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Resumo 
 

 
A temática que envolve o capital intelectual (CI) vem alcançando grande relevância 

para as organizações acadêmicas e empresariais por ser considerada central na 

geração de valor e na melhorara do desempenho, da competitividade, da inovação, 

da manutenção e do sucesso das empresas no mercado. Igualmente, a literatura 

ressalta a importância das empresas familiares e sua gestão como geradoras de 

renda, empregos, tributos e desenvolvimento, reconhecendo os desafios particulares 

do processo de sucessão entre os fundadores e seus herdeiros  Nada obstante, o 

desafio de compreender as particularidades do conhecimento materializado no CI 

nesses processos é um aspecto que ainda está por ser estudado em profundidade, 

especialmente em economias emergentes – como no caso do Brasil. Reconhecendo 

e explorando essa lacuna de investigação, o objetivo desta pesquisa foi analisar os 

relacionamentos entre sucessão empresarial e capital intelectual em empresas 

familiares de Minas Gerais. Com base em um estudo comparativo de casos, 

qualitativo e descritivo, observou-se que as organizações analisadas consistem em 

empresas familiares tradicionais, fundadas por membros do mesmo clã e com 

processos de decisão centralizados e com interferência de alguns conflitos 

familiares. Os resultados indicam que a sucessão não se deu de forma bem 

estruturada, formalizada e planejada, mas contou com algumas ajudas externas e 

alguma sistematização. Os resultados revelaram uma melhoria no nível de 

conhecimento e em todos os elementos constitutivos do CI depois da sucessão em 

ambas as empresas, percebendo-se incrementos nos capitais humano, estrutural e 

relacional. As conclusões ressaltaram que o CI consiste, em um ativo estratégico 

nas empresas familiares, impulsionando o desempenho, os processos inovativos, a 

criação, a sistematização e o compartilhamento de informações e conhecimentos, de 

maneira evidente depois da sucessão, em ambas as empresas. Em conjunto, 

espera-se que os resultados da pesquisa possam ser usados por analistas, gestores 

e outros tomadores de decisão, em um processo de feedback competitivo, ajudando 

a compreender melhor as relações da gestão de sucessões, CI e a perenidade das 

empresas familiares. 

 
Palavras-chave:Estratégias Corporativas, Empresa familiar, Sucessão Empresarial, 

Conhecimento, Capital Intelectual.  



 

 

 
 

Abstract 

 

Considerations involving the theme of intellectual capital (IC) have become highly 

relevant for academic and business organizations because this theme is considered 

central to the generation of value, and for improving performance, competitiveness, 

innovation, and the maintenance and success of companies in the market.  In like 

manner, the literature stresses the importance of family companies and their 

management in their role as generators of income, employment, taxes and 

development, and recognizes the peculiar challenges of the succession process in 

these companies from the founders to their heirs.  This notwithstanding, the 

challenge of comprehending the peculiarities of the knowledge that is materialised in 

IC in these processes is an aspect that has still to be studied in depth, especially in 

emerging economies – as is the case of Brazil.  Recognizing and exploring this gap 

in the investigations, the objective of this research was to analyse the relationship 

between business succession and intellectual capital in family companies in Minas 

Gerais.  Based on a comparative, qualitative and descriptive, case study, it was 

observed that the organizations analysed consisted of traditional family companies, 

founded by members of the same clan, with centralized decision-making processes 

and the intromission of some family conflicts.  The results indicate that the 

succession was not conducted in a well-structured, formal, planned way, but enjoyed 

some external help and systematization.  In both companies the results revealed an 

improvement in the level of knowledge and in all the constitutive elements of IC after 

the succession, and increments in human, structural and relational capital were 

found.  The conclusions stress that IC is, in fact, a strategic asset in family 

companies, driving performance, innovation processes, creation, systematization and 

the sharing of information and knowledge, even more evidently after the succession, 

in both companies.  Taken as a whole, it is hoped that analysts, managers and other 

decision makers will be able to use the results of the research in a process of 

competitive feedback, and that they will help to improve the understanding of the 

relationships between succession management, IC and the durability of family 

companies. 

 
Keywords: Corporate Strategy, Family Company, Business Succession, Knowledge, 

Intellectual Capital.  
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1 Introdução 

 

A maior pressão competitiva no ambiente empresarial vem exigindo que os 

administradores promovam esforços e ações que facilitem, potencializem e 

maximizem o alcance dos objetivos e resultados organizacionais (Pelegrini, Jordao & 

Jeunon, 2015; Jordão, Souza & Avelar, 2014; Melo & Menezes, 2008). Mais que 

isso, essa pressão tem exigido estratégias inovadoras que estabeleçam diferenciais 

mercadológicos e promovam a manutenção e melhoria nas posições competitivas 

das empresas (Kotler, 2011; Mariotto, 2007; Melo & Menezes, 2008; Prahalad & 

Hamel, 1990). A literatura clássica de estratégia, a exemplo de Montgomery e Porter 

(1998), preconiza que a vantagem competitiva sustentável pode advir da capacidade 

da empresa em produzir com custos mais baixos ou em estabelecer diferenciais 

sobre a concorrência, destacando-a aos olhos dos clientes e, por causa disso, 

conseguindo operar com preços mais altos. Segundo esses autores, não basta uma 

empresa possuir determinado conjunto de ativos tangíveis ou intangíveis. O 

essencial seria a sua capacidade em gerar valor a partir desses ativos. 

 

Edvinsson e Malone (1998) acentuam a relevância estratégica do capital intelectual 

(CI) para as empresas, considerando-o elemento central no processo de geração de 

valor das organizações, sendo, igualmente, relevante para a manutenção das 

empresas no mercado. Na verdade, diversos estudos  evidenciam ser este um tema 

relevante para a academia e para as organizações empresariais, por ser não 

somente um ativo estratégico capaz de maximizar o valor das organizações 

(Antunes, 2008; Edvinsson & Malone, 1998; Ferenhof, Durst, Bialecki & Selig, 2015; 

Khalique, Isa & Shaari, 2013; Sharabati, Jawad & Bontis, 2010; Stewart, 1998a; 

Wernke, Lambeck & Bornia, 2003), como também o principal impulsionador do 

desempenho (Bontis, Keow & Richardson, 2000; Cohen & Kaimenakis, 2007; 

Hormiga, Batista Canino & Sánchez Medina, 2011; Khalique et al., 2013; Salojärvi, 

Furu & Sveiby, 2005; Sharabati, Jawad & Bontis, 2010;) e dos processos inovativos 

das organizações (Binda, Benavent, Giner & Carda, 2014; Stoeckicht, 2012).  

 

As empresas mantêm-se competitivas e com habilidades contemporâneas, quando 

se conservam em constante aprendizado e desenvolvimento (Francini, 2002). A 

http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Aisenberg+Ferenhof%2C+H
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Aisenberg+Ferenhof%2C+H
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Zaniboni+Bialecki%2C+M
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Zaniboni+Bialecki%2C+M
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ideia do autor é que essa competitividade das empresas atuais está baseada em 

fatores estratégicos que compõem um conhecimento intrínseco. A essência desse 

processo é baseada no CI, envolvendo os processos de criação, sistematização, uso 

e compartilhamento de informações e conhecimentos. 

 

A gestão, a valorização e o investimento no capital humano são variáveis 

importantes para a criação de conhecimentos e para o sucesso da organização, pois 

o CI consiste em um conjunto de conhecimentos existentes em uma organização 

que podem e devem ser usados para criar vantagem competitiva (Moreira, Violin & 

Silva, 2014). Não basta apenas a criação ou aquisição pura de informações e 

conhecimentos relativos à bagagem individual de cada empregado. Segundo 

Francini (2002), é importante ter uma etapa de sistematização e institucionalização, 

ou seja, a transformação da informação pura em um conhecimento agregador aos 

processos produtivos ou de gestão da empresa.  

 

Esse autor defende, ainda, que a sistematização é uma fase importante no 

compartilhamento do conhecimento de uma empresa, possibilitando que este se 

torne um saber útil, aplicado e replicável – que pode diferenciar tanto a pessoa que o 

cria e/ou utiliza quanto o produto ou serviço que é fornecido, colaborando para a 

geração e fortalecimento do CI organizacional. Além disto, Freire, Soares, 

Nakayama e Spanhol (2010) destacam que, em uma mesma empresa, diferentes 

grupos de empregados encontram-se nos mais variados estágios de 

desenvolvimento de conhecimentos, no início da transferência de saberes 

adquiridos, na criação de novos relacionamentos ou no aperfeiçoamento de outros. 

Isso faz com que a empresa apresente inter-relações complexas no entorno do CI 

construído, levando em consideração que o conhecimento faz parte do CI, o que 

exige constante organização, a fim de sistematizar a forma de avaliação dessas 

relações estabelecidas.  

 

Santos e Jordão (2015) afirmam que o conhecimento é importante para que as 

empresas busquem estabelecer ações e reações estratégicas, inovem seus 

processos, melhorem seus produtos e serviços e se mantenham no mercado. Sob o 

prisma estratégico, o conhecimento e, em especial, a GC ganham destaque como 

meio de geração de informações e saberes nas empresas, colaborando para a 
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criação, aquisição, registro, armazenagem e o compartilhamento das informações e 

conhecimentos entre as pessoas e organizações. Jordão et al. (2015) e Jordão & 

Novas (2017) elucidam que a etapa de compartilhamento é central em toda temática 

de criação de CI, pois de nada adianta que as pessoas ou as empresas possuam 

determinado conjunto de saberes. Estes só se tornam um ativo organizacional 

quando a empresa é capaz de usa-los e transferi-los de forma alinhada com seus 

objetivos estratégicos. 

 

Ao final, o que se busca em uma empresa é estabelecer o modus operandi que 

integra o funcionamento de todo o CI (Freire et al., 2010). O conhecimento desse 

processo permite seu correto gerenciamento, possibilitando que intervenções sejam 

planejadas com direcionamento adequado. Mais do que isso, permite que os 

gestores consigam avaliar ou quantificar o valor do conhecimento que a empresa 

possui. Todavia, esse aspecto traz consigo profundas implicações e desafios 

gerenciais, especialmente nos processos sucessórios de empresas familiares – que 

apresentam significativos riscos de perda de conhecimentos e CI.  

 

1.1 Do tema ao problema  

 

As dificuldades de geração de valor e a perda de CI após uma reestruturação 

organizacional, conforme estudo de Jordão, Melo, Pereira & Carvalho (2017), inclui o 

risco de evasão do conhecimento (capital humano), o impacto negativo na imagem 

e/ou nas relações com clientes, fornecedores e outras partes interessadas (capital 

relacional) ou, ainda, as dificuldades em integrar estruturas, culturas e processos de 

modo a reter parte do conhecimento explícito tácito e pessoal, transformando-o em 

ativo organizacional (capital estrutural). De acordo com Francini (2002), essas 

dificuldades tendem a se agravar, especialmente considerando o complexo processo 

de sucessão em empresas familiares, que pode impactar na forma como uma 

empresa realiza a gestão de seu conhecimento e CI. 

 

Em empresas, o compartilhamento do conhecimento é visto como algo natural nas 

relações que existem entre os gestores e seus sucessores. No entanto, o processo 

de sucessão em si pode ser bem ou malsucedido, conforme ocorre a passagem de 
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poder entre os indivíduos (o sucedido e o sucessor), fazendo com que o CI, antes 

forte e bem construído, seja ampliado, perdido ou reorganizado (Leiß & Zehrer, 

2018). De fato, a sucessão, especialmente em empresa familiar implica tanto 

dilemas pessoais quanto empresariais, sendo uma etapa que tem relação com a 

futura performance da companhia, sua continuidade e viabilidade, diante da 

perspectiva dos diversos stakeholders. A continuidade da empresa familiar, segundo 

Le Breton-Miller, Miller & Steier (2004), é um desafio a medida que apenas 10% das 

empresas familiares sobrevivem ao processo de sucessão após a terceira geração, 

em função, geralmente de processo de sucessão mal planejado. Muitos estudos 

com esse escopo apresentam apenas fragmentos daquilo que pode ser causador 

dos entraves vivenciados durante a sucessão familiar e as pesquisas, 

tradicionalmente, indicam as qualidades do sucessor ou do sucedido, como causa 

ou buscam compreender o processo sucessório apenas. 

 

Segundo Boiral (2002), a verificação de como funciona a gestão do CI nas empresas 

é uma questão fundamental e necessária para que recursos sejam adequadamente 

empregados e bem geridos. O CI é intrínseco a cada empresa e deveria ser 

reconhecido, para que pudesse trazer o retorno financeiro esperado.  

 

Pesquisas realizadas por Jordão (2015) e Jordão & Novas (2017) evidenciam a 

dificuldade das empresas em reconhecer, criar, sistematizar e compartilhar seus 

conhecimentos e CI, especialmente nas empresas de menor porte. De maneira 

similar, Bortoli e Moreira (2001) perceberam dificuldades das pequenas empresas 

para alcançar o sucesso na sucessão, pela falta de planejamento e por 

incompatibilidade de visão entre os fundadores e sucessores. Em concordância com 

essas observações, Bennedsen, Fan, Jian & Yeh (2015) verificaram que o processo 

de sucessão familiar pode, inclusive, reduzir o valor de uma organização. Isso pode 

se dar por fatores como a dificuldade das empresas em analisar o  CI e suas 

relações com o processo sucessório. 

 

Diante disto, verifica-se a necessidade de analisar o CI em empresas familiares que 

passaram ou estão passando pelo processo de sucessão. Na verdade, muitas 

empresas de maior porte possuem sistemas estabelecidos de gestão e controle que 

fazem com que a passagem de conhecimento possa ser mais suave nesses 
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processos. Para Nunes, Annansingh, Eaglestone & Wakefield (2006), poucos 

estudos dão enfoque às pequenas empresas, sendo ainda mais raros os que tratam 

das duas realidades simultaneamente. Nesta pesquisa faz-se uma comparação 

entre essas duas abordagens: sucessão e CI. 

 

Considerando-se a abordagem conjunta desses temas como algo incipiente na 

literatura internacional, esta pesquisa ajuda a entender os relacionamentos entre 

sucessão empresarial e o conhecimento materializado no capital intelectual em 

empresas familiares de Minas Gerais.  

 

O desafio de compreender as particularidades do conhecimento materializado no CI 

nas empresas familiares, embora de valor estratégico para a sobrevivência, o 

desenvolvimento e o fortalecimento de seus processos sucessórios, ainda está por 

ser compreendido em profundidade, especialmente se se considerar a singular 

relevância de tais empresas para as economias, as sociedades e os governos. Vale 

ressaltar ainda que existe, nos dias de hoje, preocupação dos pesquisadores e 

gestores provocada pelas dificuldades práticas que as empresas enfrentam para o 

reconhecimento, a mensuração e principalmente a gestão do CI nas empresas, 

como acentuado por Jordão (2017). Em especial, há necessidade de entender os 

relacionamentos dos processos de sucessão de empresas familiares com o 

conhecimento e o CI das empresas, sendo essa uma significativa lacuna de 

pesquisa, particularmente em economias emergentes – como o caso do Brasil.  

 

Reconhecendo e explorando essa lacuna de investigação, a problemática pode ser 

sumarizada no seguinte questionamento: qual a relação entre o capital intelectual 

sucessão em empresas familiares de Minas Geras? 

 

1.2 Objetivos 

 
1.2.1 Objetivo geral 

 

Analisar os relacionamentos entre sucessão empresarial e capital intelectual em 

empresas familiares de Minas Gerais. 
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1.2.2 Objetivos específicos 

 
a)    Descrever e discutir o processo de sucessão em duas empresas familiares 

do estado de Minas Gerais. 

b)    Identificar os aspectos relativos ao conhecimento e aos  elementos 

constitutivos do capital intelectual (estrutural, humano e relacional) nessas 

empresas. 

c)    Descrever a relação entre os processos de sucessão, o conhecimento e o 

capital intelectual nas empresas analisadas. 

d)    Evidenciar os fatores que contribuíram para a perda, retenção ou ampliação 

de conhecimentos e capital intelectual em função do processo de sucessão 

nas referidas empresas. 

 

1.3 Justificativa e relevância 

 

Uma pesquisa se torna relevante quando contribui para um segmento substancial da 

sociedade e na medida em que colabora para o desenvolvimento da academia e do 

mercado (Jordão & Novas, 2017). Do ponto de vista social, o estudo é relevante 

para auxiliar a compreensão sobre a importância do CI,  principalmente em 

empresas familiares. Nesse sentido, essa pesquisa pode contribuir para auxiliar as 

empresas a melhorarem o desempenho e a reduzir as taxas de mortalidade de 

empresas familiares que passarem por sucessão. Essas ideias encontram base no 

pensamento de Leone (2005a), para quem há vários conflitos e riscos inerentes aos 

processos sucessórios, sendo estes centrais nas estratégias e na sobrevivência das 

empresas familiares. 

 

Esse tipo de estudo ganha destaque em um ambiente de elevada taxa de 

mortalidade de empresas familiares, como é o caso do Brasil, especialmente as de 

pequeno porte, onde a gestão do CI pode se tornar cada vez mais importante para a  

sobrevivência dessas organizações, como ressalta Jordão (2015). Assim, esta 

pesquisa avança no sentido de incorporar as práticas de gestão do CI e de seus 

elementos  ao processo de sucessão, o que pode contribuir para a sobrevivência e o 

sucesso dos negócios familiares. 
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A sucessão pode indicar tanto um processo de oxigenação da gestão, quanto um 

desafio que traz resistências e desistências em seu trajeto (Freire et al., 2010). O 

mercado demanda por estudos que venham a contribuir na reestruturação de 

empresas familiares após processos que modificam suas estruturas primordiais 

(Buang, Ganefri & Sidek, 2013). De fato, ao longo dos anos, conforme apresentado 

nos estudos contemporâneos desta dissertação, estudos têm focado em empresas 

familiares, com o objetivo de entender as especificidades das mesmas. Outros no 

conhecimento, no CI ou na gestão desses ativos. Outros ainda tratam das 

sucessões, mas, muitas vezes, os trabalhos focam esses temas separadamente ou 

relacionando-os dois a dois.  

 

Observou-se, contudo, a partir de extensa pesquisa em portais como Ebsco, 

Proquest, Emerald, Periódicos Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES), Google Acadêmico, Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômica (OECD), Newspaper Direct, Scientific Electronic Library 

Online (SCIELO), entre outros, que ainda não há estudos específicos analisando as 

relações da sucessão com o conhecimento e CI em empresas familiares, 

especialmente na realidade brasileira. No entanto, registra-se que há alguns poucos 

estudos que reconhecem a relevância do tema e/ou tangenciam o problema, 

citando-o como uma oportunidade futura de investigação, mas sem dele se ocupar – 

o que ressalta a inovação da pesquisa e justifica igualmente sua execução por 

analisar, de forma integrada, as interações e influências entre as variáveis sucessão, 

conhecimento e CI. 

 

Entre as implicações gerenciais, destaca-se a contribuição da pesquisa para que os 

administradores possam tomar decisões mais assertivas sobre os elementos do CI 

em empresas familiares, usando os resultados auferidos neste estudo em um 

processo de feedback para melhor compreender o processo de retenção de 

conhecimento e CI nas sucessões.. 

 

Nos aspectos pessoal e profissional, este trabalho se justifica pela atuação da autora 

e pesquisadora como profissional de gestão de pessoas, que pode se deparar com a 
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necessidade de gerir e avaliar o CI nas organizações, principalmente em empresas 

familiares que passam pelo processo de sucessão.  

1.4 Estrutura da dissertação 

 

Esta dissertação está estruturada em cinco capítulos. O primeiro refere-se à 

introdução e aspectos correlatos, abordando o tema, a contextualização, o problema 

acerca do assunto tratado, os objetivos, a justificativa e a estrutura da pesquisa.  

 

O segundo capítulo, plataforma de sustentação teórica da dissertação, aborda o 

assunto sobre CI, utilizando como principais autores Jordão e Melo (2015), Nonaka 

e Takeuchi (1997), Antunes e Martins (2002), (Stewart, 1998a), Sveiby (1997), 

Edvinsson e Malone (1998). Sobre empresa familiar, utilizam-se os estudos 

produzidos por (Kalm & Gomez-Mejia, 2016), Bernhoeft (1987), Adachi (2012) e 

Ferreira (2014). E sobre o CI em sucessão de empresas familiares, baseia-se nas 

pesquisas de Silva Neto (2016), Leiß & Zehrer (2018), Miranda e Grzybovski (2012), 

Orcy (2015), Jordão et al. (2017), entre outros.  

 

No terceiro capitulo é descrita a metodologia indicando o tipo de pesquisa realizada, 

procedimentos de coleta e análise dos dados, além das limitações do estudo e 

formas de contorná-las. No quarto capítulo são apresentadas as instituições 

pesquisadas, com enfoque na forma como se deu a sucessão nas empresas, 

analisando-se e discutindo-se o CI e a gestão de seus elementos em dois tempos: 

antes e depois da sucessão familiar. No quinto capítulo são registradas as principais 

conclusões da pesquisa. Ao final são listadas as referências e os documentos 

produzidos pela pesquisadora, na forma de apêndices.   
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2 Conhecimento e Capital Intelectual, Sucessões e Empresas Familiares 

 

O capítulo em questão divide-se em cinco seções secundárias principais, que 

abrangem os tópicos conhecimento e CI, avaliação e gestão do CI, gestão e 

sucessão em empresas familiares, estudos contemporâneos sobre CI e sucessão de 

empresas familiares, e síntese da plataforma de sustentação teórica.   

 

2.1 Do conhecimento ao capital intelectual aspectos conceituais e 

característicos  

 

Com o passar das últimas décadas, ocorreram mudanças gradativas na sociedade, 

que refletiram vastamente no setor empresarial. Com o rápido avanço das 

tecnologias de produção e informatização no processo de globalização mundial, e 

posteriormente outras transformações menos intensas, ampliou-se a necessidade de 

abordar e estabelecer novas formas de percepção e interpretação da sociedade 

como um todo (Antunes, 2006).  

 

O período de transformações progressivas em relação à economia mundial é 

identificado como um período de transição de uma Sociedade Industrial para uma 

Sociedade do Conhecimento (Antunes, 2006). As modificações na percepção sobre 

os recursos existentes, como terra, capital e trabalho anteriormente 

supervalorizados, direcionaram-se para o conhecimento. Essa mudança 

transformou-se em uma maneira de estruturar novamente o sistema econômico, 

promovendo a valorização do ser humano (Antunes & Martins, 2002). 

 

Tais mudanças instigaram novas maneiras de interpretar a sociedade e as 

empresas.  Nesse sentido, o conhecimento passou a ser, cada vez mais, sido 

reconhecido como uma forma de modificar o valor de uma empresa, podendo atuar 

positiva ou negativamente. Agregar o conhecimento nas atividades laborais pode 

aumentar os valor dos intangíveis da organização, sendo que o sucesso das 

empresas dependerá mais da administração dos recursos intelectuais do que da 

própria parte física de produção (Antunes & Martins, 2002). Conforme Wernke et al 

(2003) os  melhores investimentos são feitos para ampliação do conhecimento dos 

trabalhadores, não tanto em máquinas e ferramentas.  
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O conhecimento dos profissionais é o que potencializa as relações, as interações 

com clientes, produz novos saberes, canaliza informações e utiliza os instrumentos a 

fim de incrementar valor (Feliciano, 2013). Goldfinger (1997) afirma que as fontes de 

valor econômico e riqueza incluem não apenas os produtos fabricados pelas 

empresas, mas também seus ativos intangíveis - seu CI  

 

Pfeil (2003) explicita que o CI começou a ser pesquisado na obra de Hiroyuki, no 

ano de 1980, que discutia a mobilização dos chamados ativos ocultos em empresas 

do Japão. Foi quando se iniciaram as pesquisas sobre recursos intangíveis, o capital 

de difícil mensuração.  

