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Resumo:  
 

As empresas familiares, de grande representatividade em qualquer economia, 
também estão sujeitas às transformações na atual dinâmica dos negócios, ou seja, 
são sensíveis cada vez mais ao processo de globalização e internacionalização a 
que passam as organizações. Nesse contexto, tornar as empresas de tipificação 
familiares mais competitivas e com bom nível de gestão é um desafio a qualquer 
gestor ou empreendedor, e ao mesmo tempo, fundamental para continuidade dos 
negócios e manutenção do controle da família sobre a empresa. O processo de 
profissionalização é uma das ferramentas que apóiam esse processo de mudança 
organizacional. Ainda, trata de uma das questões mais relevantes quando se trata 
de empresa familiar: a sucessão. Essa questão é uma das responsáveis pela 
mortalidade dessas empresas. Desta forma, a organização, a formalização e a 
estruturação de mecanismos de governança corporativa que sejam capazes de 
conduzir os conflitos naturais e específicos das empresas familiares, durante seu 
processo de profissionalização, se tornam fundamental para que as organizações 
dessa tipificação possam garantir a continuidade dos negócios. O objetivo do 
presente trabalho é analisar as facilidades e dificuldades de uma empresa familiar 
em adotar boas práticas de governança corporativa através de seu processo de 
profissionalização. Para melhor compreensão e organização do extenso conteúdo 
e os construtos utilizados, a pesquisa foi estruturada em quatro blocos: aspectos 
culturais, aspectos de direção, aspectos de sucessão e aspectos de governança 
corporativa. A pesquisa foi aplicada levando em consideração as informações sob 
a ótica dos diretores e funcionários da empresa objeto do estudo. 
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