejamento das 

aulas, correção de exercícios, correção de provas). Com relação às demais 

atividades, também faz planejamento e confecciona os slides para as outras 

disciplinas (outras Instituições de Ensino Superior). 

“D” entende que em termos de referência, uma professora do curso de 

Administração é um exemplo a ser seguido, pois se trata de uma profissional 

dedicada e responsável com aquilo que faz. Além disso, é uma pessoa atenciosa, 

carismática e simpática com todos. Outra professora do mesmo curso também é 

percebida como referência, pois também é um exemplo no que se refere ao 

profissionalismo. Além disso, lembra que, ao participar de inúmeras bancas de 

Trabalho de Conclusão de Curso, sua orientação pedagógica foi bastante apreciada 

por todos os membros.  

Quando questionada como a instituição investe na satisfação dos 

professores, “D” entende que um dos aspectos relevantes na FUCAP é a maneira 

como se reporta aos seus profissionais, ou seja, “com consideração e respeito”. 

Segundo ela, “sinto-me como se estivesse em casa”, ou seja, esta é a sensação 

agradável que “D" tem em relação à Faculdade, pois prestar um bom atendimento 

torna-se algo prazeroso de se fazer.   

 “D” percebe que a relação entre a coordenação e os docentes é muito 

amigável e respeitosa. Quanto às regras a serem seguidas, a participante entende 

que é importante haver regras, práticas administrativas e procedimentos a serem 

seguidos. Mesmo assim, avalia que nenhum dos procedimentos inibe a liberdade do 

docente.  

A partir da resposta da questionada, percebe-se que há um ponto 

antagônico sobre o que diz Alba (2011), pois, de acordo com esse autor, as 

empresas familiares têm dificuldade de delegar, não há inovação, as coisas são 

direcionadas pelo humor do dono.  

 No que diz respeito ao relacionamento dos professores, “D” percebe que 

pode falar apenas do seu relacionamento com os demais docentes. E, em sua 

opinião, possui um bom relacionamento com a maioria. Porém, alguns desses, ela 
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diz não conhecer, pelo fato de ministrar uma disciplina num único dia. No tocante 

aos demais colegas, prefere não opinar, visto que desconhece o relacionamento 

entre eles.  

Em relação ao cotidiano do trabalho da instituição, “D” afirma que estão 

presentes valores como respeito e trabalho em equipe.  

Dias (2003) complementa afirmando que os itens mencionados facilitam o 

desenvolvimento dos colaboradores da Fucap e aprende-se com a experiência do 

grupo. Este seria então um fator implícito na estrutura formal da organização. 

 Já no que tange aos valores, esses são constantemente enfatizados pelo 

fundador da Fucap. Assim, é um item que, de acordo com Moreira Jr. e Neto (2007) 

e Duh, Belack e Milfelner (2010),  os valores institucionais são reflexos da figura de 

um fundador. 

Ao ser questionada se considera a organização um bom lugar para se 

trabalhar, “D” afirma que sim, pois a Fucap possibilita, principalmente para quem 

está iniciando na carreira de magistério superior, uma experiência muito positiva. 

Para aqueles profissionais que já atuam há algum tempo no mercado, também é 

uma oportunidade de se reciclar o conhecimento.  

Em relação à questão de  a instituição estar  aberta a receber e reconhecer 

as opiniões e contribuições dos professores, “D” afirma que sim, pois tal situação 

pode ser observada na conduta da figura do Diretor Geral, da coordenadora de pós-

graduação e do coordenador do curso de Administração. Identifica-se por meio de D 

que o contato direto com o Diretor Geral e com a coordenadora do curso é o que 

Alba (2011) considera um ponto positivo da empresa familiar.  

No que diz respeito aos pontos fortes e fracos de se trabalhar na Faculdade, 

“D” revela como pontos fortes: “consideração e respeito pelo professor”. Já como 

pontos fracos, “D” menciona a junção de turmas de um mesmo curso, pois tal 

procedimento prejudica muito o andamento das aulas justamente pelo excesso de 

alunos na sala de aula.  

Percebe-se, a partir da resposta da questionada, que a união de turmas 

seria uma fraqueza da organização, mas que, sob o ponto de vista gerencial, 

significa redução de custos. 

Ao ser indagada se a Fucap possui objetivos de desempenho traçados e se 

eles são repassados para todos os professores, “D” afirma que isso é vislumbrado 

ao oportunizar aos acadêmicos o desenvolvimento de atividades profissionais 



62 

 

capazes de contribuir com sua aprendizagem. O apoio, a orientação e o 

encaminhamento dos discentes para as oportunidades de trabalho (oferecidas pelas 

empresas parceiras da Instituição), aparentemente são exemplos de práticas 

positivas que contribuem para um bom desempenho organizacional.  