 

Não há uma definição única que explique o conceito de CI Brooking (1996) e Mondal 

& Ghosh (2012) interpretam o CI como englobando um conjunto de ativos 

intangíveis que, não estão listados explicitamente nos balanços de uma empresa, 

mas impactam positivamente o desempenho e seu sucesso. Segundo, Stewart, 

1997) o CI pode ser descrito como o aspeto intangível, assim como o conjunto de 

conhecimentos, informação, experiência e propriedade intelectual que são utilizados 

com o propósito de aumentar riqueza para a organização  

 

Antunes e Martins (2002) definem o conjunto de benefícios intangíveis, cuja 

aplicação do conhecimento vem impactando no valor das organizações com CI, já 

que a materialização da utilização desse recurso, agregada às tecnologias 

disponíveis e empregadas na organização, propicia a atuação da empresa nesse 

ambiente globalizado e competitivo. Já Jordão & Melo  (2015), definem que CI é um 

conjunto de conhecimento e informações encontradas nas organizações, que agrega 

valor aos produtos e/ou serviços, mediante a aplicação da inteligência e não do 

capital monetário ao empreendimento, proporcionando vantagem competitiva. O CI 

também pode ser definido como o acúmulo de conhecimento que criará valor ou 

riqueza cognitiva. 

 

Como não há consenso na literatura sobre as características do CI, os 

pesquisadores tampouco concordaram com seus componentes. O CI engloba três 

componentes: capital humano, capital estrutural e relação/ capital do cliente. O 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214845016300011#bib26
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214845016300011#bib5
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214845016300011#bib42
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214845016300011#bib42
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capital humano pode ser definido como o know-how que deixa uma organização 

quando as pessoas saem e inclui habilidades, capacidades, experiência e 

especialização dos funcionários. O capital estrutural cobre o sistema, a estrutura e 

os processos de uma organização e envolve componentes não físicos, como bancos 

de dados, organograma, processos de gerenciamento e estratégias de negócios. O 

capital do cliente constituinte do CI refere-se a todos os ativos intangíveis que 

regulam e gerenciam os relacionamentos de uma organização (Mondal & Ghosh, 

2012 ). 

 

 Ativo intangível pode ser definido como “algo ou aquilo incapaz de ser definido ou 

determinado com certeza ou precisão” (Pacheco, 2005, p. 12).  Em conformidade 

com Oliveira ( 2014) que afirma que de maneira bastante abstrata, os ativos 

intangíveis estão sendo notavelmente essenciais perante o mercado mundial, pelo 

fato de as organizações estarem se redefinindo e redesenhando novos formatos e 

meios de transações comerciais). O CI pode ser definido como os ativos intangíveis 

que não estão listados explicitamente nos balanços das empresas, mas impactam 

positivamente seu desempenho, revelando a relação entre empregados, ideias e 

informações e medindo o que não é medido (Edvinsson & Malone, 1997). Os 

balanços patrimoniais não tentam fornecer informações sobre o valor real de uma 

empresa; em vez disso, eles são preparados para fins de relatório. Para Mondal & 

Ghosh (2012) a relação entre os dados obtidos dos relatórios financeiros (que são 

produzidos de acordo com os sistemas tradicionais de contabilidade) e o valor de 

uma empresa enfraqueceu. Os sistemas contábeis tradicionais não refletem os 

ativos intangíveis que criam valor nas empresas. 

 

O CI é composto por um conjunto de ativos intangíveis que, quando aplicados sobre 

determinada ação em combinação com o capital físico ou tangível, é capaz de 

produzir bens e/ou serviços, gerando vantagens competitivas ou competências 

essenciais (Álvarez-Hernández, Lavín-Verástegui, & Pedraza-Melo, 2016; Bueno, 

Salmador & Merino, 2008). Para Cavalcanti, Gomes e Pereira (2001), o conceito de 

CI refere-se não somente ao conhecimento, mas também à capacidade, habilidade e 

experiência das pessoas que integram a organização. Desse modo, é possível que o 

ativo intangível possa ser utilizado para que a empresa incremente lucro e aumente 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214845016300011#bib42
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214845016300011#bib42
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214845016300011#bib16
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214845016300011#bib42
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214845016300011#bib42
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prestígio e reconhecimento social na sociedade.  Na Tabela 4 está apresentado 

alguns autores e suas abordagens sobre CI.  

 

 

 

Tabela 1  

Abordagens do capital intelectual 

Autores Abordagens 

Brooking (1996) 
 

Ativos de mercado, ativos humanos, ativos de propriedade intelectual e ativos de 
infraestrutura. 

Tinoco (1996) 
 

Indicadores de produção, de valor adicionado, de qualidade, de rentabilidade e de 
recursos humanos. 

Sveiby (1997) 
 
 
 
 

Estrutura externa (marcas, marcas registradas, relações com clientes e 
fornecedores e imagem da empresa); estrutura interna (estrutura organizacional, 
gerencial, legal, sistemas, pesquisa e desenvolvimento - P&D - e softwares); 
competência dos empregados (habilidades para atuar em diversas circunstâncias, 
criando ativos tangíveis e intangíveis). 

Edvinsson e 
Malone (1998) 

Capital humano; capital estrutural e capital de clientes. 

Stewart (1998a) 

 

Talento dos funcionários; qualidade dos sistemas gerenciais e relacionamentos 
com os clientes.  

Lev (2001a) Inovação; desenhos organizacionais e recursos humanos. 

Jóia (2001) 

 

Capital humano; capital de processos (processos internos e externos da empresa 
e entre ela e seus parceiros); e capital de relacionamento. 

Kayo (2002) 

 

 

Ativos humanos; ativos de inovação (pesquisa e desenvolvimento, patentes, 
fórmulas secretas, know-how tecnológico); ativos estruturais; e ativos de 
relacionamento (marcas, logos, trademarks, direitos autorais). 

Marr e Roos 
(2005) 

 

Perspectiva contábil; de evidenciação; econômica; estratégica; financeira; de 
marketing; de recursos humanos; de sistemas de informação; legal; e de 
propriedade intelectual. 

Macagnan 
(2007) 

Indicadores de capital humano; capital estrutural tecnológico; capital estrutural 
organizativo; capital relacional do negócio; e capital relacional social. 

Fonte: Manganeli, M. T. M., Tinoco, J. E. P., & Ott, E. (2016). Evidenciação de CI de companhias 
listadas na BM & FBOVESPA. ConTexto, 16(34), 53-69. 

 

A análise das informações da Tabela 4 mostra as taxonomias e abordagens do 

capital intelectual, indicando a mesma visão de alguns autores quanto aos três 

componentes constituintes e a diferença ao abordar mais características ou mais 

detalhes.  

 

O CI sobrepõe a capacidade intelectual do ser humano, indo além da nomenclatura 

utilizada nos produtos, logotipos, recursos como a capacidade de liderança, equipe 

capacitada, rapidez no processo de atendimentos (Edvinsson & Malone, 1998). 

Conforme Malavski, Lima & Costa (2010). Na medida da sua intangibilidade, os 

recursos, capacitações e competências organizacionais constituem o CI empresarial  
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No âmbito de gestão empresarial, esse conhecimento que pode ser utilizado a fim 

de agregar lucros é conhecido como CI. Brooking (1996, p. 13) acentua que para 

determinar o valor do “CI” das empresas é necessário dividi-lo em quatro tipos de 

capital, sendo: 

 

1. Ativos de mercado: são as marcas, os clientes e a sua lealdade, os 
negócios recorrentes, o backlog, os canais de distribuição e os vários 
contratos e acordos tais como licenciamentos, franquias, etc. 
2. Ativos humanos: os benefícios que o indivíduo pode proporcionar para as 
organizações por meio de sua expertise, criatividade, conhecimento, 
habilidade para resolver problemas, tudo visto de forma coletiva e dinâmica. 
3. Ativos de propriedade intelectual: os ativos que necessitam de proteção 
legal para proporcionarem às organizações benefícios tais como know-how, 
segredos industriais, copyrights e patentes. 
4. Ativos de infraestrutura: são a cultura da empresa, os sistemas de 

informação, os métodos gerenciais e os bancos de dados de clientes. 
 

Conforme Egbu (2004), outro aspecto a ser abordado é a gestão do CI, que  pode 

ser caracterizada como o processo de extração de valor do conhecimento sobre os 

ativos intangíveis estratégicos disponíveis, que dependeram da identificação, 

conjugação e gestão dos ativos de conhecimento. Conforme Mouritsen, Bukh, 

Larsen & Johansen, (2002) o CI, mesmo que se refira a “capital”, não é um termo 

contábil ou econômico convencional..  

 

O CI é definido por Nahapiet e Ghoshal (1998, p. 245) como “o conhecimento e 

capacidade de conhecimento de uma coletividade social, como uma organização, 

comunidade intelectual ou prática profissional”. Brooking (1996) explica que o CI 

pode ser compreendido e definido conceitualmente a partir de quatro categorias de 

ativos: mercado, humanos, propriedade intelectual e infraestrutura. Entretanto, 

Sveiby (1997) propõe a divisão do CI em três dimensões: a competência dos 

empregados, a estrutura interna e a estrutura externa. Segundo Antunes & Martins 

(2002), independentemente da estrutura usada para classificar e compreender a 

potencialidade do conhecimento sobre o CI, há grande necessidade da criação de 

novas estratégias, bem como de uma nova filosofia de administração e formas de 

avaliação do valor da empresa  
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De acordo com Lev (2001b) o CI é formado por investimentos em três elementos 

principais, a inovação, o desenho organizacional diferenciado e os recursos 

humanos disponíveis à empresa. Bonacim e Araújo (2010) explanam que no atual 

cenário tecnológico e econômico, o CI de uma empresa pode cada vez mais 

determinar seu valor econômico. Assim, Roos, Roos, Edvinsson & Dragonetti (1997) 

afirma ser necessário distinguir os diferentes componentes do CI, pois este, além de 

promover sua compreensão, reflete diretamente sobre o nível estratégico e 

operacional da organização. 

 

O CI é considerado intangível, pois é de difícil imitação, sendo específico, raro e 

valioso para a organização (Nahapiet & Ghoshal, 1998). De acordo com Sullivan 

(1998) e Dumay (2012), esse ativo organizacional intangível deve levar em conta o 

conhecimento dos funcionários, tanto de maneira individual ou coletiva, pois 

somente assim será capaz de promover o sucesso contínuo da empresa. Portanto, 

Nonaka & Takeuchi (2008) afimra que  para incentivar o pensamento criativo e 

inovador nas organizações, algumas práticas são recomendadas, em função de sua 

qualidade, tais como compartilhar internamente as inovações tecnológicas e 

conhecimentos adquiridos, cultivando e protegendo o CI e estabelecendo metas e 

indicadores que valorizem o conhecimento como elemento primordial para o alcance 

dos objetivos  

 

Matos e Lopes (2008) ponderam que o CI é um dos fatores de produção mais 

importantes, pois somente fatores tradicionais não são mais eficientes para o novo 

mercado competitivo. Com a transição da Sociedade Industrial para a Sociedade do 

Conhecimento, priorizou-se o conhecimento como fator determinante para o 

crescimento empresarial (Moreira et al., 2014). Desse modo, para Barney (1991); 

Wang (2008), o CI é um intangível estratégico capaz de gerar vantagem competitiva 

sustentável e desempenho financeiro superior em empresas que trabalham na nova 

economia e que, ao contrário dos ativos financeiros e físicos, é difícil ser imitado por 

concorrentes. Esse aspecto torna o CI uma poderosa fonte de vantagem competitiva 

no mercado para alcançar o sucesso  
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Além disso, o CI agrega valor para as empresas, e de acordo com Oliveira (2014), o 

mercado está inovando com itens específicos, como marcas, patentes, tecnologia 

informacional e carteira de cliente. Esses fatores agregam mais valores às 

organizações, proporcionando crescimento econômico e possibilitando atuar no 

mercado competitivo. Assim, o CI agrega às empresas a função de interligar 

funcionários, clientes, fornecedores e parceiros em prol do crescimento, mas ao 

mesmo tempo criando um ambiente no qual os envolvidos se sintam satisfeitos e 

orgulhosos do produto que estão disponibilizando no mercado (Oliveira, 2014). 

 

Dessa forma, Silva, Gomes & Gimenes (2010) asseguram que, para o 

aprimoramento do CI, muitas empresas optam pela fusão, pois, assim, há mais troca 

de conhecimento. Consequentemente, esse processo conduz ao crescimento 

empresarial, fazendo com que as corporações se tornem detentoras de técnicas e 

segredos industriais, agrupando ao talento de seus empregados marcas, patentes, 

entre outros. Segundo Allarakhia (2018), a duração de uma parceria terá impacto no 

objetivo de geração e disseminação de conhecimento, bem como nos requisitos de 

capital humano para empreender atividades de descoberta e desenvolvimento 

posterior. 

 

Jordão et al. (2017) entendem que os elementos constitutivos do CI (capital humano, 

capital estrutural e capital relacional) influenciam o CI de uma empresa de ordem 

mundial, promovendo melhorias em processos, sistemas, tecnologia, marcas, 

produtos e, além disso, em pessoas, como também na imagem da empresa e no 

relacionamento com o mercado, aumentando os lucros corporativos. 

 

O CI acaba induzindo o interesse das pessoas na busca de novos conhecimentos 

(Oliveira, 2014). Os conceitos descritos para o CI, bem como os aspectos de 

valorização dos conhecimentos, aparecem como fator de distinção entre as 

empresas e devem ser considerados como potencial incrementador nos lucros da 

organização. Conforme Carvalho, Forte, Oliveira & Sales (2007). Aprimorar o CI é 

vital para as empresas que querem se manter no mercado ou acelerar o ritmo de 

seu desenvolvimento  
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A literatura é vasta e os termos utilizados para descrever os constituintes do CI 

podem variar segundo os autores consultados. As divisões clássicas do CI 

diferenciam os capitais em três, sendo possível encontrar maior número de subitens 

na sua composição.Como já explorado, o CI, por vezes, é utilizado como sinônimo 

de intangível, propriedade intelectual e ativo intelectual, sendo que este aborda três 

dimensões primordiais, o capital humano (CH), o capital estrutural (CE) e o capital 

relacional (CR) (Figura 1) (Cabrita, 2012).  

 

 
Figura 1 
Elementos do capital intelectual. 
Fonte: Vaz, C. R., Inomata, D. O., Viegas, C. V., Selig, P. M., & Varvakis, G. (2015). CI: classificação, 
formas de mensuração e questionamento sobre usos futuros. Revista de Gestão e Tecnologia. 5(2), 
73-92.. 

 

A figura 1  traz os três componentes constitutivos do CI. O primeiro elemento é o CH, 

e este pode ser considerado parte  essencial no universo do CI, pois os indivíduos 

que atuam na empresa podem propiciar melhorias e agregar conhecimentos, ainda 

que muitas vezes de maneira abstrata (Martins, Magalhães, Ramos, Teixeira, & 

Borges, 2012). 

 

O segundo elemento, o CE, é a materialização do conhecimento proveniente do CI, 

também conhecido por recursos humanos. Essa materialização gera o CE, 

procurando simplificar as ideias, unificando-as por meio de processos que devem 

ser administrados (Martins et al., 2012).  

 

Para Stewart (1998a), o terceiro elemento, o CR, nada mais é do que o CE 

transformado em benefício aos indivíduos e valorização dos relacionamentos da 
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organização com as pessoas que realizam operações para que a empresa se 

mantenha sempre ativa. Sveiby (1997) menciona que existem diferentes direções 

nas quais os relacionamentos são constituídos em uma empresa, podendo ser 

direcionados para fora, com os clientes, ou para dentro, com os funcionários. 

 

Com o avanço da globalização mundial, uma sociedade que antes era mantida com 

recursos físicos (terra, capital e trabalho) passou a ser transformada em uma 

sociedade voltada para a informação e conhecimento. A crescente competição entre 

organizações exigiu que o CH utilizasse recursos físicos e novas tecnologias de 

modo racional, a fim de aperfeiçoar as técnicas de utilização (Carmo, Santana & 

Trigo, 2015). 

 

O termo CH foi introduzido nos estudos de Edvinsson & Malone (1997) e Edvinsson 

e Malone (1998). Para os autores, a “capacidade, conhecimento, habilidade, 

experiência individuais dos empregados e gerentes estão incluídos no termo capital 

humano” (Edvinsson & Malone, 1998, p. 31). Porém, para que o CH seja entendido 

como valioso, dever ser constantemente aperfeiçoado e ampliado a partir de novas 

descobertas agregadoras. Conforme Varvakis, Dias & Nakayama (2013) o CH 

traduz-se por atitudes, contrato psicológico, orientação ao cliente, criação de valor, 

conhecimento do negócio, motivação, desenvolvimento pessoal, trabalho em equipe 

e sentimento de pertencimento Segundo Santos-Rodrigues, Dorrego & Fernández 

(2011, p. 28), o capital humano pode se distinguir em três componentes: 

 

a) As competências, em forma de conhecimento, capacidades, talento e know-
how; 

b) a atitude, que se traduz em conduta, motivação, atuação e éticas das 
pessoas;  

c) a agilidade intelectual, a qual gera valor para a organização à medida que se 
aplicam os conhecimentos novos ou descobrimentos que permitem transformar 
as ideias em produtos e serviços. 

 

O termo CH é substituído por “competência do funcionário” nos estudos de Sveiby 

(1997), com um conceito é semelhante. Essa competência é a capacidade de agir 

em diversas situações, criando os ativos tangíveis e intangíveis. 
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A competência do funcionário pode não ser uma propriedade da empresa, no 

entanto, os funcionários são membros ativos e que direcionam seus esforços em 

prol desta. Por exemplo, uma organização do conhecimento, que presta 

consultorias, é dependente quase que exclusivamente dos seus funcionários. 

Portanto, mesmo que o conhecimento e o CH sejam ativos intangíveis, é impossível 

conceber uma empresa sem seus funcionários dedicados ao seu bom 

funcionamento.(Sveiby, 1997). 

 

Stewart (1998a) afirma que a criação do CH ocorre a partir do estímulo ao trabalho 

em equipe, atividades práticas e comunitárias e outras formas de socialização do 

conhecimento. Nesse panorama, colaboradores com talento devem ser instruídos a 

compartilhar seu conhecimento, a fim de que ele não seja insubstituível. Para Bontis 

(1999, p. 443), há muita relevância em reconhecer o CH (que relaciona inteligência, 

conhecimento e habilidades) como fonte nova de conhecimento, levando à melhoria 

organizacional. Para o referido autor, o fator humano tem potencial de inovação, 

aprendizado e isso leva a empresa a um patamar mais alto de segurança no 

mercado. Corroborando esse autor, Rodrigues (2009) questiona que muitas vezes 

as mudanças não são efetivas por falta de incentivo aos trabalhadores, que, então, 

não têm as habilidades desenvolvidas e não podem aplicar ideias intelectuais.  

 

De acordo com Edvinsson e Malone (1998), o CH é subdividido em outros três tipos 

de capitais: o capital organizacional, o capital de inovação e o capital de processos. 

O primeiro deles abrange o investimento da empresa em todos os fluxos e 

processos que ordenam o funcionamento e agilizam o acontecimento das atividades. 

Trata-se de logística, organização, sistemas de distribuição e de suprimentos e tudo 

aquilo que pode alavancar tais procedimentos). O capital de inovação está 

intrinsecamente relacionado ao capital humano, visto que não existe inovação sem a 

criatividade humana. Portanto, esse capital está relacionado ao poder de renovação, 

de invenção, de criação a partir das estruturas disponíveis e daquilo que pode ser 

novo. De forma prática, é exemplificado pelas patentes, marcas, segredos 

industriais, propriedade intelectual, entre outros. O capital de processos é constituído 

por técnicas, processos e programas destinados ao treinamento dos funcionários e 
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que ampliam ou melhoram o processo produtivo ou a prestação de serviços 

(Edvinsson & Malone, 1998). 

 

O CR surge dos processos de relacionamento que mantêm a organização com 

agentes externos que o cercam (Bueno, Del Real, Fernández, Longo, Merino, 

Murcia, Salmador, 2011; Castro, Salazar, Saéz & López, 2009; Reed, Lubatkin & 

Srinivasan, 2006). Conforme Capello & Faggian (2005) o CR consiste nas relações 

de troca, bem como de poder e cooperação, que são estabelecidos entre as 

empresas, instituições e pessoas, resultante de um sentimento de propriedade e 

capacidade altamente desenvolvida para colaboração  

 

Edvinsson e Malone (1998) denomina o CR de capital de clientes. Esse termo é 

apresentado sob a forma de goodwill, o que equivale ao relacionamento 

estabelecido com clientes, que é distinto daquele que é mantido com os funcionários 

e parceiros estratégicos. Segundo Sveiby (1997) o  termo estrutura externa é 

utilizado para se referir a essa mesma estrutura, que inclui os relacionamentos 

estabelecidos com clientes e fornecedores, além de intangíveis que são criados a 

partir desse vínculo, como a reputação, marcas e imagem externa. 

 

O capital do relacionamento com os clientes é, para Stewart (1998a), semelhante ao 

CH, dado que não se pode possuir ou comprar clientes nem funcionários, eles 

apenas decidem manter relacionamentos por intermédio da organização mais 

atraente. No entanto, esses relacionamentos podem receber investimentos que 

solidifiquem os ativos de conhecimento estabelecidos, aumentando o CI particular e 

conjunto. A aquisição de conhecimentos constantemente é fundamental, pois 

aproxima o cliente e a empresa. Na era do conhecimento, a informação é valiosa e 

os clientes são portadores de informações e dados que, quando bem administrados, 

conduzem ao aumento de rendas (Stewart, 1998a). Desse modo, o CR gera valor 

para as organizações. 

 

Para a medição da solidez do CR, pode-se recorrer a índices que levam em 

consideração a satisfação, a longevidade do relacionamento, a sensibilidade à 

variação de preços praticados e mesmo à lealdade que os clientes estabelecem com 
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as empresas (Edvinsson & Malone, 1998). Essa mensuração carrega certa 

incerteza, devido à dependência de membros externos à empresa e às relações que 

podem ser modificadas ao longo do tempo (Sveiby, 1997). Para Stewart (1998a), o 

estudo do capital de clientes deve levar em consideração, ainda, o desejo dos 

clientes a partir das atividades e produtos desenvolvidos, buscando direcioná-los ou 

criá-los nesses consumidores. 

 

O investimento no CI deve ser gerador de inovação e de lucro, de outra maneira, ele 

é inútil. Os clientes esperam que as pessoas com as quais eles estabelecem 

relações sejam capacitadas, que carreguem talento, e este pode ser considerado o 

ativo mais importante de uma empresa (Stewart, 1998a). A relação entre o CH e o 

CE é apresentada pelo autor (Stewart, 1998a, p. 16): 

 

O capital humano é a seiva que alimenta a árvore, e esta seiva flui produzindo 
inovações e crescimento. E esse crescimento torna-se madeira maciça, parte 
da estrutura da árvore, formando desta maneira o capital estrutural. Sendo 
assim, é o conhecimento que não vai para casa depois do expediente. 