Quando indagada se a Fucap gerencia questões como atraso e 

absenteísmo, “D” percebe que a instituição procura conversar com o professor e 

entender o real motivo disso antes de aplicar qualquer tipo de sanção. Segundo ela, 

confia-se no argumento do docente. Confia-se no que o docente fala, pois um dos 

pontos fortes dessa empresa familiar é a confiança depositada em cada colaborador. 

E, de acordo com Lodi (1998) e Duh, Belack e Milfelner (2010), confiança é uma das 

forças da empresa familiar.  

Sobre a questão de autonomia para a execução do trabalho dos docentes, 

“D” afirma que ela existe, pois eles têm liberdade para conduzir suas atividades 

profissionais da melhor forma possível.  

Em relação ao fato de a instituição disponibilizar as informações necessárias 

para a execução de seu trabalho, a participante percebe que isso acontece, pois tais 

informações estão disponíveis em meio impresso e eletrônico, como é o caso do 

Plano de Ensino, confecção de slides e seleção de textos que contemplam o 

assunto a ser abordado. Esse processo é relevante, pois de acordo com as 

concepções de Torquato (2001), a comunicação organizacional possibilita que 

ocorram inputs que corroboram para a execução do trabalho. 

Sobre o tema de a história da Fucap ser disseminada aos docentes, “D” 

afirma que isso acontece por intermédio do meio impresso informativo da Faculdade 

Capivari e Conveniados, bem como através do meio eletrônico (site), além de 

móveis antigos, utensílios que estão expostos na própria Instituição e Jornal Local.  

A partir da resposta de “D”, identificam-se características da cultura 

organizacional da instituição, como móveis antigos, utensílios que são expostos e o 

Jornal Local, os quais recebem, de acordo com Fleury e Fischer (1992), a 

classificação de nível de artefatos visíveis. Conforme  os autores, esse nível é 

perceptível no ambiente constituído pela organização e ainda na arquitetura e layout 

existentes.  

A presença desses utensílios e do Jornal Local pode ser considerada 

influência da figura do Diretor Geral, pois ele parte de gostos pessoais para 
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desenvolver o layout da organização. Isso figura, de acordo com Oliveira (2010), a 

dificuldade de separar o profissional do emocional.    

Ao referir-se sobre como acontece o processo comunicacional, “D” afirma 

que  ocorre por meio de reuniões pedagógicas, via Sistema Acadêmico e o site da 

Instituição. Por meio da resposta da questionada, percebe-se que, embora a Fucap 

seja uma empresa familiar, existem elementos que Moreira Jr. e Neto (2007) 

destacam como de administração formal, que são as reuniões pedagógicas, o 

Sistema Acadêmico em que constam as regras necessárias para o desenvolvimento 

do trabalho do docente e o site da Instituição que apresentam seus valores e 

objetivos. 

Em relação ao seu processo de integração na Fucap, a partir do momento 

em que foi admitida, “D” menciona que ficou sabendo, na ocasião, da política 

referente à Instituição, bem como seus procedimentos administrativos, normas e 

regras a serem cumpridas. Isso também ficou visível no comportamento dos alunos, 

visto que “me chamou a atenção a maneira como eles eram educados, ou seja, 

pediam permissão para entrar na sala de aula quando chegavam atrasados”.  

Percebe-se, a partir da resposta de “D”, que o processo de integração é 

relevante, já que, de acordo com Luz (2003), possibilita ao colaborador ingressar  

informações sobre o conjunto de crenças, valores, estilo de trabalho e 

relacionamentos que distinguem esta organização das outras que já trabalhou.  

“D”  informou ministra aula em outra instituição E que a principal diferença 

entre tais experiências reside no tratamento gentil e amoroso como o docente é 

tratado por toda equipe da FUCAP.  

Nesse aspecto, identificam-se influências do fundador da instituição que 

seria o tratamento “gentil e amoroso”. Assim, esta seria, de acordo com a 

entrevistada, uma característica que faz uma organização familiar ser diferente de 

outras. Este tipo de empresa, como se ressaltou anteriormente, se espelha em um 

núcleo familiar, no caso, nos valores de seu fundador.  

Ao ser perguntada se percebeu alguma mudança na gestão, “D” disse que 

atualmente há maior profissionalismo no tocante às questões de cunho pedagógico.  

 

Participante E 
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“E” é formada em Matemática pela UFSC e possui pós-graduação em 

Matemática pela Unisul. Seu ingresso na faculdade ocorreu há cinco anos. “E” 

ministra as disciplinas Matemática Financeira e Estatística. Sua carga horária é de 

20 horas semanais na Fucap.  

“E” considera como referências pessoas que estão na instituição há mais 

tempo que ela, haja vista que, sempre que necessário, a orientam. São pessoas 

competentes, sejam como indivíduos ou como profissionais, as quais sempre estão 

dispostas a ceder seu tempo para disponibilizar orientações. 

Este participante acredita que a Faculdade investe na satisfação dos 

docentes, pois procura disponibilizar tudo o que for possível para que os professores 

tenham em mãos todo o material que necessitam para suas aulas. Também fornece 

incentivos financeiros para projetos inovadores, bem como para aperfeiçoamento 

desses colaboradores. Além disso, ainda elabora encontros de aperfeiçoamento e 

de atualização. 

“E” entende que a relação entre a coordenação e os docentes é excelente, 

pois tem acesso aos coordenadores e à direção quase diariamente, e a equipe 

sempre escuta e leva em consideração ideias, queixas e sugestões dos professores. 

Em relação às regras a serem seguidas, pelo que a participante percebe, “é claro 

que toda instituição precisa de parâmetros administrativos, mas isso não 

compromete o desempenho do professor ou a realização do trabalho de forma 

adequada”.  

A partir das informações de “E”, percebem-se características da cultura 

organizacional da instituição que, consoante com Luz (2003) e Schein (2001), é 

intangível e se expressa por meio das atitudes do quadro funcional, neste caso, a 

partir da fácil acessibilidade aos gestores da organização.  Tal acessibilidade a 

outros níveis da organização é destacada por Alba (2011) como um dos pontos 

fortes de uma empresa familiar.  

No que diz respeito ao relacionamento dos professores, “E” percebe que 

acontece de forma bastante cooperativa. Todos são colegas e há uma relação 

bastante companheira, ou seja, quando alguém precisa de algum tipo de apoio 

sempre encontra um colega disposto a ajudar. 

Por intermédio de “E”, identifica-se uma característica forte da cultura Fucap, 

que é o trabalho em equipe, pois é um fator constantemente abordado tanto pelo 

Diretor Geral quanto pelos demais trabalhadores. Assim, conforme Alves (2006) e 



65 

 

Wagner III e Hollenbeck (2000), a cultura é percebida à medida que são assimiladas 

e interiorizadas pelos colaboradores da organização por meio da tentativa, da 

cooperação, da influência social, da experiência e da exposição às atitudes 

organizacionais.  

Em relação ao cotidiano do trabalho da instituição, “E” tem a percepção de 

que há comprometimento, solidariedade, amizade, companheirismo, disposição para 

trabalhar, criatividade e motivação. 

Quando indagada se considera a organização um bom lugar para se 

trabalhar, “E” afirma que é um lugar excelente para trabalhar. De todas as Escolas 

que já trabalhou, a participante percebe que a Fucap é a que apresenta maior 

organização, competência e motivação, uma vez que procura envolver os 

professores em todas as atividades que fazem parte da instituição.  

Ao basear-se na informação de “E”, pode-se afirmar que a Fucap, embora 

seja uma organização de cunho familiar, apresenta, consoante a Moreira Jr. e Neto 

(2007), um elemento de administração profissional, que é a comunicação aberta e 

compartilhada, pois, na referida empresa, procuram-se envolver todos os docentes 

nas atividades que se referem a ela. 

Quando perguntada se a instituição está aberta a receber e reconhecer as 

opiniões e contribuições dos professores, “E” afirma que sim. Segundo ela, as ideias 

ou projetos dos docentes são analisados e, quando vêm ao encontro da missão da 

instituição, tais projetos são implantados pela mesma. A entrevista ainda cita o 

exemplo de projetos que estão em curso no momento e que envolvem a 

comunidade ao entorno da Fucap.  

Nessa resposta, assimilam-se elementos que Moreira Jr. e Neto (2007) 

entendem como integrantes da administração profissional, o controle, 

desenvolvimento gerencial e a liderança. No caso do controle e do desenvolvimento 

gerencial, procura-se analisar a viabilidade de implementação do projeto e da ideia a 

partir do que diz a missão da organização. Identifica-se  também o item liderança 

participativa, já que há a abertura para que os docentes façam contribuições para o 

melhor andamento da organização. 

No que diz respeito quais aos pontos fortes e fracos de se trabalhar na 

Faculdade, “E” afirma que não consegue pensar em nenhum ponto fraco. Os pontos 

fortes já foram citados, tais como incentivo aos professores, encontros de 
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atualização e aperfeiçoamento, acompanhamento com os coordenadores, incentivos 

aos acadêmicos e seu acompanhamento. 