 

Francini (2002) explica que o CE pode ser possuído e, portanto, negociado, sendo 

assim, é contrário ao CH. O CE pertence à empresa e constitui o ambiente real 

construído pela companhia, sendo composto de todos os processos internos e 

externos que existem na companhia. Todas as estruturas que apoiam o CH em suas 

atividades produtivas podem ser consideradas como CE.  

 

A função primordial é realizar a captação e retenção do CH. E menciona que não se 

deve deixar o conhecimento ir para casa após o expediente, mas conservá-lo 

internamente em ativos da entidade, mantendo assim o CE na organização, 

conforme afirma Stewart (1998a) 

 

Relacionado ao conceito de CE existe o conceito de estrutura interna criado por 

Sveiby (1997). A estrutura interna é aquela que inclui todas as patentes, conceitos, 

filosofias da empresa, sistemas administrativos e de gestão interna. A cultura 

empresarial encaixa-se nessa categoria. A união das pessoas e das estruturas 

internas constitui a empresa. Malavski et al. (2010) afirmam que o CE procura 

englobar os processos organizacionais, softwares, procedimentos, sistemas e 
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cultura e banco de dados, a fim de melhorar o fluxo e a competitividade no mercado 

de trabalho.. Stewart (1998a) alega que o CH necessita do apoio fornecido pelo CE.  

 

Leal, Marques, Marques & Braga Filho (2015) ressaltam que o CH influencia 

positivamente o CE e CR, dando a este suporte. Um elemento é dependente do 

outro para que haja resultado do CI dentro da organização.  

 

Conforme Cabrita (2009), são três características que diferenciam o CI (e os ativos a 

ele associados) de outros tipos de capital:  

 

a) A sua natureza intangível;  

b) o fato de se tratar do efeito de uma prática coletiva; e  

c) referir-se a conhecimento que cria valor ou potencial para criar valor. 

 

Em geral, depreende-se que o CI é um termo utilizado para descrever organizações 

do conhecimento que usam os ativos intangíveis como recursos para conseguir 

vantagens competitivas. Segundo Silva, Bilich e Gomes (2002), outras formas de 

ativos intangíveis, como técnicas, produtos específicos, processos patenteados, 

know-how inerentes à produção e conhecimento de mercado, podem ser aplicados 

com o propósito de captar mais lucros. 

 
2.2 Avaliação e gestão do capital intelectual 

 

Mesmo sendo considerado um ativo intangível, nos últimos anos tem-se buscado o 

aprimoramento de métodos para mensurar o valor sobre o CI (Bassan & Hauschildt, 

2005). A mensuração do CI gera informações relevantes para os gestores, o que 

possibilita a identificação das competências dos colaboradores (Oliveira, 2014).  

 

Para medir ativos intangíveis são necessários alguns indicadores de desempenho 

que servirão como base para a informação posteriormente (Vaz et al., 2015). 

Estudos de  Wang (2008) exploram a relação entre valor de mercado e CI, 

mostrando que existe relação positiva entre essas duas variáveis. Em alguns 

trabalhos, como o de Maditinos et al. (2011), tem sido sugerido que a eficiência do 

capital humano é o único componente que tem relação com o mercado, permitindo 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214845016300011#bib61
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214845016300011#bib39
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aumentar o valor de uma empresa. De forma contraditória, há também vários 

estudos (Ferraro & Veltri, 2011; Mehralian et al., 2012) enfatizando a inexistência de 

uma relação entre o CI e o valor de mercado ou o desempenho financeiro. 

Edvinsson & Malone (1997) afirmam que após ter sido percebido que o CI tem 

impacto na criação de valor e no aumento do desempenho financeiro das empresas, 

vários métodos foram desenvolvidos para medi-lo  

 

De acordo com Oliveira (2014), com a missão de incentivar o crescimento e o 

desenvolvimento do CI, a empresa Skandia foi pioneira e desenvolveu o instrumento 

denominado Navegador Skandia para atender a esse objetivo. O modelo mostra 

como criar valor financeiro por meio do CH associado ao CR e ao CE, tornando-se, 

assim, uma ferramenta modelo para o planejamento de negócios, fornecendo uma 

perspectiva geral do passado da empresa, seu presente e seu futuro embasado no 

CI (Oliveira, 2014). 

 

O valor do CI pode ser influenciado por vários fatores, tais como: tamanho da 

empresa, setor da indústria, liderança, além das cobranças exigidas aos funcionários 

(Dumay, 2016; Melloni, 2015). Isso se aplica principalmente a empresas familiares, 

uma vez que a divulgação corporativa parece ser mais regulada em corporações 

mais desenvolvidas e com grande capital, o que pode ajudar a explicar por que há 

menos interesse em divulgações, pois as empresas mais expandidas parecem estar 

divulgando quantidades significativas de informação por meio de relatórios anuais de 

CI (Dumay, 2016, p. 176). Dumay & Guthrie (2017) explicam que alguns gerentes 

retêm informações valiosas sobre o CI, a menos que isso os beneficie 

economicamente – o que contradiz a teoria de que divulgar o CI gera valor. 

 

A mensuração do CI tem como base gerar informações úteis para os gestores, o que 

possibilita detalhada verificação das competências atribuídas aos profissionais 

geradores de receitas da organização (Oliveira, 2014). Essa mensuração do CI 

possibilitará o auxílio na tomada de decisões a respeito de clientes, pessoal 

(recursos humanos) e investimentos (Bassan & Hauschildt, 2005). Um dos exemplos 

dessa mensuração sobre o CI que já vem sendo realizado no próprio mercado é a 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214845016300011#bib20
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214845016300011#bib41
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214845016300011#bib16
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atribuição de valores a uma determinada empresa, que quase sempre será superior 

àquele encontrado em registros contábeis (Oliveira & Beuren, 2003). 

 

A empresa que se preocupa com um diferencial competitivo deve recorrer à 

mensuração do CI, especialmente na atual economia globalizada. Com a 

mensuração será possível mais transparência dos valores ocultos no âmbito 

organizacional, proporcionando, dessa maneira, uma leitura diferenciada da 

empresa, tanto pelos usuários internos, como os externos (Martins et al., 2012). A 

subjetividade ou o não entendimento sobre a atuação do CI tornou-se uma 

complicação para algumas empresas no momento de realizar a mensuração. Mesmo 

sendo um aspecto complexo de avaliação, o CI tornou-se relevante e primordial para 

a manutenção de capital na organização (Wernke et al., 2003). Para aprimoramento 

e aperfeiçoamento da mensuração do CI, os três elementos - CH, CR e CE - devem 

ser considerados (Malavski et al., 2010). Wernke et al. (2003) argumentam que 

talvez a mensuração do CI seja um dos maiores desafios na área de contabilidade, 

visto que quando os ativos intangíveis não são abordados apropriadamente podem 

ser contestados posteriormente. O gerenciamento de CI é um processo que prioriza 

efetivamente utilizar os recursos de conhecimento, a fim de obter mais vantagens 

competitivas para a organização (Edvinsson & Malone, 1997; Youndt, Subramanian 

& Snell, 2004). Assim, a gestão do CI, tanto por meio de indicadores de 

desempenho ou por fórmulas matemáticas, pode auxiliar na mensuração dos 

elementos do CI, pois métodos contábeis tradicionais já não suprem mais as 

necessidades do mercado (Vaz et al., 2015). 

 

Para Matos e Lopes (2008), a gestão do CI é importante para verificar se cada 

indivíduo da organização está aplicando o seu saber em prol do benefício desta, 

pois se não existirem fatores que propiciem a aplicação do conhecimento, de nada 

vale o saber do indivíduo. Contudo, “a gestão do CI é como um oceano recém-

descoberto, que ainda não consta no mapa, e poucos executivos entendem suas 

dimensões ou sabem como navegá-lo” (Stewart, 1998a, p. 53). Santos e Belluzo 

(2012) mencionam, ainda, que o gerenciamento das informações recebidas pela 

organização tornou-se um grande desafio no mercado atual. Assim, a GC irá atuar 

num direcionamento para o conhecimento produzido na organização com a ajuda 
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dos fluxos de informação e as tecnologias que a acompanham. Esses aspectos da 

GC e gestão da informação podem e devem ser comparados a fim de estabelecer 

parâmetros do que deve ser introduzido e/ou intensificado na empresa (Tabela 6). 

 

Na ótica de Marques e Palmeira (2011), os processos de criação, recolhimento, 

organização e difusão dos aspectos da gestão de CI são essenciais no 

gerenciamento do conhecimento. Assim, é possível resolver problemas de 

competitividade e inovação, passando pelo compartilhamento dos conhecimentos 

individuais para a formação do conhecimento organizacional.  

 

Tabela 2 

Comparação entre gerenciamento do conhecimento e gerenciamento da informação 

Gerenciamento da Informação Gerenciamento do Conhecimento 

Foco no registro e processamento de 
informação explícita. 

Foco na captura de informação tácita e explícita. 

Obtém informação de diversas fontes e 
organiza em sistemas de bancos de dados. 

Obtém informação de uma fonte e promove a 
reutilização em outras situações. 

Desenhado para o armazenamento e controle 
centralizado da informação (foco no sistema de 
informação). 

Desenhado para o armazenamento, controle e 
acesso distribuído da informação (foco no 

usuário final). 

Enfatiza as pesquisas em repositórios de dados 
altamente estruturados. 

Enfatiza a colaboração e o compartilhamento. 

Relacionado à coleta, classificação e 
distribuição da informação. 

Proporciona a definição pelo usuário final dos 
relacionamentos entre a informação e suas 
necessidades. 

Depende de pesquisas bem definidas para 

recuperação da informação.  

Emprega tecnologia (como, por exemplo, as de 
visualização) para a descoberta do conhecimento. 

Obriga à manutenção de dados críticos da 

empresa. 

Agrega valor para o crescimento, inovação e 
alavancagem. 

Produtividade pela eficiência.  Produtividade pela inovação. 

Atende a mudanças mais lentas e previsíveis.  Atende a mudanças radicais e descontínuas. 

Utiliza métodos programados para alcançar os 
objetivos. 

Utiliza a pré-cognição e a adaptação para 

alcançar os objetivos. 

Fonte: Bair, J.; & Stear, E. (1997). Information management is not knowledge management. 
GartnerGroup Research Note (p. 2). 

 

A análise da Tabela 7 mostra o comparativo entre gerenciamento do conhecimento e 

gerenciamento da informação, em que a GC enfatiza o compartilhamento de 

informações, agregando valor e melhorando a inovação e a gestão da informação. A 

pesquisa dá essa ênfase por meio de dados estruturados, visando à produtividade 

pela eficiência. 
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A aplicação do conhecimento organizacional causa impacto positivo no valor das 

organizações, pois este se torna um recurso diferencial e auxilia nas estratégias 

promotoras de mudanças e geradoras de valor (Petry & Nascimento, 2009). Em 

empresas familiares a gestão do CI auxilia no sucesso da organização.Para gerar 

destaque em relação ao mercado competitivo é necessário que haja o 

desenvolvimento de uma metodologia de gestão dos ativos estratégicos 

organizacionais, incluindo o CI. Manzanares & Pérez (2014) demonstraram que os 

ativos intangíveis são elementos internos das empresas que podem afirmar 

vantagem em relação aos concorrentes, sendo essenciais para incrementar a 

competitividade, seja pelo lançamento de produtos, pela eficácia de processos ou 

pelo aperfeiçoamento de tecnologias. Um dos problemas apresentados por Dumay 

(2016) é que relatórios voluntários de CI são quase inexistentes entre empresas 

familiares. Adicionalmente, Melloni (2015) considera que sejam realizados relatórios 

integrados de CI em empresas familiares.  

 

Na visão da OCDE, é elementar transformar a inovação em um avanço na 

competitividade de empresas familiares, a fim de garantir o seu crescimento. Nesse 

aspecto, utilizar patentes e até mesmo marcas comerciais pode ser uma ferramenta 

considerada fundamental na proteção e gerenciamento do CI, auxiliando as 

empresas familiares a abrir novos leques de mercados e agregar valorização nas 

organizações.  Além disso, a OCDE considera a gestão correta do CI elementar para 

o sucesso de qualquer empreendimento, lembrando, contudo, que as empresas 

consideradas pequenas e médias e muitas organizações familiares ainda não 

traçam estratégias de gestão do CI, explicando que isso se dá até mesmo pela falta 

de conhecimento associado a esse aspecto. Nesse sentido, essa organização 

chama a atenção para a necessidade de mais atenção sobre a gestão do CI nas 

empresas familiares sob pena de se manterem mais vulneráveis em relação ao 

mercado concorrente (OCDE, 2010). 

 

De maneira especial, Freire et al. (2010) elucidam que o processo de sucessão 

familiar em uma empresa pode provocar mudanças na gestão do CI, visto que 

rotinas são transformadas, novas visões de mundo são adicionadas às já 

implantadas e regras dominantes podem ser desconstruídas. Na verdade, tanto os 

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/ocde.htm
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/ocde.htm
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/ocde.htm
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/ocde.htm
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/ocde.htm
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/ocde.htm
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colaboradores quanto os gestores são impactados durante esse processo, sendo 

que essas mudanças podem ser consideradas positivas ou negativas na percepção 

dos indivíduos. Segundo os mesmos autores, existem elementos do CI que podem 

ser mais impactados nos processos sucessórios, chamando a atenção para o 

desafio de identificá-los. 

 

2.3 Gestão e sucessão em empresas familiares 

 

As empresas familiares ganharam espaço no contexto econômico nacional, pois são 

geradoras de rendas, empregos e tributos, merecendo, portanto, atenção especial 

quanto aos cuidados com suas perpetuidades (Adachi, 2012). 

Segundo Oliveira e Vezozzo (2014), entre todas as formas de organização e 

composição das empresas mundiais, 65 a 80% delas são de natureza familiar. No 

Brasil, mais de 90% das empresas são familiares – o que representa cerca de 70% 

do Produto Interno Bruto (PIB) e 75% da força do trabalho nacional. Souza, Brito e 

Alvareli (2011) complementam que as empresas familiares brasileiras constituem a 

maior participação entre as formas de organização empresarial e acentuando que 

são estas as que mais contribuem com as taxas de criação de emprego e as que 

menos desempregam em períodos de recessão. Grande parte dessas empresas 

familiares é de menor porte, mas de grande influência, não somente na criação e 

manutenção de empregos, como também na dinâmica do crescimento econômico e 

geração de renda no Brasil (Souza et al, 2011).  

 

De acordo com Adachi (2012), as empresas familiares ganharam espaço no 

contexto econômico nacional, confirmando sua relevância como geradoras de renda, 

empregos e tributos, carecendo de atenção especial em relação aos cuidados sobre 

suas peculiaridades. Freitas e Barth (2012) explicam que as empresas familiares 

dão considerável aporte à economia brasileira, ocupando papel de destaque no 

ambiente de negócios. Os autores lembram que, de fato, entre as grandes 

companhias do país, muitas são ou em algum momento foram familiares, afirmando 

que os números poderiam ser ainda maiores caso não existissem tantas 

complicações na gestão e nos processos, algumas delas por falta de planejamento.  
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Historicamente, no Brasil, a família empresária inicia-se com a figura do imigrante, 

que sai de sua terra natal com espírito empreendedor, sem medo de correr riscos, 

pois nada teria a perder. Com muita habilidade e intuição inicia um negócio com a 

sua família, intensificando, consequentemente, os laços e mantendo todos unidos 

(Bernhoeft & Gallo, 2003). Oliveira (1999, p. 18) comenta que “a empresa familiar se 

caracteriza pela sucessão do poder decisório de maneira hereditária a partir de uma 

ou mais famílias”.  

 

A dinâmica das empresas familiares no Brasil tem o histórico marcado no início do 

século XIV por companhias hereditárias portuguesas, cuja a herança podia ser 

transferida aos herdeiros de capitães. Mais tarde, com outros movimentos 

migratórios e empreendimentos desenvolvidos por brasileiros, ocorreu o incremento 

das empresas familiares no mercado, mostrando-se tornar cada vez mais bem-

sucedidas não só no país, mas no mundo (Oliveira, 1999). De acordo com Leone 

(2005b), a tradição de sucessão familiar iniciou-se em Portugal e, hereditariamente, 

já havia o costume de se passar a coroa de pai para filho, e assim sucessivamente. 

O objetivo dessa estratégia era manter a família no poder, pois os reinos eram 

considerados propriedades familiares. Quando não eram passados de pai para filho, 

passava-se para parentes mais próximos, mas sempre mantendo no grupo familiar, 

caracterizando, assim, empresas familiares. 

 

No entendimento de Adachi (2012), a prática da condução dos negócios costuma 

ser passada aos descendentes, sendo uma característica marcante das empresas 

familiares, em que a influência que a família exerce sobre o controle dos negócios e 

societário é o ponto crucial para caracterizar uma empresa familiar. Davel e Colbari 

(2000), salientam que há diversas definições para caracterizar uma organização 

como empresa familiar. Para Donnelley (1964), é necessário que duas gerações 

dentro da mesma família estejam no controle da empresa para ela seja considerada 

familiar. Esse vínculo influencia as políticas da empresa, os objetivos e interesses da 

família nas empresas familiares. 

 

A empresa familiar é formada por pessoas do mesmo clã. O envolvimento afetivo 

entre um grupo de pessoas que participa da gestão e tem o poder de decisão é 



38 

 

 
 

repleto de desafios acompanhados de oportunidades (Adachi, 2012). Picchi, Galli, 

Lucenti e Volante (2016) explicam que, anteriormente, era comum uma empresa 

familiar ser administrada pelo seu proprietário fundador (e seu descendente), e o ato 

de administrar era particular e de domínio do mesmo. Entretanto, nos dias de hoje, é 

comum que nas empresas familiares os administradores com laços familiares cedam 

lugar para os gerentes profissionais. Para Leone (2005a), o conceito de empresa 

familiar abrange três vertentes: a primeira, no nível de propriedade, pelo qual o 

membro da família detém o controle da empresa; a segunda, no nível da gestão, 

cujos membros da família deverão assumir a direção dos principais setores da 

empresa; a terceira, no nível da sucessão, no qual os cargos de chefia estão ligados 

ao fator hereditário e familiar.  

 

Segundo, Adachi (2012), a empresa familiar é uma organização onde uma ou 

poucas famílias concentram o poder de decisão, desenvolvendo total controle da 

sociedade e, de maneira eventual, a participação na gestão. De acordo com Costa 

(2011), em empresa familiar o capital majoritário é familiar, encontrando-se na 

primeira geração ou subsequentes.  

 

Macedo (2002) relata que nas empresas familiares a família é a detentora do capital 

maior e, portanto, exerce o controle total, por meio de uma diretoria formada por 

seus membros, sendo estes responsáveis pelas tomadas de decisões. Costa e Luz 

(2003) referem que nessas organizações os membros são não só proprietários, mas 

também diretores. Casillas et al. (2007) ainda discorrem que essas organizações 

foram fundadas por um membro da família e foram transmitidas, ou espera-se que o 

seja, aos seus descendentes. 

 

Os descendentes dos fundadores ou fundadores originais terão propriedades e o 

controle das empresas familiares e também trabalham e participam das empresas e 

delas se beneficiam (Mizumoto, 2006). Nesse sentido, Melo e Menezes (2008) 

defendem que nessas organizações as principais decisões operacionais e os planos 

de sucessão da diretoria são influenciados por um membro da família ou por um 

conjunto de membros que compõem a diretoria ou que formam o conselho de 

administração. Para Bertucci, Campos, Pimentel & Pereira (2009), inúmeras 
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categorizações são realizadas para definir a organização familiar. Os conceitos e 

focos ligados a esta irão motivar a criação e inovação, bem como a sustentação 

para a continuação na manutenção da empresa pelos descendentes familiares. 

Passos, Bernhoeft, Bernhoeft e Teixeira (2006) definem a empresa familiar como o 

lugar no qual os principais sócios são os fundadores ou seus descendentes, tendo 

em vista que o poder de tomada de decisões é exercido por uma ou mais famílias. 

As empresas podem se encaixar em diferentes segmentos, tais como industriais, 

prestadora de serviços, comerciais, entre outros. Outras descrições são realizadas 

para conceituar a empresa familiar quanto à compreensão dos autores da área de 

administração (Tabela 3). 

 

 

Tabela 3 

Conceitos de Empresa Familiar 

Conceito 

Uma empresa é considerada familiar quando tem se identificado com pelo menos duas gerações com 
uma família e quando essa ligação tem influenciado a política da companhia e os interesses da família. 

Quando é, na prática, controlada pelos membros de uma única família. 

É uma organização na qual as decisões em relação à propriedade e/ ou gerenciamento são 
influenciadas pela ligação com uma família ou famílias. 

Possui sua origem e sua história vinculadas a uma família ou que mantém membros da família na 
administração dos negócios. 

A empresa familiar deve possuir valores institucionais que se identificam com um sobrenome de família 
ou com a figura do fundador. 

A empresa familiar é uma propriedade controlada por um indivíduo ou por membros da família. 

São empresas nas quais dois ou mais membros da família influenciam a direção dos negócios por meio 
de laços de parentesco, papéis de gerenciamento ou direito de propriedade. 

É aquela na qual ocorre a intersecção entre os subsistemas propriedade, família e gestão. 

É aquela gerida com a intenção de moldar a visão do controlador por meio da coalizão dominante e 
controle dos membros da mesma família ou de um pequeno grupo de famílias. 

Um ou mais membros de uma família exerce controle sobre a empresa, por possuir a propriedade do 
capital. 

A transferência da autoridade familiar é fator preponderante para o sucesso do negócio e está 
relacionada à natureza da socialização dos processos entre as gerações. 

[...] propriedade e controle estão nas mãos de um grupo com laços de parentesco, de sangue ou por 
casamento, ou seja, uma família. 

A persistência de transferência de autoridade na gestão de empresas familiares entre as gerações é 
uma característica que perdura por muitos anos. 

Empresa que tem a maior parte da propriedade nas mãos de uma família e na qual pelo menos dois 
membros ou são proprietários e/ou gerenciam a empresa juntos. 

Empresas familiares são aquelas que serão transferidas às gerações seguintes da família para a 
direção e para o controle. 

Empresas familiares são aquelas em que as propriedades e as decisões são controladas pelos 
membros de grupos de afinidade afetiva. 
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Elaboração própria com base em Castanheira (2013), Barros, H. C. (2017), e Cançado et al (2000). 

 
A análise da Tabela 1 revela que geralmente a propriedade, controle e direção estão 

nas mãos de membros dessa família. A empresa familiar é entendida quando no 

mínimo algum membro da família influencia a direção dos negócios, prezando 

valores institucionais similares aos familiares. Compartilhando do conceito de Leone 

(2005a), Casillas et al. (2007) sugerem que para uma empresa ser caracterizada 

como familiar ela precisa possuir três elementos definidores: a) propriedade – se a 

propriedade pertencer à família; b) gestão – participação da família na gestão da 

propriedade e; c) continuidade – transferência da propriedade para geração futuras. 

Desse modo, os conceitos podem avançar ao agregar essa caracterização ao foco 

empresarial. Segundo Campos & Mazzilli (1998); Gersick, Lansberg, Desjardins & 

Dunn (1999); Rodrigues (1991) as empresas familiares são aquelas que serão 

transferidas às gerações seguintes da família para a direção e para o controle. Além 

disso, as propriedades e as decisões são controladas pelos membros de grupos de 

afinidade afetiva e consanguínea. Na prática, significa que as empresas familiares 

são controladas por somente uma família ] 

 

Kalm & Gomez-Mejia (2016) reportam que nas decisões em empresas familiares 

busca-se a preservação de sua riqueza socioemocional, ou seja, das relações 

afetivas, vínculos, e laços familiares. Nas empresas não familiares, o quadro de 

diretores é formado e adaptado visando resultados financeiros e o melhor 

desempenho na empresa. O quadro de gestores nas empresas familiares é formado 

pensando não somente no desempenho, mas também nas relações socioafetivas, 

Empresas familiares são aquelas que, na prática, são controladas por somente uma família. 