Ao ser indagada se a Fucap possui objetivos de desempenho traçados e se 

esses são repassados para todos os professores, a entrevistada entende que sim e, 

entre eles, menciona o índice no ENADE, nos exames de suficiência contábil e 

exames de desempenho dos acadêmicos.  

Percebe-se, por meio da entrevistada, que o grau de profissionalização da 

Fucap está em um nível de gestão que, de acordo com Alba (2011), sinaliza que o 

poder nem sempre, nas empresas familiares, está nas mãos proprietário. Corrobora-

se a isso a resposta de E, quando afirma que os objetivos de desempenho são 

repassados aos docentes. Esse fato serve para que eles possam contribuir com 

suas habilidades e conhecimentos, minimizando assim as possíveis limitações do 

Diretor Geral.   

Sobre a questão de autonomia para a execução do trabalho dos docentes, 

“E” entende que a instituição disponibiliza grande autonomia para que o professor 

possa desenvolver da melhor maneira possível o seu trabalho, desde que o plano de 

ensino seja cumprido ao final do semestre. Segundo ela, talvez isso explique a baixa 

rotatividade da instituição.  

Ao balizar-se na resposta da entrevistada, identifica-se o quão forte é a 

cultura da Fucap no que tange ao quesito confiança pois o que é cobrado é o 

cumprimento do Plano de Ensino, e não a forma como ele foi desenvolvido pelo 

docente. O sentimento confiança é constantemente enfatizado pelo Diretor Geral e 

disseminado pelos demais colaboradores.  

De acordo com Fleury e Fischer (1992), Gomes (2007), Lodi (1998), Alba 

(2011), Macedo (2009), só se alcança esse grau de cultura quando a organização 

mantém um nível de rotatividade baixo, como é o caso da Fucap e de outras 

organizações de cunho familiar.  

“E”, ao ser questionada sobre se a instituição disponibiliza as informações 

necessárias à execução de seu trabalho, ela afirma que sim, alegando que isso 

ocorre principalmente durante os encontros de aperfeiçoamento e atualização. 

Sobre o tema se a história da Fucap é disseminada aos docentes, “E” afirma 

que tal fato acontece principalmente durante os encontros de aperfeiçoamento e 

atualização, bem como em festas de confraternização. 
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Quando indagada sobre como acontece o processo comunicacional, “E” 

menciona que esse ocorre através do sistema acadêmico, e-mail e em conversas na 

sala dos professores. 

Quando perguntada como foi o seu processo de integração na Fucap a partir 

do momento em que foi admitida, “E” afirma que sua integração ocorreu quando foi 

convidada a ministrar aulas de estatística para a hotelaria. Nessa ocasião, teve 

reunião com a coordenadora do curso que lhe explicou como a “casa” funcionava, 

bem como esclareceu dúvidas que surgiram.  

“E”, ao ser questionada se ministra aula em outra instituição, menciona que 

sim e percebe que as diferenças são, principalmente, de organização, 

acompanhamento, disposição para ajudar e companheirismo entre os colegas.  

No quesito da percepção de alguma mudança na gestão, “E” disse que 

houve uma melhoria em toda a estrutura da instituição e aumento considerável nas 

matrículas. Segundo ela, professores e acadêmicos estariam mais “satisfeitos”. 

 

Participante F  

 

“F” é formada em Administração pela Universidade Federal do Paraná e 

possui Mestrado em Administração pela Universidade Federal de Santa Catarina. 

Seu ingresso na Faculdade ocorreu há três anos. A participante ministra as 

disciplinas de Administração da Produção, Recursos Humanos II e Orientação para 

a elaboração de Trabalho de Conclusão de Curso. Não tem dedicação exclusiva, 

pois trabalha oito horas por dia em uma empresa do ramo de alimentação da grande 

Florianópolis, no setor de Recursos Humanos. 

“F” entende que existem duas pessoas tidas como referência na Instituição; 

uma é o Diretor Geral, pois é uma pessoa empreendedora, que realiza as tarefas 

necessárias para o crescimento da instituição com entusiasmo, além de ser um 

visionário. A fundação da Fucap é o exemplo empírico dessas características. A 

outra referência é a coordenadora do curso de Ciências Contábeis, que apresenta  

tranquilidade, é profissional e planeja as atividades.   