Empresas onde é a família a detentora do capital maior e, portanto, exercem o controle total, por meio 
de uma diretoria formada por membros familiares, sendo responsáveis pelas tomadas de decisões. 

Empresas familiares são aquelas cujos membros são não só proprietários, mas também diretores. 

São empresas onde somente um membro (ou um conjunto de membros) exerce, legalmente, o controle 
da propriedade. 

Empresas familiares são aquelas que foram fundadas por um membro da família e foram transmitidas 
ou espera-se que sejam transmitidas aos seus descendentes. Os descendentes dos fundadores ou 
fundadores originais terão propriedades e o controle das empresas. Também, trabalham e participam 
das empresas e delas se beneficiam. 

Uma empresa familiar caracteriza-se por uma organização na qual as principais decisões operacionais 
e os planos de sucessão da diretoria são influenciados por um membro da família ou por um conjunto 
de membros que compõem a diretoria ou que formam o conselho de administração. 
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sendo comum pessoas que não têm habilidades e competências necessárias 

ocuparem cargos de comando, fragilizando a gestão.  
 

De acordo com Moreira, Altaf & Troccoli (2016), o processo de sucessão em 

empresas familiares pode ser caracterizado a partir da sucessão hereditária nas 

empresas familiares. Entretanto, herdeiros podem vir a prejudicar a empresa familiar 

caso não exista grande comprometimento das gerações seguintes. Bernhoeft (2003) 

destaca que o nível do risco assumido deve ser consciente e analisado por parte dos 

gestores das empresas familiares na sucessão. É necessário desenvolver ações 

para a proteção das organizações e das relações, buscando-se evitar impactos 

negativos no setor financeiro, à imagem das empresas, na relação entre os 

familiares, bem como aos interesses dos stakeholders do negócio, nas empresas 

familiares. Já Na Tabela 4 encontra-se o comparativo das características de uma 

empresa familiar avaliando pontos negativos e pontos positivos. 
 

 

 

 

Tabela 4 

Comparativo das características de uma empresa familiar, incluindo pontos fracos e 
fortes 

Características Pontos fracos Pontos fortes 

Centralização das 
decisões 
 

Equipes de trabalho dependentes da 
decisão tomada exclusivamente pelo 
dono. 
 

Agilidade da tomada de decisões, 
especialmente em momentos de 
crise, já que o dono não necessita 
consultar ninguém para decidir. 

Grande aparição 
perante a 
comunidade 

 

Perda de privacidade e possibilidade 
de toda a família ter sua imagem 
associada com práticas da empresa 
não aprovadas pela comunidade. 

 

Respeito, reconhecimento e 
influência perante a comunidade, 
especialmente quando a 
organização adota o nome da 
família. 

Patrimônio comum 
muito valioso 

Única fonte de recursos (“todos os 
ovos na mesma cesta”) e 
necessidade de gerar mais riqueza. 

 

Capital disponível na família e 
possibilidade de garantias pessoais 
para levantar recursos. 

Penalidades do 
fundador 

Características pessoais não são 
transferidas por herança. 

Liderança e carisma que unem 
todos os colaboradores. 

Envolvimento da 
família no negócio 

Dificuldade de reter o capital, em 
virtude de interesses particulares. 

Profundo conhecimento do negócio, 
grande dedicação ao trabalho e 
mais disposição ao sacrifício 
pessoal. 

Membros da família 
trabalhando juntos 

Riqueza dividida por um número 
maior de pessoas e dificuldade em 
lidar com familiares incompetentes. 

Estabilidade no emprego e 
dedicação motivada por aspectos 
profissionais pessoais e 
econômicos. 
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Funcionários da 
empresa familiar 

 

Contratações baseadas em critérios 
subjetivos e dificuldade em galgar os 
cargos mais elevados, geralmente 
reservados aos familiares, 
paternalismo e impunidades. 
 

 
 

Lealdade e obediência ao fundador, 
alinhamento aos interesses e cultura 
empresarial. Comprometimento e 
espírito de “vestir a camisa”. 

Relacionamento 
com fornecedores e 
clientes 

Influência de amizades e preferência 
pessoal. 

Mais credibilidade, confiança e 
sensação de continuidade. 

Cultura muito forte 
Conservadorismo e resistência à 
modernização. 

Tradição e compartilhamento dos 
mesmos valores. 

Fonte: Adachi, P. P. (2012). Família S.A.: Gestão de empresa familiar e solução de conflitos. São 
Paulo: Atlas (p. 43-44). 

 

A análise da Tabela 2 indica, por um lado, os funcionários têm lealdade e 

comprometimento, o que gera mais credibilidade e confiança (pontos fortes), por 

outro, ficam resistentes devido à impunidade e ao paternalismo, bem como à 

influência de amizades, dificultando a retenção do capital intelectual (pontos fracos). 

 

Araújo (2007) levanta duas possibilidades de sucessão familiar, a primeira quando o 

fundador favorece os herdeiros para assumir seu lugar; ou a sucessão profissional, 

quando a empresa passa a ser administrada por profissionais contratados, pois 

alguns acreditam que dessa forma a possibilidade de a sucessão ter êxito é maior.  

 

De acordo com Oliveira (2006), de qualquer forma, o processo sucessório 

representa um dos momentos mais importantes para a otimização da continuidade 

da empresa familiar. Ricca e Saad (2012) apontam que a sucessão em empresas 

familiares pode ocorrer por meio de administradores familiares ou administradores 

profissionais, sendo os últimos contratados por apresentarem qualificações exigidas 

pela empresa. Existem tantos pontos fortes como pontos fracos nessas modalidades 

de sucessão, conforme apresentado na Tabela 5. 

 

Algumas outras dificuldades são discutidas, tais como falta de renovação, 

resistência na gestão, liderança nas decisões e planejamento para manutenção no 

mercado, podem acarretar sérios problemas para a empresa, conforme Gilioli & 

Zanatto (2017). A empresa familiar caracteriza-se pela existência de um fundador 

que, reconhecendo uma oportunidade de mercado, cria, desenvolve e consolida 

uma atividade mercantil específica da empresa. Ao longo de sua trajetória, vai 
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adquirindo conhecimentos de mercado, fluxos do comércio, fornecedores e clientes 

para buscar melhorias empresarias (Lima, 2009).  

Para que o crescimento da organização venha a ocorrer, Belmonte & Freitas (2013, 

p. 72) reforçam a importância da profissionalização da gestão nas empresas 

familiares, pois existem requisitos fundamentais que precisam ser contemplados 

para que se atinja o sucesso organizacional. Alguns pontos que são essenciais para 

a melhoria no momento de sucessão, o “conhecimento do negócio e a dedicação à 

história da família e da empresa”. Bellotti (2009) descreve que o conhecimento de 

um indivíduo e o conhecimento do negócio, tornou-se algo de extremo valor, sendo 

considerado hoje um ativo intangível, que pode levar ao crescimento empresarial. 

Tabela 5 

Pontos fortes e fracos na sucessão por administradores familiares e profissionais em 
empresas familiares 

Administradores Familiares 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

Carisma 
 
 

Dificuldade de transferir esse carisma para as futuras 
gerações; dificuldades em delegar; medo de correr 
riscos; não inova. 

Não vê pontos fortes: normalmente só vê 
desvantagens. 

 

 

Desacordos familiares geralmente só trazem 
desvantagens quando se administra um negócio. 

Rapidez de decisão. 

Incompatibilidade de personalidade. 

Lealdade e obediência dos empregados à 
tradição. Cultura empresarial muito forte. 

 

 

Fracionamento do poder acionário na sucessão. 
Administração voltada para o dia a dia, devido à 
dificuldade de estabelecer planos de longo prazo, pelo 
conflito sobre as perspectivas entre os membros da 
família. Conservadorismo. Pouca evolução tecnológica. 

Administradores Profissionais 

Nome do fundador como símbolo. 
 
 

Indicação de pessoas para cargos importantes mais por 
amizade do que por competência profissional; 
insegurança em relação à continuidade das políticas. 

Considerar todas as pessoas de acordo 
com o que são. 
 
 

Dificuldades de priorizar atividades em virtude de visão 
distorcida da realidade empresarial, afetada pelo 
nepotismo. Dificuldade em estabelecer homogeneidade 
de conceitos na administração da empresa. 

Se a figura do dono é um bom exemplo, a 
empresa como um todo cria valores 
consentâneos com os do fundador. 

Permite empregar profissionais não competentes. 
 
 

Agilidade nas decisões. 
 

As decisões baseadas em poucas pessoas podem não 
obedecer a uma lógica (podem ser muito pessoais) 

Propicia mais segurança no emprego, pois 
o contato com o dono é direto e torna as 
relações mais pessoais. 

Geralmente, não há suporte econômico voltado para o 
crescimento da empresa. 
 

Objetividade (os objetivos da empresa são 
claros) 
 

Pouca liberdade para "sair fora dos trilhos". 
 

Quando o patrão é atuante, é fácil corrigir 
desvios (desde que ele "compre a ideia"). 

A estrutura pode ser contaminada por pessoas que não 
tenham capacidade profissional para a função. 
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Geralmente o antecessor procura transmitir 
ensinamentos a seu sucessor sobre o 
negócio em si e produtos, o que garante a 
continuidade e qualidade do produto.  

Paternalismo. Falta de rumos (as coisas são 
direcionadas pelo humor do dono). Formação do 
sucessor dentro da empresa ("ele adquire todos os 
vícios"). 

Direção firme. Aproximação direta dos 
diretores com a estrutura da empresa, 
transmitindo segurança e confiança. 

Interesses pessoais. Conflito de interesses. Fragilidade 
diante do desaparecimento do fundador. 
 

Liderança definitiva. Poder de decisão. 
Confiança. 

Centralização de poderes. Envolvimento subjetivo. 
 

Aproximação e compreensão humana. 
Poder de sugestão e persuasão. 

Não conformidade com novas realidades. Adaptação e 
assimilação mais lentas. 

Preocupação com a responsabilidade 
social, embora protecionista. 

Ausência de preparação e desenvolvimento dos níveis 
de chefia e gerencial. 

Mais humano, considerando o aspecto 
social dos empregados. 

Receio de inovações (barreiras). Muita incompetência. 
 

Relações informais entre diversos níveis. 
 

Conflitos de poder. Morosidade nas decisões. Excesso 
de centralização. 

Tradição em tudo o que faz. 
 

Muito atrito entre membro da 2ª e 3ª gerações da 
família. Briga pelo poder. 

Fonte: Ricca, D. (2007). Sucessão na empresa familiar: conflitos e soluções, (1. ed). São Paulo. 

A Tabela 5 mostra pontos fortes e fracos, de acordo com a visão de administradores 

familiares e profissionais em empresas familiares. Observa-se que um lado, os 

administradores profissionais são contratados por suas habilidades, agilidade nas 

decisões, objetividade atuam em nome do fundador como símbolo, por outro lado,a 

contratação por indicação familiar, o receio nas inovações podem comprometer na 

sucessão. Os administradores familiares, têm o carisma e a obediência dos 

empregados à tradição, mas desacordos familiares e dificuldade em estabelecer 

planos de longo prazo podem ser prejudiciais aos processos. 

 

O fundamento de uma empresa familiar, na visão de Oliveira e Silva (2012), está no 

sentimento e seus componentes estão ligados entre si por vínculos emocionais e 

afetivos. Cada subsistema apresenta uma própria identidade e cultura, criando, 

assim, uma relação íntima entre os interesses da família e as tomadas de decisões 

para a empresa (Casillas, Vázquez, & Díaz, 2005).  

 

A tema da sucessão tornou-se tema recorrente na pauta das empresas familiares, o 

que acaba motivando a iniciativa de “aprimorar o entendimento a respeito do 

comportamento desse tipo de fenômeno e dos elementos que o constituem, bem 

como das contingências que emergem da sua ocorrência nas organizações” (Teston 

& Filippim, 2016, p. 526). 
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Passos et al. (2006) realçam que o processo de sucessão familiar é como uma 

travessia e os membros da família estão na mesma situação. Trata-se de um desafio 

coletivo que tem dificuldades e conflitos, ainda mais levando em consideração os 

laços e sentimentos entre os envolvidos no processo. Ao mesmo tempo em que o 

fundador repassa seu conhecimento e visão sobre a condução da empresa para 

seus sucessores, os funcionários também estabelecem vínculos com o gestor-

fundador e com seus valores. Segundo Bornholdt (2005) a sucessão familiar é um 

processo realizado por um indivíduo e impacta os colaboradores que estão 

observando esse acontecimento. 

 

Para Hunger, Silva, Pires e Bressnan (2016, p. 3), o processo sucessório em uma 

organização ocorre com grande expectativa, “tanto por parte de quem fundou e criou 

a empresa, quanto por parte dos funcionários, líderes e gestores, os quais 

vislumbram uma oportunidade de ascensão”.  

 

Por ser uma etapa que se delineia segundo a identidade de cada empresa, a 

sucessão familiar é diferente em cada uma delas. Os processos sucessórios não 

são idênticos e existe a necessidade de colaboração dos indivíduos que são 

liderados, a fim de se atingir a legitimação daquele que adquire o poder de liderança 

(Bornholdt, 2005). Silva e Fossa (2012) explicam que o processo de sucessão é 

como uma possibilidade para ofertar uma nova forma de gestão, o que concebe uma 

série de conflitos não planejada 

 

O melhor de uma empresa familiar (diferencial, força e vantagem) são os laços 

familiares e a convicção nos valores que foram transmitidos de geração a geração 

(Mamede & Mamede, 2014). Segundo Bernhoeft e Gallo (2003), a família precisa 

continuar se enxergando como família e agindo como tal, sendo que os herdeiros 

nas empresas familiares poderiam ser educados para o papel de acionistas por ser 

esse o papel fundamental segundo as responsabilidades que irão ter como legado.  

 

Prado (2016) salienta que o processo de sucessão é um passo extremamente 

importante, pois todo empreendedor precisa renovar ideais e aceitar as mudanças 

recorrentes no cenário empresarial. Ao mesmo tempo em que as mudanças são 

positivas, Passos et al. (2006) questionam o peso carregado pelos herdeiros, que 
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não sabem ao certo se possuem as qualificações exigidas para o cargo na sucessão 

da empresa, pois buscam reproduzir a figura do pai e isso nem sempre dá certo. 

Nesse contexto, entende-se que o sucessor no processo de sucessão deva estar 

prontamente preparado para o desafio, pois isso influenciará nos resultados da 

empresa. Conforme Miranda e Grzybovski (2012), a sucessão em empresas 

familiares relaciona-se às competências dos sucessores como administradores e 

dos demais executivos e gestores.  

 

Nas empresas familiares, o herdeiro de uma empresa ou do conjunto delas não 

necessariamente deve continuar cuidando da relação familiar, mesmo que a devida 

atenção dada no sentido de se manterem unidas nos seus rituais e valores tenha 

sido a razão do sucesso das empresas familiares (Bernhoeft & Gallo (2003). 

Portanto, o grande desafio enfrentado na sucessão pelas famílias que herdam 

patrimônio e constroem riquezas é criar formas, procedimentos e cultura para 

transformar em família empresarial. Segundo Silva & Fossa (2012), o processo de 

sucessão pode ser considerado uma alternativa para a oferta de uma nova forma de 

gestão. No entanto, surgem inúmeros desafios a serem enfrentados pelo sucessor 

no processo de sucessão.. 

 

Fagundes (2017) menciona alguns conflitos bastante comuns vivenciados por esses 

momentos de mudança na sucessão empresarial. O despreparo do processo de 

sucessão pode afetar negativamente a empresa e os funcionários. Por isso, Neves 

(2001) aponta que é necessário que o sucessor no processo esteja devidamente 

pronto para assumir os riscos empresarias.  

 

Durante o processo das sucessões, os fundadores estão principalmente 

concentrados em realizar uma gestão empresarial sustentável, com preocupação na 

transformação e aprimoramento de estratégias empresariais. Em comparação às 

empresas não familiares, os fundadores destas particularmente preferem realizar a 

sucessão internamente (Molly, Laveren & Deloof, 2010). Molly et al. (2010) 

consideram que a transferência da primeira para a segunda geração pode influenciar 

negativamente a alavancagem da empresa, mas não foi encontrada alguma 

evidência de que a rentabilidade de uma empresa familiar é afetada pela sucessão.  
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Hack (2013) argumenta que são inúmeros os problemas encontrados no mercado 

atualmente, e para a continuidade das empresas familiares estas precisam estar 

atentas às oportunidades, ao mesmo tempo em que lidam com problemas internos 

relacionados à empresa. O sucessor dever saber separar questões familiares das 

decisões importantes, pois somente assim assegurará a continuidade e o 

crescimento da empresa familiar, embora empiricamente perceba-se que há 

dificuldade em realizar essa separação. 

 

Conforme Melo e Menezes (2008), a sucessão das organizações familiares se dá 

tanto em vida, quanto após a morte. Contudo, o ideal é que a sucessão das 

organizações familiares aconteça em vida e, para isso, é necessário planejamento, 

pois a sucessão permite a adequada divisão da herança, além de preservar os 

respectivos herdeiros no tocante ao conflito de interesses. Segundo Adachi (2012) 

um eficiente e tranquilo processo de sucessão apresenta melhores chances de 

crescer no mercado.  

 

Para que ocorra o êxito da sucessão, os planejamentos devem ser muito bem 

definidos, sendo que o processo precisa ser realizado com calma e paciência, 

podendo até mesmo levar anos para acontecer de fato (Petry & Nascimento, 2009). 

Conforme Souza et al (2011) o planejamento no processo sucessório pode ser 

considerado o ponto chave do sucesso da empresa familiar, pois planejar com 

antecipação é assegurar a continuidade de uma empresa familiar (Souza et al., 

2011).  

 

Godoy (2010) afirma que pequenas e médias empresas que iniciam as atividades 

conseguem se manter estáveis por aproximadamente dois anos, pois enfrentam um 

mercado cada vez mais competitivo. Assim, cabe ao gestor adquirir as habilidades 

necessárias para superar os momentos de dificuldade com competência, levando a 

organização ao crescimento, e não o contrário. No entanto, Fan, Jian & Yeh (2012), 

utilizando uma amostra de desempenho corporativo de 214 empresas familiares, 

descobriram que, após oito anos de mudança, o preço médio da ação caiu quase 

60%. Nos primeiros cinco anos após a substituição do presidente, a compensação 

anormal cumulativa caiu para 56%, mas em seguida recuperou-se ligeiramente, o 
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que pode estar relacionado a ativos especiais em empresas familiares (Fan et al., 

2012)., Mamede & Mamede (2014) aponta que existem estimativas de que 30 de 

cada 100 empresas familiares ativas sobrevivem à primeira sucessão e, destas, 

somente cinco chegam à terceira geração. Segundo Ferreira (2014), a gestão do CI 

auxilia a empresa, mudando esse cenário. 

 

A boa gestão do CI pode influenciar positivamente a lucratividade da empresa, pois 

aproveita melhor as inovações, aumenta a fidelidade de clientes, reduz os custos 

operacionais e aumenta a produtividade (Rodrigues, 2009). Além disso, Ferreira 

(2014) explica que acionistas, gestores e sucessores de empresas familiares 

precisam dar mais atenção à “criação do conhecimento organizacional” em suas 

organizações, pois o planejamento estratégico do CI é um importante ativo de uma 

empresa familiar. Para Leone (2005a), a tomada de decisões em um negócio exige 

diferentes especializações das funções, seja pelos estrategistas tomadores de 

decisões de risco ou pelos processos executivos. 

 

2.4 Estudos contemporâneos sobre capital intelectual, gestão e sucessão em 

empresas familiares 

 

Bortoli e Moreira (2001) investigaram a dificuldade de realizar a sucessão, em 

especial em empresas de pequeno porte, por meio da metodologia de pesquisa 

qualitativa e entrevistas pessoais orientadas por instrumento estruturado. Os 

resultados obtidos foram a existência de sucessores sem vocação ou com falta de 

interesse pelo negócio; conflitos familiares; e a resistência do fundador em se afastar 

do comando. Os autores concluíram que as dificuldades para alcançar o sucesso na 

sucessão são devidas a: falta de planejamento; incompatibilidade de visão entre os 

sucessores e sucedido referente à estratégia das empresas de pequeno porte; e 

centralização de poder por parte do sucedido. 

Bennedsen et al. (2015) pesquisaram sobre os problemas presentes na sucessão de 

empresas no período de  1987-2005, via método qualitativo. Os resultados indicaram 

que a sucessão familiar pode reduzir o valor de uma empresa. Além disso, os 

autores sugeriram que, de 1987 a 2005, 74% dos problemas que surgiram, estavam 

relacionadas à sucessão familiar. Em 1997-2012 esse número caiu para 53%.  
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Mazagatos, Puente, García (2017) investigaram o CH como fonte de vantagem 

competitiva sustentável. Analisaram o efeito das práticas formais de recursos 

humanos em empresas familiares - ou seja, práticas de aprimoramento de 

habilidades (requisitos da seleção de colaboradores e programas de treinamento) e 

práticas motivacionais (sistemas internos de promoção e remuneração e planos de 

incentivos) - em empresas familiares. Foi aplicado questionário em 707 empresas e 

por meio do estudo de caso em empresas familiares espanholas, concluíram que as 

práticas de aprimoramento de habilidades e motivação de funcionários familiares 

têm um efeito positivo sobre o capital humano nas empresas. Os resultados também 

mostraram que a influência positiva das práticas motivacionais de RH para 

funcionários de empresas familiares em capital humano é mais intensa à medida 

que as gerações avançam. 

 

Os estudos de Muskat, Birgit; Zehrer, Anita (2017) tiveram como objetivo analisar a 

perspectiva de poder focado na transferência de conhecimento em processos de 

sucessão em pequenas empresas familiares, tendo em vista o conhecimento como 

fonte de poder. Por meio de pesquisa descritiva foi destacado na literatura existente 

sobre pequenas empresas familiares, transferência de conhecimento e teoria do 

poder. Os autores referenciados estudaram o papel de gestor-proprietário e 

sucessor no processo de sucessão. As proposições foram formuladas, teorizando a 

influência de 1) poder especialista, 2) poder de decisão, 3) confiança, 4) rivalidade e 

5) capacidades. Os resultados encontrados foram que os altos níveis de confiança 

nas pequenas empresas familiares influenciam positivamente as relações de poder 

entre o sucessor e o sucedido. Também foi concluído que a existência de 

desequilíbrios de alta potência dentro da família pode retardar o progresso na 

transferência de conhecimento em sucessão, e particularmente o impacto negativo 

na transferência de conhecimento tácito de uma geração para outra. 

 

Chirico & Salvato (2016) estudaram  que o capital social e o conflito relacional entre 

os membros da família não afetam diretamente a inovação e consequentemente o  

desenvolvimento de produtos, como sugere a teoria existente, somente através do 

compartilhamento do conhecimento entre os membros da família que há influência 

no desenvolvimento de produtos. Com o objetivo de entender as forças que 
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favorecem e inibem o desenvolvimento de produtos nas empresas familiares, os 

pesquisadores aplicaram questionário em 592 empresas familiares suíças e através 

da pesquisa de campo de abordagem qualitativa, concluíram que o 

comprometimento afetivo dos membros da família com a empresa familiar é tão 

poderoso, que além de mediar, também afeta diretamente o desenvolvimento de 

produtos, ou seja, o afeto do profissonal pela empresa influencia mais que capital 

social e os conflitos relacionais, na criação de produtos. Esses resultados também 

apontaram diferenças entre as gerações da família que estão no controle, 

oferecendo, portanto, um complemento das teorias existentes sobre 

desenvolvimento de produto nas empresas familiares  

 
Cunningham, Seaman, & Mcguire (2017) analisaram 110 empresas familiares de 

pequeno porte na Escócia com intuito de investigar a relação entre o estilo de 

liderança e o compartilhamento de conhecimento. Eles justificaram que as empresas 

familiares de pequeno porte têm diversas qualidades especificas relacionadas a 

forma como o conhecimento é passado de um indivíduo para o outro, e que o 

modelo de liderança é importante para explicar as diferenças culturais referente ao 

compartilhamento do conhecimento de uma empresa para outra. Por meio de estudo 

de caso de abordagem qualitativa com gestores proprietários de empresas famliares 

de pequeno porte, os autores concluíram que houve uma escolha intencional da 

liderança, onde houve a escolha focada na família, em oposição com outro tópico 

abordado, onde  a escolha foi focada na organizacional. Concluíram também que o 

conhecimento compartilhado abrange a escolha do estilo de liderança tanto no nível 

organizacional quanto no familiar. 

 

Greco, Ferramosca & Allegrini (2014) investigaram a influência da propriedade 

familiar e do envolvimento da família na gestão do CI em uma empresa. Eles 

justificaram que a teoria base de sustentabilidade da empresa, aponta benefícios e 

desvantagens por haver familiares na gestão do CI da empresa. Os autores 

analisaram o coeficiente intelectual de valor acrescentado de empresas italianas 

entre 2006 e 2010 e realizaram 680 observações anuais (136 empresas). O objetivo 

foi testar a possibilidade de haver influência positiva sobre o CI em empresas 

familiares, exercida pelo envolvimento da família na gestão e pela propriedade 

familiar. Os resultados mostram que as empresas familiares têm um coeficiente 
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intelectual de valor acrescentado médio significativamente maior do que as 

empresas não familiares. Os autores encontraram uma associação não linear entre 

o envolvimento familiar na gestão e CI. Nos níveis mais baixos, o envolvimento da 

família tem uma associação com CI. Em níveis mais altos, os benefícios referem-se 

a interação da família com a empresa. 

 

Hatak & Roessl (2018) discutem os desafios da GC dentro da sucessão familiar, 

usando o compartilhamento de conhecimento como o cerne da investigação. Os 

autores usaram a premissa que o compartilhamento de conhecimento do sucedido 

para o sucessor é primordial para a continuação de negócios bem-sucedidos e 

identificaram os fatores que promovem a transferência de conhecimento. Através de 

estudo de caso com abordagem qualitativa, entrevistaram 107 empresas para 

descobrir se havia relação entre a competência relacional e o compartilhamento de 

conhecimento do sucedido para o sucessor, durante o processo de sucessão 

familiar, bem como analisaram o papel da competência relacional para a 

transferência de conhecimento. Eles concluíram que a qualidade do relacionamento 

entre o sucessor e sucedido foi considerada ponto determinante para haver 

compartilhamento de conhecimento, ou seja, os resultados indicaram que houve 

forte relação entre a habilidade de relacionamento e transferência de conhecimento 

dentro da sucessão familiar. 

 

Empresas familiares, que representam a maioria dos novos empreendimentos, 

receberam pouca atenção dos estudiosos da área do empreendedorismo por terem 

sido retratadas como conservadoras, mas muitas delas são bem-sucedidas e 

duradouras, e possuem vantagens competitivas. Por isso, Miller, Steier & Le Breton-

Miller (2016) discutiram os recursos que poderiam ser responsáveis por essas 

vantagens em empresas familiares de sucesso. A conclusão dos autores aponta que 

as lições que podem ser tiradas das empresas pesquisadas são de que as 

vantagens competitivas derivam do empreendedorismo, novos empreendimentos, 

capital de risco, plataformas de oportunidade e orientação empreendedora. Além 

disso, as empresas familiares podem ser melhores em sustentar a inovação no 

empreendedorismo corporativo. Concluíram também as empresas familiares podem 

ser atormentadas por tipos únicos de problemas, como os de nepotismo, 

entrincheiramento, sucessão, conflito familiar e prioridades conflitante e até mesmo 
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escassez de capital. Além disso, os autores concluíram que a imersão de um 

negócio dentro de um lar familiar, pode ajudar imensamente no lançamento e 

manutenção de empresa e na condução de seus esforços inovadores. 

 

Para abordar questões como a complexidade e heterogeneidade de empresas 

familiares baseando-se em ações prévias de compreensão de gestão estratégica 

com relação a empresas familiares, Daspit et al (2017) realizaram uma pesquisa 

descritiva em três artigos com o objetivo de investigar questões estratégicas que a 

família enfrenta nas empresas e avaliar os desenvolvimentos recentes de gestão 

estratégica dentro do campo, bem como,  investigar componentes variados e 

combinações de fatores associados ao processo de gestão estratégica. Estes 

artigos, especificamente, examinaram a implementação estratégica de 

conhecimentos e efeitos sobre os resultados não econômicos, questões de 

formulação estratégica relacionadas à sucessão e efeitos de metas não econômicas 

nos resultados econômicos. O estudo revelou que as empresas familiares estão 

crescendo exponencialmente, bem como seus desafios e oportunidades. Mostrou 

também que embora muitas conceituações do processo de gestão estratégica 

tenham como objetivo aumentar a vantagem competitiva e melhorar o desempenho 

da empresa, as empresas familiares são únicas na busca de objetivos 

idiossincráticos centrados na família e não econômicos. Outro resultado foi que as 

metas não-econômicas centradas na família resultam potencialmente em “estoques” 

de riqueza socioemocional, que produzem resultados únicos de valor especifico para 

a familia, detentora da empresas. Também encontraram nos estudos sobre como as 

metas não econômicas influenciam o desempenho financeiro das empresas 

familiares.  

 

Outros aspectos importantes a serem analisados no âmbito empresarial, além da 

sucessão tratam sobre o conhecimento. Desse modo, 

Darroch & McNaughton (2002) realizaram pesquisa empírica utilizando metodologia 

qualitativa para verificar antecedentes e consequências de uma GC eficaz, com 

dados coletados de 443 empresas da Nova Zelândia. Os resultados obtidos pelos 

autores mostraram que a aquisição de conhecimento e a capacidade de resposta ao 

https://www.emeraldinsight.com/author/Darroch%2C+Jenny
https://www.emeraldinsight.com/author/McNaughton%2C+Rod
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conhecimento são mais importantes para a inovação do que a disseminação do 

conhecimento.  

Jantunen (2005) realizou estudo com o objetivo de avaliar a GC em empresas. Os 

dados empíricos do estudo foram compostos de 217 empresas finlandesas de sete 

setores industriais diferentes. Os resultados dão suporte à visão de que não é 

apenas o estoque de conhecimento da empresa, mas também seus fluxos de 

conhecimento, que é crucial para sustentar as inovações. A GC refletiu no 

desempenho inovador da empresa, enfatizando a importância da capacidade da 

empresa em utilizar e renovar sua base de conhecimento de forma eficaz. 

 

O conhecimento é identificado como um importante antecedente da 

inovação. Salojärvi et al. (2005) analisaram a influência da GC e do CI sobre o 

crescimento de 108 empresas de pequeno e médio porte, com base na metodologia 

de aplicação de questionário, considerando organizações dos diferentes setores 

industriais, além de aplicação de entrevistas semiestruturadas em 10 empresas. Os 

resultados indicaram que as organizações estudadas possuíam alto nível de 

consciência acerca da GC; outro resultado demonstrou que as empresas que 

obtiveram crescimento acelerado eram as que tinham mais envolvimento com a GC. 

Ademais, metade das organizações que foram avaliadas foi considerada tradicional, 

com reduzido GC e baixo crescimento.  

 

Esses autores citados ainda inferiram que a GC tem relação direta com o 

crescimento das empresas e que há mais crescimento naquelas em que o 

conhecimento e o CI constituem a estratégia da organização, liderança e 

aprendizado de maneira consciente. A fim de que as empresas de pequeno e médio 

porte tenham capacidade de realizar melhorias em seu desempenho além de obter 

vantagem em relação aos concorrentes, faz-se necessário que haja uma abordagem 

considerada consciente, além de sistemática da GC e CI. 

 

Além do CI, a análise do GC é de estrema relevância para as empresas. Ramos e 

Helal (2010) analisaram como é feita a GC em uma empresa familiar específica do 

ramo varejista em Minas Gerais, via abordagem qualitativa, a partir do método de 

estudo de caso coletado por meio de observação e entrevistas em profundidade. Os 
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resultados mostraram a existência de algumas práticas da GC como a troca de 

conhecimento e informações em reuniões; o incentivo a inovação; e a disseminação 

do conhecimento por meio de ensinamentos durante o contato pessoal. Concluíram 

que na organização estudada, a GC é favorecida e estimulada, em função da 

existência de ambiente aberto à criatividade, à inovação e ao compartilhamento do 

conhecimento tácito. O ambiente aberto também favorece o CI. 

 

Nesse sentido, Hussinki, Ritala, Vanhala e Kianto (2017) examinaram a associação 

de diferentes configurações de CI e práticas de gestão do conhecimento em 

empresas, avaliando quanto à sua inovação e desempenho de mercado.  Esse 

estudo documentou que as empresas caracterizadas com altos níveis de CI e 

significativo uso de práticas de GC provavelmente superam aquelas com baixos 

níveis gerais de CI e práticas de GC. No entanto, também demonstraram que as 

empresas caracterizadas com alto nível de CI, mas apenas baixa utilização de 

práticas de GC, podem coincidir com o desempenho de inovação das com altos 

níveis de IC e práticas de GC. Confirmam, ainda, que na prática isso representa que 

enquanto os resultados indicam que o nível de CI sozinho poderia prever o potencial 

de inovação da empresa, as empresas devem usar práticas de GC para alavancar o 

CI e capitalizar o potencial de conhecimento. Isso ressalta os méritos de deixar a 

inovação florescer sem controle estritamente gerencial, enquanto indica a relevância 

da GC na exploração do CI.  

 

A fim de verificar os investimentos no CI, Rambo et al. (2006) avaliaram empresas 

de pequeno porte do ramo de alimentos, por meio do método de entrevista 

semiestruturada com abordagem qualitativa para coletar comprovações somadas às 

evidências empíricas. Os resultados indicaram que há mecanismos de comunicação 

interna nas organizações, além de sistematização dos mecanismos de remuneração 

e definição dos cargos e funções. O âmbito do plano para a capacitação de 

colaboradores deixou a desejar, bem como o incentivo ao desenvolvimento, pois a 

maioria das empresas analisadas não o utiliza. Desse modo, via abordagem 

qualitativa verificou-se com o estudo que o CI é deixado de lado pelas organizações 

analisadas. 

 

https://www.emeraldinsight.com/author/Hussinki%2C+Henri
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Com o intuito de melhor compreender o CI, Rodrigues & Alves (2013) verificaram a 

função do CI no processo de inovação em empresas, utilizando a metodologia de 

revisão bibliográfica, objetivando obter o real motivo da divisão do CI em capital 

humano, capital estrutural e capital relacional, além do conceito de inovação e como 

ambos se relacionam e exercem influência em conjunto. A inovação mostrou relação 

direta e de forma positiva com o CI. E os empreendedores que constituem o capital 

humano nessas organizações são os responsáveis pelas conexões tanto internas 

quanto externas, para otimizar as dinâmicas e melhorar o crescimento e 

desenvolvimento do CI, formando, assim, com base sólida o capital relacional e 

estrutural. Logo, a inovação está ligada ao CI. Os autores ainda relatam que mesmo 

que cada elemento do CI tenha sua individualidade, para serem benéficos para as 

organizações eles precisam interagir com eles de forma conjunta. Sendo assim, a 

inter-relação dos elementos constituintes do CI afeta a inovação, o desempenho, os 

resultados e a vantagem competitiva das empresas. A conclusão é de que o CI é um 

elemento responsável pelo sucesso processo inovativo, o qual fortalece o 

desempenho das organizações e, consequentemente, a vantagem competitiva. 

 

A influência do CI sobre os resultados da inovação em pequenas e médias 

empresas foi analisada por Binda et al. (2014) por meio de pesquisa qualitativa, 

denotando a relevância do CI para o êxito das inovações, pois os gestores investiam 

no capital estrutural e relacional. Verificou-se que o capital humano mostrou 

reduzida relação com os processos inovativos, pela ausência de investimentos 

nesse âmbito, exibindo, assim, pouca relevância aos olhos dos gestores.  

 

A relevância do CI como conhecimento e vantagem competitiva para o bom 

desempenho das empresas foi discutida por Moreira et al. (2014), por meio da 

metodologia de um estudo bibliográfico de caráter exploratório. Os resultados foram: 

a compreensão do CI como o conhecimento existente em uma organização que 

deve ser usado para criar uma vantagem competitiva, o entendimento da 

contribuição do potencial humano para as organizações como diferencial competitivo 

quando compartilhado e a identificação da necessidade de investir no 

desenvolvimento das pessoas para gerar riqueza para a organização. Concluíram 

que a gestão, a valorização e o investimento no capital humano são variáveis 
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importantes para o sucesso da organização; que os autores estudados nesse artigo 

divergiram pouco sobre o tema e fazem referência entre si; e que o capital humano 

deixou de ser custo e passou a ser fonte de lucratividade nos elementos do CI. 

 

Além disso, Vaz et al. (2015) analisaram o conceito, a classificação e as formas de 

mensuração de CI por meio da metodologia da pesquisa exploratória e bibliográfica. 

Os resultados encontrados na pesquisa conceitual foram Balaced Scorecard, 

Skandia Navigator, “q” de Tobin, monitor de ativos intangíveis, tecnology broker, 

modelo intellectus, optando, como melhor conceito de capital intelectual, pelo 

estruturado como CH, CE e CR, como forma de mensuração e como a cultura, a 

escala e o setor influenciam nessa medição do CI em empresas. 

 

De outro modo, Dumay (2016) fez uma reflexão crítica sobre os relatórios de CI em 

empresas e seu futuro. Com base em pesquisa descritiva e documental, de 

abordagem qualitativa, levantou as comprovações coletadas no campo/empresas 

somadas às evidências empíricas. Identificou que há mais acadêmicos interessados 

em relatórios de CI do que empresas listadas realmente abordando CI; que a 

principal razão para os relatos integrados não se tornar a norma de relatório é que 

eles não têm aplicação regulatória; e que as empresas precisam de um relatório que 

seja propício para entender e articular sua estratégia, o que ajuda a impulsionar o 

desempenho e a atrair capital financeiro para o investimento. O autor concluiu que é 

necessário abandonar o relatório e concentrar na divulgação de informações 

compreensíveis pelos stakeholders, baseadas nos impactos éticos, sociais, 

ambientais e nos componentes do CI. 

 

Nesse contexto, Jordão et al. (2017) objetivou analisar a influência do CI no âmbito 

das inovações em micro, pequenas e médias empresas no Brasil. No referido estudo 

foram comparados casos de abordagem qualitativa em organizações do estado de 

Minas Gerais. Nesse sentido, observou-se que as empresas pesquisadas utilizaram 

iniciativas variadas e estratégias para obter desenvolvimento em relação ao CI, além 

dos fatores que o constituem, quais são os capitais humano, estrutural e relacional. 

Os resultados enfatizam que nenhuma das empresas analisadas possui alguma 

estratégia formal para incentivo das práticas para gerenciamento do CI. 
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Nguyen (2018), em pesquisa, buscou desenvolver uma exploração teórica e 

empírica do elo entre o CI da organização e os fluxos de conhecimento com seu 

desempenho de inovação incremental e radical. Utilizou levantamento bibliográfico 

para examinar o impacto do capital intelectual e dos fluxos de conhecimento sobre a 

inovação incremental e radical, com base no levantamento de 95 empresas. Os 

resultados evidenciaram que o capital humano e o conhecimento de cima para baixo 

influencia significativa e positivamente as inovações incrementais e radicais. O 

capital relacional e os fluxos de conhecimento de baixo para cima não têm impacto 

significativo na inovação incremental e/ou radical. O capital estrutural tem impacto 

positivo na inovação incremental, mostrando, assim, a relevância dos componentes 

do CI. 

 

Delgado-Verde, Navas‐López, Cruz‐González & Salvadó (2011) realizaram pesquisa 

de caráter qualitativo com o objetivo de investigar empiricamente o possível efeito de 

ambos os componentes do CI baseado em relações sobre o desenvolvimento de 

inovação pelas empresas. Os dados foram obtidos de um questionário respondido 

por 251 empresas espanholas de alta e média tecnologia. O CI e seus elementos 

constitutivos exercem influência significativamente positiva na inovação 

desenvolvida pelas empresas analisadas.  

 

2.5  Síntese da plataforma de sustentação teórica 

 

Ao analisar o conhecimento e o CI em processos de sucessão de empresas 

familiares, foi possível perceber que esse é ainda um tema incipiente, mas de 

crescente relevo no ambiente acadêmico e empresarial. De fato, a literatura 

estudada referenciou que as empresas familiares  é importante no contexto 

socioeconômico nacional e mundial, pois são grandes geradoras de renda, 

empregos, tributos e desenvolvimento. Todavia, além dos desafios atinentes a 

qualquer empresa, as organizações de natureza familiar enfrentam desafios 

particulares para se perpetuar e prosperar, sendo o processo de sucessão entre os 

fundadores e seus herdeiros uma questão fundamental nesse processo, que na 

prática, apresenta elevada complexidade. Esse é um complexo processo, pois a 

forma como as empresas familiares lidam com a sucessão demonstra uma faceta 
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relacionada tanto aos relacionamentos interpessoais quanto profissionais de seus 

membros.  

 

Além dos riscos desse processo, a sucessão enfrenta dificuldades relativas à 

transferência de poder, patrimônio, organização, gestão e conhecimento e outros 

recursos de uma geração para outra. Adicionalmente e a despeito da oportunidade 

de oxigenação da gestão, a sucessão pode trazer um desafio relativo a potenciais 

resistências e risco de evasão de saberes ao longo do processo. Seja pela ausência 

de mapeamento das competências organizacionais e individuais (conhecimentos, 

habilidades e atitudes), seja pela saída de pessoas estratégicas, seja ainda pela 

perda de relacionamentos ou redução da qualidade destes e, finalmente, mas não 

menos importante, pela dificuldade de sistematização das informações e 

conhecimentos em sistemas, processos e rotinas, o problema é que, de fato, esse 

processo traz profundas e sérias implicações sobre o CI e sua gestão.  

 

O CI é considerado, um dos elementos centrais  no processo de geração de valor 

das organizações e igualmente relevante para a manutenção e sucesso das 

empresas no mercado. Mais que isso, a síntese dos estudos empíricos sobre o tema 

vem confirmando que, além de ser um ativo estratégico para as organizações, o CI 

impulsiona o desempenho, os processos inovativos, a criação, sistematização e 

compartilhamento de conhecimentos. Ele é vital para a diferenciação e a obtenção 

de vantagens competitivas, como também para a redução de custos, para a 

melhoria da qualidade dos produtos, serviços e processos oferecidos pelas 

empresas, proporcionando incrementos nos níveis de eficiência e eficácia 

organizacional. Nesse sentido, compreender os relacionamentos entre o 

conhecimento materializado no CI, os processos de sucessão e as empresas 

familiares revela-se uma questão cada vez mais relevante e necessária na atual 

arena competitiva em que essas empresas atuam. Desse modo, espera-se que este 

estudo possa ajudar a compreender a forma gerir o CI em empresas familiares que 

passaram ou estão passando pelo complexo processo de sucessão.  
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3 Metodologia 

 

Neste capítulo descreve-se a metodologia da pesquisa, descrevendo a sua 

classificação; as unidades de observação escolhidas; e o processo de coleta e de 

análise de dados.  

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

Para alcançar o objetivo desta pesquisa, que foi analisar o efeito da sucessão sobre 

o CI de empresas familiares, a metodologia escolhida foi um estudo de caso 

comparativo, por meio de pesquisa descritiva, com abordagem qualitativa. O estudo 

de caso é comumente utilizado nas ciências sociais, para a investigação de 

fenômenos atuais, que não são modificados nem controlados pelo pesquisador (Yin, 

2005). 

 

O estudo de caso possui como principal vantagem a utilização em situações reais na 

vida humana, a qual pesquisadores de diversas áreas aplicam com a finalidade de 

melhor concluir os resultados de diferentes problemáticas, conseguindo definir, 

dessa forma, mais sustentação às soluções encontradas (Dooley, 2002). A pesquisa 

qualitativa no campo da administração tem em vista modificações ao longo do seu 

processo, pois na coleta das informações e análise de dados o pesquisador tem 

influência (Corrêa & Leme, 2007).  

 

Esta pesquisa pode ser classificada como descritiva, pois é voltada para a descrição 

do comportamento de fenômenos. O foco do estudo compreendeu a análise dos 

dados da realidade, com o objetivo de abarcar como um todo o fenômeno estudado, 

mostrando características que geralmente não são observadas (Godoy, 1995). A 

pesquisa descritiva oferece suporte para encontrar respostas por meio de perguntas 

de abordagem qualitativa e/ou quantitativa (Collis & Hussey, 2005). Nessa 

perspectiva, uma abordagem qualitativa buscou analisar o comportamento da 

sucessão familiar sobre o CI constituído pelas empresas.  

Os métodos utilizados para a análise qualitativa estão assentados em entrevistas em 

profundidade com os gestores e colaboradores das unidades de análise (Taylor & 
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Bogdan, 1997). A natureza da pesquisa qualitativa permite a obtenção de 

informações e evidências que ainda são pouco compreendidas e requerem um 

estudo exploratório de todos os aspectos encontrados. Nessa etapa de coleta de 

informações, foi possível observar como se dá a percepção dos entrevistados diante 

da manutenção, modificação ou renovação do CI das empresas que se encontram 

em processo de sucessão familiar (Günther, 2006). 

 

A pesquisa qualitativa foi mais adequada, por sua utilização quando os fenômenos 

são de difícil mensuração, sendo mais apropriada sua descrição literal (Honorato, 

2004).A pesquisa qualitativa foi realizada na forma de estudo de caso, que utiliza 

uma abordagem que provê mais descobertas e interpretações mais aprofundadas 

acerca das evidências encontradas. Torna-se claro que a análise adequada nesta 

investigação foi bastante holística, tanto para a avaliação das pessoas e de seus 

comportamentos quanto de suas compreensões, que devem ser vistas como um 

todo de modo a identificar a percepção dos colaboradores de níveis estratégico, 

tático e operacional das organizações (Merriam, 1998). Para tal, foram aplicados 

entrevista semiestruturadas utilizando abordagem qualitativa, atingindo assim os 

objetivos específicos, resultando no atingimento do objetivo geral da pesquisa. 

 

Sendo assim, a metodologia empregada neste trabalho utilizando entrevistas 

semiestruturadas se justificou devido ao estudo de caso amparar a definição correta 

de projeto de pesquisa e auxiliar na obtenção dos dados, além de ser “o veículo 

principal para a generalização dos resultados do estudo de caso” (Yin, 2005, p. 54). 