Essa participante da pesquisa acredita que a Faculdade investe na 

satisfação dos professores, uma vez que oferece aos profissionais um lanche na 

entrada, além de serem realizadas comemorações em datas especiais, como Natal 

e Dia do Trabalhador.  
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Quanto à relação entre a coordenação e os docentes, a participante afirma 

que possui bom relacionamento com o coordenador de Administração e com os 

professores também. Porém, em sua opinião, o que acaba atrapalhando é a 

interferência do dono, que é autoritário e assim acaba colocando a figura do 

coordenador do Curso de Administração em segundo plano, não tanto para os 

professores, mas sim para os alunos. Esta é a segunda pessoa que registra 

interferências na autonomia do Coordenador do Curso de Administração. A 

entrevistada demonstra o que Alba (2011) entende como um dos pontos fracos da 

organização de gestão familiar, que é a centralização do poder, pois só o dono sabe 

fazer, no caso o Diretor Geral, ao intervir nas decisões do Coordenador do Curso de 

Administração.  

Neste ponto, identificamos percepções diferentes por parte dos 

entrevistados, pois enquanto alguns ressaltam a autonomia proporcionada pela alta 

administração, outros dizem o contrário.  

Em relação às regras a serem seguidas, pelo que a participante percebe, há 

autonomia e flexibilidade para trabalhar em sala de aula, porém é constantemente 

cobrado que o objetivo seja alcançado, isto é, o cumprimento do plano de ensino. 

Isso tudo contribui para que as pessoas queiram permanecer por longo período 

trabalhando ali. 

No que diz respeito ao relacionamento dos professores, “F” entende que o 

pessoal que vai de Florianópolis à Capivari acaba tendo maior contato entre si, pois 

são quatro horas dentro de um veículo. Segundo ela, “se não criar um vínculo, vira 

um inferno”. A viagem representa uma oportunidade para conversar, trocar ideias e, 

consequentemente, o relacionamento entre os colegas acaba se estreitando mais. 

Mas com o pessoal de Capivari de Baixo e região também parece haver igualmente 

boa receptividade. Os professores chegam cedo, e isto é um diferencial. O 

relacionamento é harmonioso. 

Em relação ao cotidiano de trabalho da instituição, a entrevistada afirma que 

é caracterizado como um ambiente inovador, profissional e todas as atividades são 

desenvolvidas com extrema competência. Assim, um dos valores que “F” percebe, 

que é muito visível e está presente em todas as atitudes dos funcionários e 

discentes da instituição, é a honestidade. O Diretor Geral, na visão da entrevistada, 

confia tanto nos seus funcionários, bem como nos acadêmicos, que aparelhos 
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eletrônicos da instituição e vários instrumentos da cultura local ficam sem cadeados, 

à disposição de quem precisar utilizá-los. 

Ao ser questionada se considera a organização um bom lugar para se 

trabalhar, “F” entende que sim. Segundo ela, caso tivesse uma opinião diferente, 

não viajaria tanto tempo. Há liberdade, por exemplo, de a pessoa precisar se 

ausentar um dia e poder repor em outro. “Ninguém cobra porque você não foi, 

simplesmente você dá uma explicação e eles confiam, isso faz a diferença”. A 

entrevistada ainda menciona mais motivos: “os alunos são muitos bons, enxerga-se 

a evolução que eles têm. O relacionamento e o respeito que eles têm pelos 

professores, apesar da juventude na instituição, isto ainda é preservado”. 

Quando perguntada se a instituição está aberta a receber e reconhecer as 

opiniões e contribuições dos professores, “F” afirma que sim, pois a Fucap está 

aberta às ideias do corpo docente, embora às vezes apenas escute, porém sem 

efetivar ou implementar as mudanças sugeridas. Conforme a participante, “já 

aconteceu de eu contribuir com opiniões e que foram acatadas posteriormente 

como, por exemplo, aulões do Enad, realização de parcerias e recompensas aos 

alunos que obtiveram um bom desempenho etc”. 

No que diz respeito aos pontos fortes e fracos de se trabalhar na Faculdade, 

“F” percebe como negativo o fato de ter que enfrentar uma estrada, o que  torna a 

viagem cansativa, pois são em torno de quatro horas “perdidas”. Além disso, 

menciona a falta de comunicação, a falta de integração e de informação, pois “tem 

coisas que ficamos sabendo só nos bastidores, é o rádio peão que informa”. Em 

relação aos pontos fortes, a participante menciona a flexibilidade, o contato com os 

alunos e o ambiente agradável da Fucap.  