Nessa linha, a dificuldade em realizar a sucessão em empresas de pequeno porte 

pode ser investigada por meio de pesquisa com abordagem qualitativa e entrevistas 

pessoais orientadas por instrumento estruturado (Bortoli & Moreira, 2001). A 

pesquisa descritiva e documental, de abordagem qualitativa, foi indicada por coletar 

evidências em empresas somadas às evidências empíricas (Dumay, 2016). A 

configuração deste estudo permitiu ter uma observação detalhada sobre os dados 

do estudo (Oliveira, Maçada & Goldoni, 2009). 
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3.2 Premissas da pesquisa e modelo de análise 

 

Para a pesquisa realizada nesta dissertação foram analisadas quatro premissas de 

investigação, que são: 

a)   O processo de sucessão influencia a realidade das empresas familiares do 

estado de Minas Gerais, impactando os processos e a gestão dessas 

empresas; 

b) os elementos constitutivos do capital intelectual (estrutural, humano e 

relacional) nessas empresas sofreram mudanças decorrentes dos processos 

de sucessão; 

c)   os processos de sucessão impactam o capital intelectual nas empresas 

analisadas; 

d)    as empresas sofreram perda de conhecimentos e capital intelectual e não 

conseguiram retê-los ou ampliá-los durante do processo de sucessão. 

 

As premissas foram analisadas na discussão dos resultados da presente pesquisa. 

As informações foram cruzadas e, em seguida, comparadas, com o propósito de 

confirmá-las e validá-las.  

 

3.3 Unidades de análise e observação  

 

O locus definido para o estudo encontra-se delimitado à região interiorana do centro-

oeste do estado de Minas Gerais. As unidades de análise dizem respeito aos locais 

nos quais a pesquisa foi conduzida e, para tanto, duas empresas de diferentes 

setores produtivos foram escolhidas. No Apêndice B encontra-se a autorização para 

a condução da pesquisa em ambas as unidades de análise.  

 

As unidades de análise foram escolhidas em um primeiro momento a partir da 

acessibilidade o contato com a pesquisadora e sua disposição em participar da 

pesquisa fornecendo dados de funcionamento interno e participando da coleta de 

dados primários.  
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Outro critério baseou-se no fato de as unidades de análise serem empresas 

familiares, que passaram ou que estão passando pelo processo de sucessão entre 

os membros da família. Consoante a isso, as organizações estão em processo de 

sucessão, podendo, desse modo, ambas as empresas fornecerem dados de antes e 

após o processo. Outro critério de escolha baseou-se em uma classificação de 

estabelecimentos definida pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (Sebrae, 2013), que categoriza as empresas em portes distintos segundo 

o número de funcionários que estão ocupados em atividades, conforme  Tabela 6 

faz-se um resumo dessas informações.  

 

Tabela 6  

Critério de classificação dos estabelecimentos segundo o seu porte 

Porte Setores 

 Indústria* Comércio e Serviços* 

Micro Até 19 empregados Até 09 empregados 
Pequena De 20 a 99 empregados De 10 a 49 empregados 
Média De 100 a 499 empregados De 50 a 99 empregados 
Grande Mais de 500 empregados Mais de 100 empregados 

* as mesmas delimitações de porte foram utilizadas para o setor de construção. 
** o setor de serviços não inclui administração pública e serviço doméstico. 
Fonte: adaptado de Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. SEBRAE. (2013). 
Anuário do trabalho na micro e pequena empresa: 2013. (6. Ed). Brasília, DF. DIEESE. 
 

As empresas que concordaram em participar desta pesquisa enquadram-se em 

duas classes distintas no setor industrial. A primeira delas é a Gama Indústria e 

Comércio de vestuário (nome fictício), localizada no centro do município de 

Divinópolis, estado de Minas Gerais. É uma empresa de porte pequeno, pois possui 

cerca de 60 colaboradores, atuando em todos os setores. 

 

A segunda unidade de análise escolhida foi a empresa Alfa Alimentos Ltda. (nome 

ficiticio), uma empresa do ramo industrial avícola que está enquadrada no porte 

grande, pois conta com aproximadamente 3.000 colaboradores diretos em suas 

diversas divisões de produção. O faturamento anual é de 550 milhões de reais. O 

nome da cidade e dados da empresa foram mantidos em sigilo por solicitação da 

organização.  

 

Ambas  unidades de análise possuem o perfil de empresa com forte influência 

familiar na gestão, desde sua fundação. A comparação entre a empresa Gama, de 
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pequeno porte, e a empresa Alfa Alimentos, de grande porte. pode fornecer à 

pesquisa a compreensão acerca da influência do tamanho de cada empresa diante 

da gestão do CI e dos processos de sucessão.  

 

As entrevistas foram realizadas com 20 respondentes da empresa Alfa e 20 da 

empresa Gama, dos níveis estratégico, tático e operacional, totalizando 40 

entrevistados. Os critérios basearam-se em tempo de serviço na empresa desde 

antes da sucessão, para amparar as comparações de antes e após a sucessão, 

além de serem pessoas que entendem dos assuntos abordados na pesquisa. Cada 

entrevista durou cerca de 40 minutos, em média. Na Gama foram entrevistadas 

cinco profissionais da diretoria, sendo o fundador, a fundadora, os dois filhos e o 

gerente geral, o gerente geral que está na empresa há 20 anos e entende todos os 

processos;, 08 gerentes e 02 profissionais do setor administrativo e 05 empregados 

do operacional.   

 

As entrevistas visaram buscar representatividade de dados em cada um dos grupos 

aqui descritos. Isso é motivado pelo fato de que empresas desse porte apresentam 

mais união entre as equipes de colaboradores e seus gerentes e até mesmo com os 

proprietários ou diretores, devido à sua presença constante na condução dos 

setores (Ricca & Saad, 2012), facilitando assim a pesquisa. 

 

Os sujeitos da pesquisa foram amostrados conforme a sua acessibilidade e 

disponibilidade de contato com a pesquisadora. Foi necessário que pelo menos um 

representante de cada uma das classes fosse entrevistado para que se 

estabelecessem as relações causais dos fenômenos observados de forma correta. 

 

Na empresa Alfa, foram entrevistados o presidente (fundador), vice-presidente 

(fundador), diretor industrial (fundador) e três diretores (sucessores). Um diretor não 

foi entrevistado, devido à agenda incompatível com a da pesquisadora. Uma dessas 

entrevistas foi realizada via celular por meio de aplicativo. Esses cargos são 

referenciados por nível estratégicos. Foram realizadas 14 entrevistas do nível tático 

e nenhuma do nível operacional. Os funcionários foram escolhidos por terem mais 

tempo na empresa ou conforme a disponibilidade no dia agendado para as 
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entrevistas. O grupo composto de diretores e alguns de seus gestores envolveu os 

sucedidos e seus respectivos sucessores. Essas entrevistas foram consideradas 

fundamentais e deviam delinear em grande parte os resultados da pesquisa. Além 

disso, as empresas são geridas pela segunda geração familiar. 

 

Para a Gama e para a Alfa Alimentos foram utilizadas as denominações dos cargos 

e funções para a identificação dos respondentes, como diretor operacional, gerente 

de processos, sócio, analista de Recursos Humanos (RH), gerente de loja e 

encarregado e supervisor, na análise dos dados, sendo uma forma de preservar a 

identidade de cada um, permitindo sua livre expressão nas entrevistas, sem 

reprimendas posteriores.  

 

Fez-se necessário evidenciar que apenas a percepção dos entrevistados foi 

considerada nesta pesquisa, sendo que os stakeholders não terão sua visão 

exposta.  

 

3.4 Procedimento e instrumentos para a coleta de dados 

 

Para Bogdan e Biklen (1994), existem cinco proposições que se cumprem quando 

da realização de uma pesquisa qualitativa: 

 

a) Os dados são oriundos do ambiente natural, em que a pesquisadora foi 

responsável por identificá-los e realizar a coleta; 

b) os dados brutos obtidos são predominantemente de natureza descritiva; 

c) a pesquisadora possui tendências de utilização de métodos que capturam o 

quadro do processo que envolve o fenômeno, sem se preocupar 

imediatamente com os resultados obtidos; 

d) a análise dos dados é realizada de forma indutiva, ou seja, de observação e 

interpretação de dados particulares; 

e) a pesquisadora busca dar sentido ao que os participantes informam a partir 

de suas experiências e aquilo que é significativo, que pode permanecer oculto 

em sua fala. 
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Isso quer dizer que um estudo dessa natureza necessita de interpretação e 

conceitualização, permitindo que os resultados levem ao leitor obter suas próprias 

conclusões (Taylor & Bogdan, 1997). Segundo Triviños (2012),  um estudo de caso 

de natureza qualitativa pressupõe o uso de pesquisa descritiva dos fenômenos de 

interesse, por isso, a pesquisadora verificou a necessidade de realizar entrevistas 

flexíveis, que não estivessem presas a um questionário padronizado e rígido  

 

A pesquisadora, ao propor essa empreitada, necessitou conversar com os 

entrevistados, ouvir, permitir a sua expressão livre e desinibida, sem perder o roteiro 

ou o norte que conduz sua pesquisa (Taylor & Bogdam, 1997). Seguindo Triviños, 

(2012). apesar da liberdade que uma pesquisa qualitativa oferece à pesquisa, foi 

preciso satisfazer as condições mínimas exigidas a todo trabalho científico. Isto é, 

apresentando originalidade em seus dados e em sua discussão associada, 

apresentando uma estrutura sólida e buscando responder os questionamentos 

delimitados a priori  

 

Neste estudo, a etapa de coleta de dados englobou duas estratégias combinadas: 

as respostas dos questionamentos delimitados e a busca por evidências 

secundárias, tais como documentos administrativos, registros e informativos online 

para complementar as informações obtidas de forma primária. Segundo Yin (2005), 

o uso de informações secundárias é essencial para corroborar ou contestar os 

dados primários. 

 

Os dados primários foram provenientes de entrevistas, sendo uma abordagem 

qualitativa, por ser a forma mais comum e mais importante para a obtenção de 

informações em estudos de caso. Entrevistas semiestruturadas são uma forma de 

interação social entre pesquisador e seu objeto de estudo, e é uma técnica que 

permite entender aquilo que ultrapassa o discurso escrito, captando sentimentos, 

pensamentos, expectativas e percepções das pessoas (Gil, 2008).  

 

Nesta pesquisa, optou-se pelo uso de entrevistas semiestruturadas que seguem um 

roteiro de perguntas preparado previamente, porém que permitiram e encorajaram 

os entrevistados a discorrerem livremente sobre assuntos que se desenvolveram em 



66 

 

 
 

torno do tema central (Gerhardt & Silveira, 2009).  Além disso, as respostas não 

foram limitadas de forma alguma, seja em termos de linguagem, tamanho ou 

conteúdo. Seguindo o estudo de Fachin (2006),  o propósito foi coletar o maior 

número de informações possíveis com base nas opiniões dos entrevistados  

 

A opinião dos entrevistados foi captada conforme o roteiro de entrevista, 

apresentado no Apêndice B. Para a sua construção foram utilizados como base 

referencial os estudos de Adachi (2012), Antunes e Martins (2002), Edvinsson e 

Malone (1998), Ferreira (2014), Jordão e Melo (2015), Marr e Roos (2005), Miranda 

e Grzybovski (2012), Nonaka e Takeuchi (1997), Santos e Jordão (2015), Silva Neto 

(2016) e Sveiby (1997), entre outros. Foram propostas 30 questões abertas sobre os 

aspectos gerais da empresa (estratégias, gestão dos processos), para que houvesse 

entendimento aprofundado sobre seu funcionamento, do antes e durante o processo 

de sucessão, haja vista que as empresas ainda estão no processo de sucessão. 

  

Também se questionou sobre o processo de sucessão, o nível de conhecimento 

acerca do CI dentro da empresa e quais estratégias são utilizadas para reter ou 

renovar o capital humano, além de perguntas que estabelecessem o cruzamento 

entre o CI e o processo de sucessão na empresa. As questões foram conduzidas de 

forma que pudessem complementar umas às outras e facilitar o andamento da 

entrevista. 

 

Na entrevista buscou-se manter uma linguagem acessível para realizar as perguntas 

aos colaboradores, procurando sustentar uma conversa amigável com os 

informantes. O termo CI é tema ainda novo nas pesquisas realizadas pela academia 

e principalmente no meio empresarial. A associação do CI com o processo de 

sucessões familiares o torna ainda mais escasso em termos de publicações e 

relatórios.  

 

Portanto, foi necessário que as entrevistas fossem conduzidas com pessoas que 

possuíssem consciência do CI e dos demais temas desta pesquisa, a fim de 

fornecerem informações relevantes. Quando os entrevistados não possuíam 

conhecimento aprofundado sobre os temas desta pesquisa, o roteiro da entrevista 
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continha um momento prévio, em que se apresentaram os objetivos da pesquisa e 

alguns conceitos de termos chave.  

 

No início da entrevista, introduziu-se o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) aos entrevistados (Apêndice A), com o intuito de informar sobre o tema do 

estudo, sobre a forma como suas informações serão mantidas em sigilo, além de 

salientar a importância dos entrevistados para o sucesso do estudo de caso. A 

assinatura do termo foi uma condição indispensável para o prosseguimento com a 

coleta de dados das entrevistas. 

As entrevistas foram realizadas nos meses de agosto e setembro de 2018. Foram 

gravadas, transcritas e depois tabuladas para assegurar que o processo de coleta 

de dados apresentasse fidelidade ao que foi proposto, bem como para facilitar o 

subsequente processo de análise dos dados. Esses relatos foram realizados de 

forma confrontada (frente a frente). No entanto, houve contato via telefone em casos 

em que não foi possível o encontro pessoal. No entanto, este último procedimento 

foi minimizado. O tempo médio gasto com a resposta das entrevistas de cada 

respondente foi de 40 minutos em ambas as organizações. Vale destacar que a 

pesquisa documental realizada em conjunto com as entrevistas serviu de subsídio 

para as discussões dos resultados e para a construção do contexto que envolve a 

pesquisa. Não houve autorização para publicar os documentos analisados, bem 

como a página do website das empresas, a fim de manter o sigilo do nome das 

empresas 

 

3.5 Procedimentos para análise de dados 

 

A análise dos dados foi realizada por meio da análise de conteúdo. Para Bardin 

(2006, p. 15), a “análise de conteúdo é um conjunto de instrumentos de cunho 

metodológico em constante aperfeiçoamento, que se aplica a discursos (conteúdos 

e continentes) extremamente diversificados”. Esse processo realiza uma análise 

daquilo que foi comunicado, da mensagem do informante a partir de uma descrição 

sistemática desse conteúdo. No campo da Administração, essa forma de análise do 

conteúdo de dados é extremamente comum e seu uso constante legitimou-a como 

uma maneira adequada de análise (Mozzato & Grzybovski, 2011). 
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A técnica de análise de conteúdo da forma que se utiliza nos dias atuais foi proposta 

por Bardin (2006), sendo composta de três fases: a pré-análise; a exploração do 

material; o tratamento dos resultados, inferência e interpretação.  

 

A pré-análise constitui a etapa em que o pesquisador, a partir dos dados transcritos 

das  respostas obtidas nas entrevistas, obtém  uma visualização superficial dos 

temas mais comuns nas respostas e no conteúdo que o discurso possui. Nesse 

momento foi possível escolher o material que foi efetivamente utilizado e aquilo que 

pôde ser descartado, pois se buscou homogeneidade no conteúdo da pesquisa. 

Além disso, foi preciso evitar a fuga do objeto da pesquisa, mesmo quando as 

entrevistas continham respostas interessantes acerca de outros assuntos (Bardin, 

2006). A etapa seguinte consistiu na codificação. 

 

A segunda etapa de exploração do material foi caracterizada pelo processo 

denominado de codificação. Os materiais foram classificados em categorias, 

conforme os elementos que são comuns entre eles. As diferenças ou relações 

excludentes também foram estabelecidas, de maneira que a pesquisadora 

conseguisse estabelecer conclusões a partir delas (Gil, 2002). Nesse momento, 

também foi necessário manter a exclusividade, ou seja, observar que respostas ou 

trechos delimitados do discurso fossem exclusivos para uma única pergunta ou 

categoria, evitando a sobreposição de algumas informações e a redundância dos 

resultados. Essa etapa foi considerada essencial para a consecução da etapa 

posterior, caracterizada pela análise do discurso (Bardin, 2006). 

 

A terceira e última etapa de análise do conteúdo trata da compilação dos resultados 

obtidos, sua consistência, inferência e interpretação. As informações mais 

importantes da pesquisa foram obtidos nessa etapa. Uma visão crítica dos dados 

obtidos foi necessária, juntamente com a reflexão acerca do que se encontrou 

(Bardin, 2006). 

 

Para uma leitura prévia dos dados obtidos, construiu-se a Tabela 7, que apresenta 

os conceitos que norteiam as questões das entrevistas e os respectivos autores que 

fornecem o suporte teórico 
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Tabela 7  

Estratégia de coleta e análise de dados, segundo a literatura 

Objetivos específicos Autores Tipo de pesquisa Coleta de dados 

Identificar os elementos 
constitutivos do CI nas 
empresas do estudo.  
 
 
 
 

Nonaka e Takeuchi 
(1997); Antunes e Martins 
(2002); Edvinsson e 
Malone (1998); Sveiby 
(1997); Ferreira (2014) 
Jordão e Melo (2015) 
Santos e Jordão (2015) 

 
Pesquisa 
documental 
Pesquisa de campo 
 
 

;  
Documentos 
coletados; 
Roteiro de 
entrevista. 
 

Descrever e discutir o 
processo de sucessão 
familiar dentro das 
empresas.  
 

 

Adachi (2012); Silva Neto 
(2016); Miranda e 
Grzybovski (2012) 
 
 

 
Pesquisa 
documental 
Pesquisa de campo 

Documentos 
coletados;  

Roteiro de 
entrevista. 

Analisar a relação entre 
os processos de 
sucessão, o 
conhecimento e o CI em 
empresas  

 
 
 
 

Nonaka e Takeuchi 
(1997); Antunes e Martins 
(2002); Edvinsson e 
Malone (1998); Sveiby 
(1997); Ferreira (2014); 
Adachi (2012); Silva Neto 
(2016); Miranda e 
Grzybovski (2012) 

 

 

 
Pesquisa 
documental 
Pesquisa de campo. 
 
 
 
 
 

Documentos 
coletados; 
Roteiro de  
entrevista. 
 
 
 
 

Evidenciar os fatores que 
contribuíram para a perda, 
retenção ou ampliação de 
conhecimentos e capital 
intelectual em função do 
processo de sucessão 
das empresas 
 
 
 

Adachi (2012); Silva Neto 
(2016); Miranda e 
Grzybovski (2012); 
Nonaka e Takeuchi 
(1997); Antunes e Martins 
(2002); Edvinsson e 
Malone (1998); Sveiby 
(1997); Santos e Jordão 
(2015) Ferreira (2014), 
Jordão e Melo (2015) 

Pesquisa 
documental 
Pesquisa de campo. 
 
 
 

Documentos 
coletados; 
Roteiro de 
entrevista. 
 
 

Fonte: elaborada pela autora.  

 

A análise das informações da Tabela 7 aponta os objetivos desta pesquisa e como 

foi realizada a coleta de dados.  

 

A análise qualitativa dessas entrevistas reforçou a ideia de que o CI apresenta 

diversos desdobramentos, verificados a partir do início de um processo de sucessão 

nas empresas. Acredita-se que esse processo pode ser mais bem explicado ao 

apresentar todas as dimensões históricas, políticas, culturais e ideológicas que 

envolvem o ambiente construído de uma empresa, ao analisar as entrevistas 

realizadas. 
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Para enriquecer a análise de dados deste estudo, utilizou-se o processo de indução 

e dedução ao levar em consideração que a análise residiu em premissas teóricas e 

em resultados empíricos de estudos realizados anteriormente (Eisenhardt, 1989; 

Jordão et al., 2014). Com o intuito de aumentar a validade interna do estudo, 

associaram-se fontes de evidências, com o foco na sucessão, conhecimento, CI e 

empresas familiares, utilizando-as via análise documental, realizando assim 

triangulação de dados (Collis & Hussey, 2005). 

 

3.6 Limitações da pesquisa e formas de contorná-las 

 

Considerando-se que todas as pesquisas devem apresentar um recorte apropriado 

do objeto de estudo e enfoque nos temas mais importantes e inovadores, cabe 

ressaltar algumas limitações que esta pesquisa encontrou: 

 

a) A investigação da influência dos processos de sucessão no CI das empresas 

deve considerar que seus resultados são representativos apenas para o 

universo amostral considerado; 

b) as únicas variáveis que receberam enfoque na pesquisa são as influências 

que o CI sofre ao estar submetido às modificações advindos do processo da 

sucessão, não havendo investigação de outras variáveis; 

c) a pesquisa baseou-se em pequena amostra dentro de seu locus, o que não 

permite generalizações para outros estados ou países; 

d) impossibilidade dos colaboradores em participar da entrevista. 

 

A maneira mais correta para contornar essas limitações em uma pesquisa da esfera 

administrativa foi utilizando o processo de triangulação metodológica. Esse 

procedimento pode ser definido como uma combinação de metodologias diferentes, 

em busca da análise de um único fenômeno (Flick, 2009). Assim, o uso de diferentes 

métodos no estudo de caso promove a redução de erros nos vieses que porventura 

tenham ocorrido durante o processo de coleta.  

 

Para este estudo de caso foram adotadas variadas evidências, diversas fontes de 

dados e diferentes pesquisas. Uma forma de validação interna do estudo foi 
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conduzida a partir do uso dos materiais coletados pela pesquisa documental, que foi 

conduzida paralelamente às entrevistas com os grupos de interesse.  

 

De forma externa, comparou-se os resultados desta pesquisa com as conclusões 

em outros estudos de autores que tratam de temas afins e que contradizem, 

corroboram ou complementam as premissas levantadas por esta pesquisa. Espera-

se com isso que a confiabilidade do estudo tenha sido aumentada.  

 

A Tabela 8 apresenta uma síntese da metodologia que se utilizou nesta pesquisa. 

 

Tabela 8  

Síntese da metodologia utilizada neste estudo 

Características Metodologia 

Quantos aos fins / objetivos  Pesquisa descritiva 

Quanto à(s) abordagem(ns)   Qualitativa  

Quanto ao(s) meio(s)/procedimento(s)/método(s) Pesquisa documental, entrevista 
semiestruturada, estudo de caso 

Unidade de análise e unidade de observação ou 
população e amostra  

Duas empresas familiares do interior de Minas 
Gerais que passam por sucessão 

Quanto à técnica de amostragem Não probabilística intencional por 
acessibilidade 

Quanto aos procedimentos de coleta dos dados  Pesquisa documental, observação e 
entrevistas (triangulação metodológica) 

Quanto ao(s) instrumento(s) de coleta dos dados  Roteiro de entrevistas e observação 

Quanto aos procedimentos de análise dos dados  Análise de conteúdo  

Fonte: elaborada pela autora.  

 

O próximo capítulo apresenta e analisa os resultados da pesquisa desenvolvida. 
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4 Apresentação e Análise dos Resultados 

 

O objetivo deste capítulo é relatar os resultados do estudo, iniciando com a 

contextualização das empresas analisadas, com apresentação do processo de 

sucessão. Segue-se a discussão sobre o CI nas empresas e os seus reflexos na 

sucessão. 

 

4.1 Caracterização das empresas 

 

A Tabela 9 apresenta um resumo das características das empresas analisadas 

 

Tabela 9 

Apresentação das empresas familiares analisadas 

Empresas Alfa Gama 

Fundação 1999 1993 

Característica Familiar Familiar 
Gestão Centralizada – processo 

avançado de sucessão  
Centralizada – processo inicial de 
sucessão  

Abrangência  Internacional – exporta para 6 
países 

Nacional  

Porte  Grande Pequeno 
Colaboradores 3.000 diretos 60 diretos 

Faturamento 550 milhões ano Não divulgado 

Setor Industria e Comércio Avicultura Industria e Comércio Confecção  

 

Fundada em 1993, a empresa Gama trabalha no ramo de confecções, localizando-

se no município de Divinópolis. A análise documental (as empresas não autorizaram 

a publicação dos documentos e do site)  e o relato dos fundadores permitiram 

identificar que, historicamente, a empresa Gama foi fundada por um casal de origem 

pobre. O fundador trabalhou em diversos ramos profissionais, desde lavação de 

carros, passando por lojas de autopeças, até representante comercial em lojas de 

jeans. Nesse último local ele aprendeu sobre relacionamentos, sobre o mercado e o 

setor e desenvolveu seu perfil comercial.  

 

Foi relatado pelo fundador que ele fez uma pesquisa  de mercado e com o auxílio de 

seu antigo patrão, ele e sua esposa adquiriram maquinário industrial do setor têxtil e 

capital financeiro, para dar início à empresa Alfa – que fabrica peças de vestuário 

masculino.  
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Com os resultados obtidos a empresa Gama expandiu-se, produzindo peças de 

vestuário variadas. A empresa Gama conta atualmente com uma fábrica (matriz), 

além de seis lojas em shoppings e em áreas centrais – que vendem tanto no 

mercado atacadista quanto varejista. Os negócios foram geridos pelo casal e por 

seus dois filhos que, nos dias de hoje, assumiram a direção da corporação, após o 

processo de sucessão – que será descrito em detalhes a seguir.  Portanto, a Gama 

é uma empresa que pode ser caracterizada como familiar por ser gerenciada e ser 

de propriedade do casal, além da atuação dos dois filhos no negocio,  corroborando 

as observações de Bernhoeft (1987) e Rodrigues (1991).  

 

A análise documental e analise do site da empresa indicaram que a empresa Gama 

possui uma marca registrada, lojas estrategicamente localizadas e sistemas para 

controlar os processos de fabricação e vendas. Possui  produtos diferenciados, 

estando em busca de incrementá-los e melhorá-los assim como a seus processos, 

tornando-os melhores e mais eficazes. Esse é um dos diferenciais da Gama, que 

foca no atendimento de qualidade e na melhoria e na inovação dos produtos 

fabricados, em linha com o mercado consumidor. Outro diferencial que a empresa 

adota é a proposta de diminuir os preços quando conseguem melhor negociação 

com fornecedores de matéria-prima. 

 

A Gama tem como missão contribuir para a melhoria das condições de trabalho na 

indústria de vestuário em todo o mundo, mais especialmente em Minas Gerais.  

Segundo relatos das gerentes da empresa, o atual propósito da empresa Gama se 

volta não somente para a obtenção de lucros, mas inclui objetivos específicos como 

assegurar que suas peças sejam produzidas em condições de trabalho decentes, 

apoiar trabalhadores e sindicatos, aumentar a conscientização entre os 

consumidores, fornecendo informações precisas sobre as condições de trabalho na 

indústria global de roupas masculinas, a fim de mobilizar os clientes para usar seu 

poder como consumidores, explorar as possibilidades legais para melhorar as 

condições de trabalho, entre outras. Os relatos das gerentes indicam que essas 

práticas organizacionais e gerenciais são recentes e antes da sucessão eram 

realizadas no esquema tentativa e erro (learning by doing) e não possuíam 
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estruturação, sendo consideradas pelos respondentes como práticas informais.Os 

dias de hoje, já estão estruturadas nas políticas e estratégias corporativas. 

Já a Alfa é uma empresa alimentícia que foi fundada em 1999, localizando-se no 

município perto de Divinópolis-MG, no centro-oeste de Minas Gerais. Produz 

alimentos industrializados a partir do processamento de carnes oriundas de aves e 

de outros produtos derivados de animais e vegetais. A empresa Alfa atua em todo o 

território nacional, sobretudo nas regiões Sudeste, Nordeste e Norte do país.  

 

A trajetória da empresa Alfa começou em 1999 em Minas Gerais, com os dois 

irmãos, Fabio e Eduardo (nomes fictícios). O primeiro dos dois irmãos começou a 

comercializar frangos vivos no município perto de Divinópolis. Após um período em 

que foi prefeito do município (1977 a 1983), percebeu que havia a necessidade de 

pensar em alternativas para a evolução socioeconômica do local. Surgiu a 

necessidade de criar um negócio que contribuísse para o desenvolvimento da região 

de forma sustentável. A Alfa Alimentos foi criada alguns anos depois, no final da 

década de 90, com base no forte elo familiar entre os dois irmãos e um sobrinho. 

Eles acreditaram no potencial de crescimento da empresa e da marca, que hoje é 

reconhecida internacionalmente.  

 

A análise documental  e analise do site revelaram que houve grande crescimento da 

empresa. O parque industrial da organização possui capacidade de abate de 200 mil 

frangos/dia e 500 toneladas de produtos/dia, e isso tornou a empresa uma referência 

regional. Sua aposta na diversificação do portfólio de produtos garantiu aumento na 

produção, exigiu a qualificação de seus colaboradores, a diversificação do mix de 

produtos e a verticalização da cadeia de produção avícola. O portfólio de produtos 

possui cerca de 130 itens, que são exportados para diversos países,  que fatura 550 

milhões de reais por ano. 

 

Conforme análise documental, a missão da empresa Alfa é produzir, comercializar e 

distribuir os seus produtos de forma que haja integração das pessoas, dos 

processos e, consequentemente, dos recursos, de forma rentável, proporcionando 

melhor qualidade de vida tanto aos clientes quanto aos seus parceiros. Os valores 

da referida empresa incluem dedicação, disciplina, comprometimento, simplicidade, 
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satisfação dos clientes, funcionários e fornecedores, preservação do meio ambiente 

e estar sempre aberta às inovações.  

 

A análise documental demonstrou que, entre os valores e as práticas gerenciais e 

organizacionais da empresa Alfa mesmo antes da  sucessão, destacava-se o 

comprometimento com formas sustentáveis de produção e de preservação. Diversos 

aprimoramentos foram realizados na empresa para atingir esse ideal, desde 

produtos e serviços, melhorando assim continuamente tanto a qualidade ambiental 

quanto efetivando a redução de impactos negativos ao meio ambiente. Em todas as 

fases de produção da empresa são utilizadas metodologias que visam à redução de 

poluição tanto dos solos, quanto da água e do ar, considerando as granjas onde 

ficam alojadas as matrizes reprodutoras até o produto final, focando na 

sustentabilidade dos processos. Nesse sentido, a análise documental permitiu 

identificar que a empresa tem preocupações com a sustentabilidade como 

responsabilidade e a prevenção, para que assim possa colaborar para o equilíbrio 

do meio ambiente. Compreende-se, assim, que para que haja desenvolvimento 

sustentável é necessário que a empresa e seus processos sejam igualmente 

sustentáveis, para poder contribuir para um ecossistema melhor, baseando-se no 

tripé econômico, ambiental e social de forma harmônica. Em 2011, em decorrência 

do comprometimento da Alfa com a sustentabilidade ambiental, a empresa ganhou 

um prêmio do Instituto Ambiental Biosfera como Empresa Brasileira Destaque em 

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, comprovando sua preocupação 

ambiental e contribuindo para a sua missão. 

 

Apesar de as empresas serem transmitidas aos descendentes, o processo decisório 

nas empresas familiares analisadas é centralizado, e isso pode desencadear em 

morosidades nas decisões, aspecto este defendido por Ricca (2007). No entanto, no 

âmbito da viabilidade social a imagem pessoal nas organizações analisadas está 

associada às práticas da empresa, corroborando os achados de Ricca (2007). Os 

sucessores manifestam preocupação com a responsabilidade social. 
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A partir das informações obtidas durante as entrevistas e da análise documental,foi 

realizada uma comparação entre as características das duas empresas  

apresentadas  na Tabela 10.  

 
Tabela10 

Comparativo das características das empresas familiares analisadas 

Características Pontos observados Observações 

Empresas Alfa Gama   

Tipologia 
 

Empresa 
familiar 

tradicional 
 

Empresa familiar tradicional 
 

Empresas Alfa e Gama fundaram 
a empresa com membros da 

familia e mantêm a gestão em 
família 

Processo 
sucessório 

 Primeira 
geração, 
passando 

para segunda 
geração em 

processo 
avançado 

Primeira geração, passando 
para segunda geração 

A empresa Gama,está no início 
da sucessão, enquanto a Alfa já 

está em processo avançado, 
mesmo tendo o mesmo tempo 
que os sucessores estão na 

gestão. 

Processo 
decisório 

 

Centralizado 
 

Centralizado 
 

Processo centralizado pode haver 
morosidades nas decisões 

Patrimônio 

 

Principal 
fonte de 

recursos da 
família 

Principal fonte de recursos 
da família 

 Embora os fundadores tenham 
outras fontes de renda, a 

empresa é a principal, não é a 
única 

Envolvimento 
da família no 

negócio 
 

Profundo 
conhecimento 
e dedicação, 
associados a 

conflitos 

Adequado conhecimento e 
dedicação, associados a 

conflitos 

Na empresa Alfa os sucessores 
trabalham média de 15 a 18 

horas, se dedicando ao 
desenvolvimento da empresa.  

 Fonte: Dados da pesquisa de 2018. 

 

Na análise das informações da Tabela 10 constatou-se que ambas as empresas 

pesquisadas nesta dissertação são organizações familiares tradicionais, que foram 

fundadas por membros da família a qual a empresa pertence. A empresa Alfa foi 

fundada por três membros da família, tendo sido transmitidas aos seus 

descendentes. A empresa Gama foi fundada por um casal, tendo sido ambas 

transmitidas aos seus descendentes (que atualmente auxiliam na gestão) por 

processos sucessório, corroborando Casillas et al. (2007).  

 

Os dados indicam que a principal fonte de recursos dos sucessores e dos 

fundadores das empresas Alfa e Gama é a própria empresa familiar. Na Alfa, o 

fundador possui como características a liderança e carisma que unem os 
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colaboradores, além de ter características paternalistas, como o fato de não 

descontar o plano de saúde de colaboradores, estendendo-o para a família. Já na 

Gama as principais características do fundador são a liderança e a gestão firme, 

como descrito por Chua et al. (1999), gerida com a intenção de moldar por meio da 

coalizão dominante e controle. 

 

Esse tipo de controle gerou conflitos entre o fundador e os sucessores na empresa 

Gama, pois o envolvimento da família no negócio tem associação com a dedicação 

dos sucessores, que no início do processo de sucessão não demonstrava dedicação 

satisfatória, conforme o fundador. No entanto, atualmente há mais conhecimento dos 

membros familiares e dedicação aos negócios. Já na empresa Alfa há profunda 

dedicação e conhecimento da família sobre o negócio da empresa, apesar dos 

conflitos familiares acerca das decisões. Os sucessores trabalham até 18 horas 

diárias  para se dedicarem à empresa tanto quanto os fundadores. No início do 

processo da sucessão, os sucessores passavam o horário de trabalho ao lado dos 

fundadores para acompanhar e aprender o trabalho. Em consonância com Lodi 

(1998), a empresa familiar deve possuir valores institucionais que se identificam com 

a figura do fundador. Nessa linha, os valores institucionais das empresas analisadas 

transcendem o relacionamento interno, chegando ao relacionamento com 

fornecedores e clientes. As empresas Alfa e Gama abordam esse relacionamento 

levando em consideração as influências e preferências pessoais e de colaboradores, 

sendo que ambas têm canal aberto com clientes e fornecedores por meio de redes 

sociais. Além disso, a empresa Alfa possui Serviço de Atendimento a Clientes (SAC) 

que funciona ativamente. Segundo relato do supervisor comercial, ele pede para os 

amigos ligarem, bem como ele também, e faz testes com SAC aguardando 

respostas e analisando a eficiência do setor. Ele relatou que obteve resposta em 

100% das ligações.  

 

A aproximação do cliente com a empresa se dá ainda mais pela tradição e 

compartilhamento de valores das empresas, como na empresa Alfa, que tem como 

valor o desenvolvimento da cidade onde o fundador nasceu e criou os filhos, além 

da preservação socioemocional, da valorização da proximidade familiar e 

preocupação ambiental da organização. A empresa Gama também preserva os 
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valores socioemocionais, além de prezar pelos valores que aproximam a família. As 

empresas analisadas prezam por valores, em linha com Adachi (2012), mostrando 

comprometimento e espírito de “vestir a camisa”. 

 

Além das empresas analisadas terem o espírito de vestir a camisa, elas prezam pelo 

lucro, crescimento, e inovações em produtos. A empresa Alfa preza ainda por 

inovação nos processos, sendo pioneira no Brasil em maquinários automatizados 

desenvolvidos especialmente para os seus processos, tornando esse diferencial 

importante para ela no mercado, convergindo com Bontis (1999). o potencial de 

inovação leva a empresa a um patamar melhor de segurança no mercado 

competidor. 

 

Outros aspectos que fazem diferença no mercado competidor são os 

organizacionais. As empresas analisadas neste estudo demonstram ter valorização 

técnica, profissional e também de desenvolvimento  gerencial. A gestão é de 

estrema importância no âmbito competitivo, sendo as empresas analisadas 

organizações familiares cujos membros não são somente proprietários, como 

também diretores. Na empresa Alfa os proprietários são presidentes, vice-

presidentes e diretores. Já na empresa Gama os proprietários são diretores, 

concordando com Costa e Luz (2003), os quais definem que empresas familiares 

são aquelas cujos membros são não só proprietários, mas também diretores.  

 

4.2 Processo sucessório nas duas empresas 

 

Na empresa Gama, segundo os gestores, esse processo foi ocorrendo aos poucos e 

de maneira informal. Eles não sentiram necessidade de contratar especialistas em 

processos sucessórios. No nível tático e operacional os relatos foram 

complementares, conforme afirmam os entrevistados do nível estratégico e nível 

operacional:: 

 

O processo de sucessão familiar não foi estruturado, sendo informal (nível 
estratégico) Diretora financeira. 
 
A sucessão aqui na empresa foi informal (nível operacional) Encarregada da 
expedição. 
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Da mesma forma, na empresa Alfa, segundo os gestores, os dirigentes não 

destinaram recursos especificamente para a realização do processo sucessório.  

Contudo, houve apoio e direcionamento de uma consultoria da Fundação Dom 

Cabral e alguns profissionais habilitados para auxiliar no processo de sucessão, 

perfazendo, de maneira gradual e adaptativa, a sucessão familiar na organização. 

No nível estratégico e tático os relatos foram complementares, conforme afirmam os 

entrevistados:: 

 

Não houve procura por auxílio no processo sucessório (nível estratégico) 
Diretor financeiro. 
 
A sucessão foi de forma informal (nível táticol) Supervisor de alto rendimento. 

 

Percebeu-se, conforme entrevistas do nível estratégico, que, em relação às práticas 

organizacionais anteriores à sucessão, a empresa Gama não possuía muitas 

preocupações com as questões gerenciais da organização. Contudo, nos últimos 

cinco anos, devido à sucessão familiar, a Gama desenvolveu diferentes linhas de 

vestuário. As linhas de produtos consistem em moda masculina e linha de corrida de 

rua. Com a fabricação própria a empresa teve que investir em design, contratando 

uma profissional para desenvolver o design das peças. Para aumentar o capital 

relacional, em concordância com Edvinsson e Malone (1998), a empresa Gama 

desenvolveu o marketing de seus produtos em site da empresa, canais de rádio e 

redes sociais, além de manter estreito relacionamento com os clientes de suas 

confecções e fornecedores das linhas de vestuários.  

 

Os resultados indicaram que em nenhuma das empresas analisadas a sucessão foi 

a priori planejada, sendo efetivada de maneira informal. Porém, a empresa Alfa 

buscou apoio profissional, implementaram descrição de  cargos, e salários e 

treinamentos específicos para os cargos. Houve nas falas dos entrevistados de 

ambas as empresas, uniformidade no entendimento dos respondentes dos níveis 

tático, estratégico e operacional. Referente aos principais benefícios advindos do 

processo de sucessão, mesmo tendo sido informal e sem planejamento, os gerentes 

da empresa Gama descreveram que houve a inovação de processos e produtos, 

melhoria na qualidade dos produtos desenvolvidos pela empresa, abertura na 

comunicação dos sucessores com os colaboradores, abordagem motivacional dos 
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sucessores para com a equipe e a preocupação dos sucessores com o bem-estar de 

todos os colaboradores.  

 

Houve criação de novas marcas, inclusive uma especializada para atletas. Ainda 

com base na fala dos gerentes, tais fatores fizeram com que a equipe 

desenvolvesse orgulho e motivação em trabalhar na empresa Gama, e os 

sucessores conseguiram aumentar o número de clientes, pelo aperfeiçoamento dos 

produtos e pela confecção de novos estilos de roupas, aderindo à moda atual. Isso 

pode ser percebido na resposta do entrevistado do nível tático da empresa Gama: 

“Tivemos aumento do número de clientes, os novos produtos tiveram boa aceitação. 

Os novos modelos de roupas agradaram estilos diferentes de clientes (nível tático)” 

Gerente administrativo. 

 

Os respondentes da entrevista do nível estratégico e operacional complementaram:: 

 

Houve mais inovação e aumentou o número de clientes (nível 
estratégico).Sócio diretor. 
 
Os clientes estão mais satisfeitos com as melhorias na qualidade (nível 
operacional) Líder de produção. 

 

Os gerentes da empresa Alfa também destacaram que os principais benefícios 

advindos do processo de sucessão para a empresa foram a inovação de processos 

e produtos, além do desenvolvimento tecnológico e de automação industrial. Houve 

abertura de mercado para o setor varejista e criação de nova marca. Contou com o 

desenvolvimento de ampla gama de derivados e também o processo de melhoria na 

qualidade dos produtos desenvolvidos pela empresa, mais a abordagem 

motivacional para com a equipe e acerca da preocupação dos sucessores com 

treinamento e capacitação dos colaboradores. Realizou-se, assim, o estímulo dos 

colaboradores a desempenhar suas funções, além de haver a preocupação com os 

processos e produtos desenvolvidos, visando fornecer produtos cada vez melhores 

aos clientes.  

 

Ainda a respeito do relato dos gerentes da Gama, os sucessores realizaram, a partir 

dos processos inovadores, o aumento do número de clientes, pelo aperfeiçoamento 
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dos produtos e pela aderência tanto do mercado de atacado quanto do varejo. Isso 

pode ser percebido pela seguinte fala do entrevistado da empresa Gama do nível 

estratégico: “Houve muitas inovações com a sucessão, uma delas foi o 

desenvolvimento de novos produtos” (nível estratégico) Presidente da empresa. 

 

Complementarmente, os respondentes da entrevista do nível tático da empresa Alfa 

afirmaram que: 

 

Diversas inovações contribuíram para o aumento do crescimento da empresa, 
principalmente com relação às vendas para varejo e atacado (nível tático) 
Gerente de produção. 
 
A empresa investiu mais em aumentar o número de produtos (nível tático) 
Supervisor de produção. 

 

Os resultados revelaram a complementaridade e uniformidade do entendimento dos 

respondentes de todos os níveis nas duas empresas analisadas, indicando que 

todos comungam da mesma visão sobre a influência dos sucessores familiares na 

sua respectiva organização. Em ambas as empresas o aumento de investimento no 

capital relacional e humano após sucessão familiar repercutiu, consequentemente, 

no crescimento do número de clientes. Jordão (2015), em concordância, atesta que 

o investimento no capital relacional faz com que haja mais retorno, aumentando o 

número de clientes.  

 

Acerca dos ganhos advindos da sucessão familiar, nas entrevistas com os diretores 

da empresa Gama eles informam que houve diversos ganhos, tais como a inovação, 

melhoria de processos e produtos, melhor capacitação dos colaboradores, além de 

treinamentos, mais diálogo e abertura a ideias e sugestões dos colaboradores, 

desencadeando, assim, a expansão da empresa e a abertura de novas lojas. Além 

disso, respondentes da entrevista do nível tático e operacional complementaram 

com as seguintes respostas, respectivamente: 

 

Um dos principais pontos que melhorou foi a inovação (nível tático) Gerente 
administrativo. 
 
Aumentaram as inovações e diálogo entre os gestores e funcionários (nível 
operacional) Líder da talharia. 
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Para os gestores da empresa Alfa, os ganhos relatados foram a inovação, 

informatização, automatização, melhoria de processos e produtos, melhor 

capacitação dos colaboradores, além do desenvolvimento de subprodutos na 

empresa, os quais agregaram maior valor ao produto final, repercutindo na 

expansão da empresa. De forma complementar, os respondentes da entrevista do 

nível tático da empresa Alfa deram as seguintes respostas, respectivamente: 

 

Houve melhoria na setorização, distribuição de funções, capacitação de 
funcionários e inovação (nível tático) Gerente de produção de abate. 
 
A empresa cresceu muito por conta das inovações e treinamentos (nível 
tático) Supervisor de utilidades. 

 

A visão dos respondentes de níveis estratégico, operacional e tático, conforme 

observado em todos os depoimentos dos entrevistados, é de que houve diversos 

benefícios da sucessão. Os resultados indicaram a uniformidade do pensamento dos 

respondentes de todos os níveis entrevistados nas duas empresas analisadas, 

mostrando a complementaridade dos entendimentos acerca da sucessão familiar em 

sua respectiva organização. E demonstraram que a inovação advinda dos 

sucessores repercutiu na expansão das empresas analisadas. Os dados obtidos se 

alinham com o pensamento de Lara (2013) de que a inovação gera crescimento 

empresarial e aumenta a vantagem no âmbito do mercado competitivo. 

 

Como perda desencadeada pelo processo sucessório, foi citado pelos entrevistados 

da empresa Gama o impasse na comunicação interna da empresa, pela falta de 

comunicação entre sucessores e fundador, sendo que o último ainda manifesta 

apego às suas ideias. Respondentes da entrevista dos níveis tático, estratégico e 

operacional da empresa Gama afirmaram, respectivamente, que: 

 

Houve desentendimentos e falha de comunicação dos sucessores com os 
diretores e ainda acontece isto às vezes (nível estratégico) Diretora financeira. 
 
Ainda precisa fazer reunião com o diretor da empresa e os sucessores para 
definir melhor os processos a serem feitos (nível tático) Gerente 
administrativo. 
 
A gente percebe uma dificuldade do dono da empresa se comunicar com 
seus filhos (nível operacional) Analista de departamento de pessoal. 
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Já nos relatos dos entrevistados da empresa Alfa, citou-se de mesmo modo a 

dificuldade na comunicação interna da empresa como perda, pela morosidade na 

comunicação entre sucessores qual desencadeou na necessidade de ter reuniões 

para discutir quais atitudes tomar, o que atrasa algumas ações. e todos precisam 

concordar com determinada ideia para que seja colocada em prática, e se um dos 

fundadores discordar a ideia é abandonada, e se perde com tal decisão. 