Ao ser indagada se a Fucap tem objetivos de desempenho traçados e se 

esses são repassados para todos os professores, afirma que não vê a Fucap 

divulgar esses objetivos. Alguns pontos do planejamento estratégico são divulgados 

por meio de conversas na sala dos professores, como é o caso das visitas 

periódicas da comissão do MEC, que os professores só ficaram sabendo no dia em 

que eles estavam lá, assim como novos cursos. Segundo ela, o ponto que é 

enfatizado pela coordenação é o cumprimento dos números de encontro e conteúdo 

programado. Assim, a única  forma de controle é a avaliação dos alunos. Em sua 

opinião, “essa avaliação é sem propósito, a gente recebe, faz porque tem que fazer, 

não há um plano de ação para resolver problemas apontados pelos alunos”. 
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Em relação à questão de atrasos e absenteísmo, a participante afirma que 

não está no foco da Fucap a assiduidade e o comprometimento dos docentes, pois o 

importante é que o acadêmico consiga aprender. Em sua opinião, trata-se de uma 

estratégia de gestão. 

A história da Fucap não é muito disseminada entre os docentes, pois, 

segundo “F”, “eu não percebo isso acontecer com os professores, os alunos sim, 

toda vez que o Diretor vai falar com os alunos, ele conta desde a fundação, pedra 

bruta, pedra polida.. conhecer a história faz parte de vestir a camisa”. Além disso, a 

participante entende que no site não está disponível a história da Fucap, ou melhor, 

até está, mas de forma bem resumida, dado o contexto em que a mesma foi criada, 

a história deveria ser mais explorada. 

Em relação ao processo de integração quando foi admitida, ela diz que 

chegou na Fucap através de uma colega que a convidou para lecionar. “F” relata ter 

feito apenas uma apresentação formal ao coordenador. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Ao partir das ideias de Mello (1975, p. 15), que afirma que “um trabalho de 

reflexão sobre problemas tão sérios só pode oferecer mais indagações do que 

respostas, propor e diagnosticar dificuldades mais do que resolvê-las”, é possível 

dizer que a intenção deste estudo não foi esgotar o assunto ou ser conclusivo, mas 

realizar contribuições que, de algum modo, possam colaborar para a construção de 

um conhecimento que responda o questionamento que direcionou todo o estudo. 

Entendeu-se que a abordagem de cunho qualitativo foi a mais indicada para 

desenvolver e estruturar este tipo de pesquisa, não se teve a intenção de generalizar 

os resultados alcançados, além do ambiente que foi realizado o estudo de caso. 

Preocupou-se principalmente em extrair as significações essenciais que os 

participantes atribuíram a cada indagação feita pelo pesquisador. Por ter sido 

utilizada a visão indutiva na análise das informações coletadas, foram realizadas  

inferências, mais do que afirmações, no sentido de alcançar o entendimento do 

fenômeno abordado. 

Para descrever e interpretar os pressupostos que balizaram o presente 

trabalho, foram utilizados o conceitos de cultura organizacional e as categorias 

lógicas de cultura apresentadas por Fleury e Fischer (1992), Maximiano (2000) e 

Schein (2001) dentre outros. No que tange aos conceitos de empresa familiar, 

utilizaram-se principalmente os conceitos de Macedo (2009), Oliveira (2010), Moreira 

Jr. e Neto (2007). 

Este trabalho buscou construir conhecimentos que permitisse responder ao 

seguinte questionamento: qual a percepção dos docentes do Curso de 

Administração possuem a respeito dos processos de gestão da Fucap.  

O estudo da gestão familiar na Faculdade Capivari mostrou que é clara a 

presença do mito de que “a organização é uma grande família”. As cerimônias (festa 

de aniversário da fundação da instituição, Dia do Trabalhador e de final de ano) 

ocorridas, entre outros aspectos, parecem ter a função de sedimentar o 

entendimento da organização como continuação da residência do colaborador,  isto 

é, a organização seria a “grande família” que tem a incumbência de prover as 

necessidades dos colaboradores, como também dos seus familiares. 
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Apesar da “ingenuidade” demonstrada nessa possibilidade, nas empresas 

familiares esse mito da “grande família” é muito presente. A partir dos depoimentos 

apresentados, não é diferente na Fucap. 

Consoante a isso, os entrevistados mostraram formas de vínculos afetivos 

de forma afetiva com a organização. O que explica essa maneira de relacionamento 

está presente nos fragmentos dos discursos dos diversos professores da instituição 

de que a empresa é uma “grande família”. Balizando-se nisso, a relação dos 

docentes com a instituição vai além de se constituir numa relação racional de troca 

(força de trabalho x incentivos financeiros), pois  também se baseia no emocional e 

no afetivo. A figura da Faculdade como uma “grande família” mostra o ambiente de 

confiança, de informalidade e de compromisso na forma de  expectativas dos níveis 

de gestão da empresa. Porém, deve ser ponderado que tal mito, além de mostrar a 

face mais visível da confiança e da cooperação, também cobre outra: a da 

dominação e submissão (FLEURY; FISCHER, 1992).  

No entanto, em que influa à relevância desse elemento da cultura, a 

instituição tem incorporado características que indicam tendências de 

profissionalização e de atualização do seu modelo de gestão. É o caso da utilização 

do PDI, ENADE, ou seja, instrumentos e ações que procuram estabelecer critérios 

objetivos no processo de mensuração de resultados da produtividade dos docentes. 

Contudo, é evidente a influência da visão de mundo do fundador na 

edificação dos princípios básicos de cultura vigentes. Tal acontecimento foi 

amplamente explicitado em relatos dos entrevistados. As alusões feitas ao fundador 

da organização, em especial nas respostas das entrevistas, demonstram a nítida 

impressão aos neófitos ou novatos de que o mesmo ainda se encontra no pleno 

desenvolvimento de suas atividades no cotidiano da Fucap. 

A realidade que foi socialmente desenvolvida na empresa se ancora 

principalmente nos valores referentes ao trabalho (os professores têm que executar 

seu trabalho intensamente), a produtividade (fazer mais com menos), a palavra 

(cumprir o que é prometido), a igualdade (todos os professores são iguais), a 

educação (a qualificação do professor é algo almejado), a confiança (é fundamental 

nas relações interpessoais, e no ambiente de trabalho é primordial) e a honestidade 

(é uma qualidade humana primordial). 

Porém, é necessário ressaltar que alguns dos valores anteriormente 

mencionados se encontram revestidos atualmente por algumas inconsistências que 
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foram discutidas no decorrer do estudo. Como ilustração, menciona-se o caso 

referente à intervenção do Diretor Geral nas atitudes do coordenador do Curso de 

Administração. Na atualidade, percebe-se que valores como confiança e palavra já 

não são percebidos com o mesmo rigor ostentado nos primórdios do 

empreendimento. Nesse entendimento, os entrevistados comentaram a volatilidade 

das decisões tomadas no âmbito do coordenador do Curso de Administração. 

Ainda, a respeito da realidade socialmente construída na instituição, 

percebe-se que a decisão se encontra deslocando na tradição de o Diretor Geral ter 

a palavra final para a utilização de parâmetros científicos balizados em reuniões 

pedagógicas, resultados no ENADE e PDI.  

No que se refere à relação entre as necessidades da vida no trabalho e o 

tempo disponibilizado para outros estados da vida pessoal, os questionados, em sua 

maioria, manifestaram que o tempo disponibilizado ao trabalho invade de forma 

considerável o espaço pessoal da vida do professor.  

Em relação à satisfação dos professores para que executem bem as suas 

atividades, os entrevistados entendem que a instituição realiza isso disponibilizando 

diariamente um lanche, bolsa de estudos para o professor se qualificar ainda mais, 

liberdade e confiança para executar a sua atividade. 

Quando questionados sobre a relação entre a coordenação e os docentes, 

todos os professores responderam que estão satisfeitos, pois enfatizaram que os 

valores respeito, comprometimento e confiança estão presentes em todos os 

momentos de contato.  

Já sobre o tema regras existentes na instituição, os entrevistados 

responderam que a mais explícita é a exigência do cumprimento do Plano de Ensino 

que, de acordo com as respostas obtidas, não impede que os docentes realizem o 

desenvolvimento de sua aula da maneira que acharem mais eficaz e eficiente. Isso é 

possível porque mais uma vez está presente o valor confiança em seus docentes. 

Esse sentimento de liberdade que, como já foi dito, provém de a instituição 

ser de cunho familiar, é um valor constantemente enfatizado pelo seu Fundador, 

bem como é um dos motivos de essa instituição ser um sucesso na região e 

contribuir para a economia local, com geração de renda e emprego. E, como diz 

Macedo (2009), é um segmento que tem contribuído e muito para o PIB gerado no 

Brasil. 
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Ao abordar o assunto relacionamento entre os professores, a maioria 

respondeu que ocorre de forma harmoniosa e cooperativa. Tais valores que estão 

diariamente presentes dia a dia Faculdade e têm seu embrião na figura do fundador. 

Então, pode-se afirmar que, embora seja uma organização familiar, práticas de 

administração profissional, de acordo Moreira Jr. e Neto (2007), estão presentes. 

Com base nos resultados obtidos, pode-se considerar que os fatores de 

sucesso atual da organização são balizados nos valores, enfatizados pelo Diretor 

Geral e absorvidos pelos funcionários, que com o tempo “vestem a camisa” da 

instituição. 

Diante do exposto, é possível afirmar que o objetivo geral deste trabalho foi 

alcançado porque se conseguiu analisar a percepção dos professores da Fucap a 

respeito dos elementos estruturantes e do modo de funcionamento do seu exercício 

laboral a partir do que foi retratado ao longo do processo de apresentação e 

discussão dos resultados. 
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ANEXO I – PRÉ-TESTE 
 
 
Formação acadêmica 
Disciplina que ministra 
Tempo de casa 
Trabalha em outro local? O que faz? Quantos horas se dedica à Fucap e quantas 
às outras atividades? (grau de comprometimento). 
  
 

1. Quem você considera que seria referencia para você aqui na Fucap? Descreva as 
suas características.  

2. Na sua opinião de que maneira a Fucap investe na satisfação dos professores 
para que eles prestem um bom atendimento? 

3. Como você avalia a relação entre a coordenação e os docentes? 
4. Existem regras, procedimentos e práticas administrativas que tem que ser 

seguidas, embora tirem a liberdade de fazer o trabalho na forma mais adequada? 
Sim, por que; Não por que? 

5. Descreva como acontece o relacionamento entre os professores. 
6. Quais são os valores que estão presentes no cotidiano do trabalho da Fucap?  
7. Você considera a Fucap um bom lugar para trabalhar? 
8. A Fucap está sempre aberta a receber e reconhecer as opiniões e contribuições 

dos docentes? 
9. Quais são os principais pontos fortes e fracos de se trabalhar na Fucap? 
10. A Fucap tem objetivos de desempenho traçados e que são repassados para todos 

os professores, quais são?  
11. Como a Fucap trata questões como atraso e absenteísmo? presenteísmo 
12. A história da Fucap (sua fundação, seus dirigentes e acontecimentos importantes) 

é disseminada aos docentes para torná-los mais próximos da organização? De 
que forma ocorre essa disseminação? 

13. Como foi seu processo de integração na Fucap a partir do momento em que você 
foi admitido? Relate como foi que você começou a trabalhar aqui.  Comente 
acerca dos primeiros dias de trabalho na Fucap? 

14. Vc dá aula em outro local? Quais são as principais diferenças entre a Fucap e a 
outra (s) instituição?  
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ANEXO II – ROTEIRO DE ENTREVISTA 
 
Formação acadêmica 
Disciplina que ministra 
Tempo de casa 
Trabalha em outro local? O que faz? Quantos horas se dedica à Fucap e quantas às 
outras atividades? (grau de comprometimento). 
  
 

1. Quem você considera que seria referencia para você aqui na Fucap? 
Descreva as suas características.  

2. Na sua opinião de que maneira a Fucap investe na satisfação dos professores 
para que eles prestem um bom atendimento aos acadêmicos? 

3. Como você avalia a relação entre a coordenação e os docentes? 
4. Existem regras, procedimentos e práticas administrativas que tem que ser 

seguidas, embora tirem a liberdade de fazer o trabalho na forma mais 
adequada? Sim, por que; Não por que? 

5. Descreva como acontece o relacionamento entre os professores. 
6. Quais são os valores que estão presentes no cotidiano do trabalho da Fucap?  
7. Você considera a Fucap um bom lugar para trabalhar? 
8. A Fucap está sempre aberta a receber e reconhecer as opiniões e 

contribuições dos docentes? 
9. Quais são os principais pontos fortes e fracos de se trabalhar na Fucap? 
10. A Fucap tem objetivos de desempenho traçados e que são repassados para 

todos os professores, quais são?  
11. Como a Fucap trata questões como atraso e absenteísmo? presenteísmo 
12. É lhe atribuída autonomia necessária para que você tenha iniciativa e 

liberdade na execução do seu trabalho? 
13. As informações necessárias à execução de seu trabalho estão disponíveis 

adequadamente? Explique. 
14. A história da Fucap (sua fundação, seus dirigentes e acontecimentos 

importantes) é disseminada aos docentes para torná-los mais próximos da 
organização? De que forma ocorre essa disseminação? 

15. Como acontece o processo comunicacional? Como as mudanças são 
comunicadas? 

16.  Como foi seu processo de integração na Fucap a partir do momento em que 
você foi admitido? Relate como foi que você começou a trabalhar aqui.  
Comente acerca dos primeiros dias de trabalho na Fucap? Introdução na 
cultura e valores organizacionais. 

17. Vc dá aula em outro local? Quais são as principais diferenças entre a Fucap e 
a outra (s) instituição?  

18. O que as pessoas perceberam com a mudança na gestão? 
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