Complementarmente os respondentes da entrevista dos níveis estratégico e tático 

da empresa Alfa afirmaram que: 

 

No início da sucessão havia muita dificuldade na comunicação interna (nível 
estratégico) Sócio fundador. 
 
Era perceptível que haviam divergências entre os fundadores e sucessores 
(nível tático) Gerente de produção. 
 
Por conta de ter três sócios fundadores, é necessário que todos aprovem a 
sugestão dos sucessores (nível tático) Supervisora contábil. 

 

As respostas dos entrevistados ressaltaram a complementaridade e uniformidade do 

entendimento dos respondentes de todos os níveis nas duas empresas analisadas, 

demonstrando que todos possuem a mesma visão sobre como se deu o processo de 

sucessão familiar na sua respectiva organização. Atestam que existem divergências 

entre os sucessores e fundadores que atrapalham a dinâmica da empresa, 

interferindo negativamente na mesma.  

 

Os resultados indicam que ambas as empresas tiveram perdas, pela dificuldade de 

comunicação interna dos fundadores e sucessores. Essa dificuldade de 

comunicação interfere no capital humano, em linha com Rodrigues & Alves (2013).  

Isso porque a falta de diálogo age negativamente sobre o capital humano, estando 

em concordância com Manzanares & Perez (2014). 

A respeito das principais mudanças organizacionais que ocorreram após o processo 

de sucessão, os fundadores da empresa Gama citam a estruturação da empresa 

para realização de treinamentos mensais, desenvolvimento de cursos para os 

colaboradores, tanto em relação ao processo de fabricação das peças de roupas, 

quanto ao âmbito motivacional para eles. Houve também uma estruturação de 

confiança entre sucessores e colaboradores, pois os sucessores abriram um canal 
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de comunicação com a equipe, o que não havia antes. Esse processo facilitou a 

dinâmica de convivência na empresa.  

 

Complementarmente, os respondentes da entrevista dos níveis estratégico, tático da 

empresa Gama  comentaram, respectivamente, que: 

 

Os sucessores realizam mais treinamentos e gostam de promover a 
motivação dos funcionários (nível estratégico) Sócio fundador. 
 
Com a sucessão ficou mais aberto o diálogo entre os funcionários e gestores 
(nível tático) Gerente administrativo. 
 

 

As principais mudanças organizacionais na empresa Alfa foram mencionadas pelos 

gerentes entrevistados. Eles reconhecem que ocorreram inovações, estruturação da 

empresa para realização de treinamentos com a equipe, expansão da empresa, 

organização dos cargos-salários, divisão de setores por sucessor, sendo cada um 

deles encarregado de um setor específico, tendo, assim, mais autonomia de 

decisões. Complementarmente, os respondentes da entrevista dos níveis 

estratégico, tático da empresa Alfa asseguraram, respectivamente, que: 

 

Houve divisão de setores, inovações e isto melhorou a dinâmica dentro da 
empresa e os resultados obtidos (nível estratégico) Presidente da empresa. 
 
Os sucessores obtiveram mais autonomia para tomar decisões pela divisão 
de setores (nível estratégico) Diretor administrativo. 
 
Ficou melhor dividido as funções, fazendo com que cada setor crescesse 
(nível tático) Supervisor de alto rendimento. 

 

As respostas dos entrevistados revelaram a complementaridade e uniformidade do 

entendimento dos respondentes de todos os níveis nas duas empresas estudadas. 

Sendo assim, os dados evidenciaram que em ambas as empresas o processo de 

sucessão familiar foi favorável para o desenvolvimento de inovações, gerenciamento 

de pessoas, investimento em aperfeiçoamento de colaboradores e melhoria na 

convivência e motivação da equipe. 

Sobre as implicações da sucessão familiar nas mudanças organizacionais sobre os 

resultados empresariais, segundo os gestores da empresa Gama, houve a inovação 
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com o desenvolvimento de novos modelos de confecção, novas marcas e melhoria 

de qualidade de produtos, conquistando mais abrangência do mercado consumidor. 

Respondentes dos níveis estratégico, tático e operacional da empresa Gama assim 

se manifestaram: 

 

Depois da sucessão a empresa começou a se preocupar mais com a 
qualidade dos produtos, desenvolveu linhas diferentes (nível estratégico) 
Diretora financeira. 
 
Os sucessores fizeram novos modelos e mostraram a necessidade de 
melhorar a qualidade das roupas (nível tático) Gerente administrativo. 
 
A sucessão foi boa para a empresa, eu só vejo benefícios (nível operacional) 
Auxiliar de expedição. 

 

Os dados comprovaram uniformidade entre os respondentes e, conforme observado 

nos depoimentos, indicaram que eles veem a sucessão familiar na empresa Gama 

como um passo benéfico para o crescimento da referida organização. 

 

Em relação à empresa Alfa, os gestores referiram que houve implicações das 

mudanças organizacionais sobre os resultados empresariais, como o 

desenvolvimento de produtos e novas marcas, conquistando mais abrangência do 

mercado consumidor e expandindo a empresa. Os entrevistados dos níveis 

estratégico e tático empresa Alfa confirmaram que: 

 

O processo de sucessão desencadeou no desenvolvimento de produtos 
novos e de procura por novas metodologias e processos (nível estratégico) 
presidente. 
 
A empresa conseguiu crescer mais com a sucessão (nível estratégico) Diretor 
industrial. 
 
Nós vimos aumentar a demanda de produtos e a melhor organização da 
empresa depois que vieram os sucessores (nível tático). Supervisor 
financeiro. 

 

Os dados atestam que existiram similaridade e complementação nas respostas dos 

colaboradores de todos os níveis, mostrando similaridade no pensamento deles 

acerca de como se deu o processo sucessório na empresa Alfa. 
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O processo de inovação advindo da sucessão familiar foi favorável para ambas as 

empresas, fazendo com que elas investissem em novos produtos e processos, 

conquistando vantagem em relação à concorrência. Esses achados vão ao encontro 

do pensamento de Davila, Epstein & Shelton (2006) de que para obter sucesso 

empresarial a inovação é sempre necessária. 

 

Além disso, as entrevistas com os gestores da empresa Gama confirmaram que a 

sucessão da empresa foi um processo natural e menos estruturado, sendo informal, 

sem que houvesse planejamento e sem auxílio de profissionais capacitados para 

auxiliar nas possíveis mudanças com o processo. Nesse âmbito, os respondentes 

dos níveis tático, estratégico e operacional da empresa Gama afirmaram, 

respectivamente, que: 

 

Não sentimos necessidade de contratar pessoas para realizar a sucessão, 
então foi informal (nível estratégico) Diretora financeira. 
 
A sucessão foi informal aqui na empresa (nível tático) Gerente administrativo. 
 
Acredito que foi informal, ninguém veio dar consultoria (nível operacional) 
Encarregada da expedição. 

 

Constatou-se que a questão é percebida entre os respondentes como sendo 

informal a estruturação do processo sucessório na empresa Gama. 

 

Já as entrevistas com os gestores da empresa Alfa reforçaram que a sucessão da 

empresa se deu de modo informal. Contudo, eles contaram com o direcionamento 

de alguns profissionais para auxiliar no processo de sucessão, em que o 

planejamento de cada sucessor de ser responsável por um setor auxiliou nas 

mudanças com o processo. De todo modo, os respondentes da entrevista dos níveis 

estratégico, tático l da empresa Alfa declararam, que: 

 

Houve consultoria, mas não fundamentalmente sobre a sucessão familiar, foi 
algo mais genérico (nível estratégico) Presidente. 
 
A sucessão se deu de modo informal (nível estratégico) Diretor financeiro. 
 
Foi informal, ninguém ajudou nisso (nível tático) Supervisor financeiro. 
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Os dados realçaram que o processo de sucessão foi visto como informal pelos 

entrevistados. 

 

Dessa forma, os resultados demonstraram que ambas as empresas optaram por não 

investir em profissionais que podem nortear e direcionar em como proceder com a 

sucessão empresarial. Em concordância com o pensamento de Rodrigues & Alves 

(2013), é elementar ter um planejamento organizacional para conseguir obter o 

sucesso empresarial. 

 

No tocante ao questionamento relacionado aos conflitos familiares durante o 

processo de sucessão, os sucessores entrevistados da empresa Gama reportaram 

que houve resistência do fundador em delegar decisões para os sucessores. Nesse 

sentido, para os fundadores, o processo de início da sucessão foi difícil devido ao 

amadurecimento dos sucessores como empresários, evoluindo gradativamente. 

Com o tempo os sucessores foram se demonstrando mais confiantes e 

responsáveis. A partir de então, o processo sucessório foi facilitado e eles foram 

demonstrando potencial e preparo para gerir e desenvolvendo melhorias na 

empresa. Nesse âmbito, alguns respondentes dos níveis estratégico e tático da 

empresa Gama opinaram que: 

 

Inicialmente houveram muitos conflitos familiares (nível estratégico) Diretora 
financeira. 
 
Teve conflito entre o fundador e os sucessores (nível tático).Gerente de loja 
 
O fundador não aceitava opiniões, a fala dele era sempre a última (nível 
tático) Gerente administrativo. 
 
Depois da sucessão a empresa começou a se preocupar mais com a 
qualidade dos produtos, desenvolveu linhas diferentes (nível operacional) 
Auxiliar de expedição. 

 

A questão dos conflitos familiares é percebida entre os respondentes como uma 

perda advinda do processo sucessório. Já na empresa Alfa, a respeito dos conflitos 

familiares, houve pouquíssimas dificuldades, sendo relatado pelos entrevistados 

apenas a respeito dos três fundadores e sucessores necessitarem realizar reunião 

para entrar no consenso aprovando ou descartando uma ideia fosse, que a divisão 
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de sucessor por cargo/função possibilitou-lhes mais autonomia. Alguns dos 

respondentes dos níveis estratégico e tático da empresa Alfa mencionaram:: 

 

A única dificuldade com a sucessão foi o entendimento de sucessores e 
fundadores (nível estratégico) Sócio fundador. 
 
Os conflitos familiares interferiram nos processos na empresa (nível tático) 
Gerente de produção de abate. 
 
Eu vejo que houve dificuldade de comunicação entre os fundadores com os 
sucessores (nível tático) Supervisor de utilidades. 

 

Inferiu-se, pelas respostas, dificuldade de comunicação interna entre sucessores e 

sucedidos e que isso interferiu negativamente nos processos empresariais. 

Adicionalmente, percebeu-se que ambas as empresas sofreram com as dificuldades 

dos conflitos familiares. A questão que se salientou foi a falta de comunicação 

interna. Corroborando a opinião de Hormiga et al. (2011), para que haja crescimento 

empresarial e desenvolvimento é necessário que haja comunicação efetiva entre os 

gestores. Um resumo sobre os resultados do processo de sucessão familiar nas 

duas empresas para dar suporte à análise posterior dos efeitos desta sobre o 

conhecimento e o CI das empresas pesquisadas consta na Tabela 11, com a 

comparação das empresas Alfa e Gama de como se deram a sucessão, os 

benefícios advindos da sucessão, a principal perda oriunda da sucessão, as 

implicações das mudanças organizacionais, como foi o processo de sucessão e a 

respeito dos conflitos familiares nas empresas analisadas. 

 

 Tabela 11 

Comparação da sucessão familiar nas duas empresas                

Principais resultados 

Da empresa Gama 

Sucessão ocorreu de maneira informal; 

Benefícios da sucessão: inovação de processos e produtos, melhor comunicação de 

gestores e colaboradores, abertura de mais lojas, colaboradores mais motivados, mais 

investimento em aperfeiçoamento e treinamento dos colaboradores, mais investimento em 

marketing; 

Principal perda oriunda do processo sucessório foram os conflitos familiares; 

As implicações das mudanças organizacionais foram a inovação, desenvolvimento de novos 

modelos de confecção, novas marcas e melhoria de qualidade de produtos, conquistando 

maior abrangência do mercado consumidor; 
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A sucessão da empresa foi um processo natural e pouco estruturado, sendo informal, sem 

que houvesse planejamento e sem auxílio de profissionais capacitados para auxiliar nas 

possíveis mudanças com o processo; 

Acerca dos conflitos familiares houve apego do fundador nas próprias ideias. Neste sentido 

os fundadores relataram em entrevista, que o processo de início da sucessão foi delicado 

devido ao amadurecimento dos sucessores como empresários ter sido aos poucos, 

evoluindo gradativamente. 

 

Da empresa Alfa 

Sucessão ocorreu de maneira informal, embora tenha tido auxílio de uma consultoria 

especializada no início do processo; 

A sucessão apresentou benefícios de inovação de processos, produtos e marca, criação de 

novos produtos, desenvolvimento de derivados, setorização e autonomia dos sucessores, 

criação de cargo-salário, abertura de mais canais de comercialização, colaboradores mais 

motivados, empresa investiu mais em aperfeiçoamento dos colaboradores, exportando 

produtos; 

Principal perda oriunda do processo sucessório foi dificuldade de comunicação interna 

entre gestores e a perda de experiência dos fundadores; 

Principais mudanças organizacionais foram as inovações, informatização investimento em 

treinamentos e cursos de aperfeiçoamento dos colaboradores, desenvolvimento de novos 

produtos e melhoria de sua qualidade, abertura de comunicação gestores-colaboradores; 

As implicações das mudanças organizacionais foram a inovação, desenvolvimento de novos 

modelos de confecção, expansão da empresa, organização de cargos-salários, setorização 

de sucessores e autonomia dos mesmos, novas marcas e melhoria de qualidade de 

produtos, conquistando maior abrangência do mercado consumidor; 

A sucessão da empresa foi um processo natural e estruturado, embora tenha sido informal, 

houve planejamento e preparo dos sucessores a partir de estudos, cursos, consultorias. 

Também houve auxílio de alguns consultores e profissionais capacitados para acompanhar 

as possíveis mudanças com o processo; 

Acerca dos conflitos familiares houve situações em que a comunicação foi empecilho para 

agilidade na tomada de decisão. 

Fonte: dados da pesquisa de 2018. 

 

As duas empresas aqui avaliadas, ambas em decorrência da sucessão 

desenvolveram mais inovações, melhoraram os produtos e a relação com os 

clientes, desenvolvendo melhorias no CR. A Alfa possui equipe estruturada para 

melhorar o desempenho em relação ao CR, contando com 34 pessoas no back 

office (sendo oito profissionais exclusivos para gerenciar o SAC e mídias sociais), 

quatro gerentes e 15 supervisores. A Gama terceiriza as atividades de marketing e 

redes sociais. Referente à comunicação interna, que desenvolve o CH, os 

colaboradores da Gama comunicam-se diretamente com gestores, enquanto os 

profissionais da Alfa se reportam a seus gestores, conforme os cargos e salários. O 

canal de comunicação é aberto para sugerir melhorias e essa comunicação antes da 

sucessão era considerada menor na empresa Gama, pois os fundadores eram mais 

restritos a isso. A Alfa criou um projeto que premia os colaboradores que oferecem 
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ideias inovadoras. Contudo, os aspectos inovativos foram considerados muito 

superiores após a sucessão em ambas as organizações, o que potencializa o CE. 

 

Os aspectos inovativos são elementares nas organizações. Isso denota o quanto o 

processo de inovação é importante para que haja sucesso nas empresas, tal como 

foi proposto por Anzola et al. (2015), bem como para a criação de CI, defendida por 

Rodrigues & Alves (2013) e Binda et al. (2014). Foi identificado em ambas as 

empresas o crescimento do CE. Na empresa Alfa foi a partir da inovação de 

produtos, aumentando o mix (foram incrementados 138 produtos), pioneirismo em 

maquinários industriais automatizados, criação de nova marca, processos 

estabelecidos, normas, cargos e salários e rotinas administrativas. Na empresa 

Gama houve diversidade de produtos, criação de novas marcas, sendo uma 

referência na área esportista. O CI tem sido aplicado de tal modo que tem 

materializado melhor desempenho e gerado valor, em linha com os achados de 

Jordão (2015). Os entrevistados do nível tático acreditam que atualmente há melhor 

gestão pela metodologia empregada pelos sucessores nas empresas. 

 

Salojärvi et al. (2005) afirmam que empresas que possuem abordagem mais 

abrangente e estratégica para o conhecimento e para os ativos intangíveis têm 

crescido mais em relação a outras,contradizendo empartes  os resultados obtidos na 

presente pesquisa, que encontrou que, apesar de as empresas Gama e Alfa 

demonstrarem que acreditam que o conhecimento traz contribuições, além de 

auxiliar na inovação empresarial e o desenvolvimento da organização, ambas não 

possuem estratégias formais que sejam direcionadas para a materialização e 

sistematização de conhecimento. Embora a empresa Alfa tenha processos e 

sistemas para armazenar e sistematizar o conhecimento produzido na empresa, não 

é utilizado no dia a dia, concordando parcialmente com os pressupostos teóricos. 

Pela relevada importância disso, as empresas Alfa e Gama disponibilizam 

treinamento para os colaboradores, a primeira com treinamentos semanais, 

planejados e estruturados; e a segunda, com treinamentos esporádicos. Assim, o 

desempenho e qualidade tanto dos produtos quanto dos serviços são mantidos nas 

organizações. Os treinamentos na empresa Gama tiveram início após o processo de 

sucessão, bem como houve aumento no incentivo para desenvolvimento dos 
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profissionais da empresa Alfa e planejamento orçamentário anual para treinamento 

da equipe. 

 

As organizações avaliadas percebem a importância dos elementos que constituem o 

CI de forma distinta. A empresa Alfa investe em sistemas e treinamento para 

incentivar a formalização dos ativos intangíveis, em especial o conhecimento dos 

colaboradores e os processos, embora os colaboradores não façam uso diário disso. 

Em contrapartida, a Gama apresentou mais cautela para esse tipo de investimento, 

característica de empresa de pequeno porte. Concordando com os achados de 

Rodrigues & Alves (2013), os respondentes do nível estratégico das empresas Alfa e 

Gama afirmaram que o CE é o elemento constitutivo do CI que possui mais 

influência na inovação e ambas tiveram melhorias nesse aspecto. Esses dados 

convergem também com Binda et al. (2014), que afirmaram ser o CE a divisão de 

mais influência na inovação. Acredita-se que essa diferença se dê pelo tipo de 

negócio de cada empresa.  

 

As empresas Alfa e Gama, por serem indústrias, precisam de produtos inovadores 

para se manterem no mercado competitivo. O ramo da confecção necessita 

atualizar-se para seguir a moda e a indústria alimentícia precisa inovar, agradar os 

paladares, para alcançar novos nichos de mercado. Ambas precisam estar em 

constante desenvolvimento, valorizando também o CR no negócio, pois o cliente é o 

agente que possui mais influência e fomenta essa inovação. Portanto, o cliente 

passa a ter representativa influência na divisão do CI, referente à inovação, de 

acordo com o apregoado por Leal et al. (2015), que propõem influência positiva do 

CH no CE e CR, dando a este suporte. O CE influencia positivamente na formação 

do CR. Ou seja, um é dependente do outro. 

 

4.3 Capital intelectual e sucessão familiar  

 

A triangulação entre as evidências advindas da análise documental, das 

observações , das entrevistas formais e conversas informais revelou que, em relação 

ao âmbito do CI, os diretores da empresa Gama não possuíam estratégias bem 

definidas acerca dos elementos constitutivos do CI, fazendo com que a gestão do 
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CH, CR e CE fosse informal e intuitivo. Além disso, os gestores da empresa relatam 

que os valores da Gama que permeiam a cultura corporativa são usualmente 

praticados na empresa recentemente. 

 

Os valores destacados via análise documental e nas entrevistas tratam sobre o ideal 

de aumentar a sustentabilidade e expandir o CI. A empresa busca capacitar com 

cursos de aperfeiçoamento os líderes de equipes, investindo em treinamentos e 

qualificações, melhorando assim seu CH. E identificar qual será convertido em 

melhor atendimento, melhores produtos e prestação de serviços mais adequados. 

Desse modo, o resultado serão mais vendas, retornando diretamente para todos os 

membros envolvidos no processo, desde a equipe, que irá trabalhar mais motivada, 

até os fundadores, que aumentarão o faturamento por ter maior volume de vendas. 

 

A motivação foi constatada na entrevista com os gestores que, em relação aos 

investimentos em capital estrutural, deram destaque para as inovações e 

aperfeiçoamentos das tecnologias na empresa. Diversificaram-se os produtos e 

ocorreu melhoramento em design, além de facilidade na disponibilidade de acesso 

aos produtos pelos clientes; melhoraram a comunicação entre os funcionários via 

plataformas online, principalmente whatsapp, além de uso de aplicativos especificos 

e canais de comunicação entre matriz e filiais. Dessa forma, reduziram-se custos 

que a falta de informação anteriormente causava, além de minimizar falhas nos 

processos de comunicação e vendas, logo, os investimentos estão aumentando os 

lucros finais. 

Os fundadores da Gama, ao tratar do capital relacional, comentam que os 

investimentos estão sendo crescentes, sendo que a demanda de oferta em produtos 

diversificados tem aumentado, pois o público-alvo tem se expandido e a empresa 

tem tido mais adesão dos produtos para atender à demanda em relação às 

tendências e moda. Além disso, a empresa tem buscado mais contato e melhor 

relação com o mercado consumidor a partir de aplicativos de mídias sociais que 

permitem que a empresa se conecte mais com o público-alvo, além de plataformas 

online obtendo mais abrangência na divulgação de seus produtos. A Gama tem 

contrato com uma empresa especialista em mídias sociais. 
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A Gama possui plataformas online de contato com o consumidor via site, via redes 

sociais, como o facebook e instagram, os quais permitem que haja atendimento dos 

clientes via esses canais de comunicação atuais (Silva, 2018). Entre os valores da 

Gama, os gestores destacam o seguinte: o cliente está em primeiro lugar sempre, 

amor em tudo o que faz, liderança com responsabilidade e ética, servir pessoas 

como gostaria de ser servido, ter agilidade e facilitar os processos e inovação, além 

de investimento para facilitar e melhor atender. 

 

A triangulação da análise documental, entrevistas e conversas revelaram o 

investimento e a importância do CI nos processos na empresa, visto que este é 

responsável pelas melhorias e adaptações que visem ter um diferencial no mercado. 

Percebeu-se, conforme entrevistas no nível estratégico da Gama, que os fatores que 

mais contribuíram para a valorização das confecções da empresa, como marca, 

foram a melhora e expansão do mundo da moda e investimentos nestes, o que 

causou a consolidação da marca como sendo atual e utilizada por pessoas de 

diversos estilos. Acrescenta-se que visão de mercado abriu a possibilidade de criar e 

inovar os diferentes vestuários, para que pessoas das mais diversas culturas 

pudessem utilizar as roupas da marca da empresa, auxiliando o processo de 

crescimento da empresa e expansão. 

 

Segundo os fundadores da Gama, a referida empresa teve como objetivo o aumento 

das suas lojas e expansão para mais locais, abrindo mais filiais, competindo no 

mercado de forma mais consistente, apoiando o crescimento da indústria da moda. 

Logo em seguida à revisão da história da empresa Gama, pode-se perceber que os 

investimentos e as inovações em tecidos e modelos, pelo que a empresa optou por 

realizar, causaram resultado benéfico nos elementos do CI e, então, direcionou a 

organização a alcançar os objetivos de expansão das filiais de forma consistente e 

inovação de mercadorias. É imprescindível que haja a continuação nos 

investimentos tanto em inovações quanto na melhoria da qualidade do produto 

ofertado ao mercado consumidor, para que a empresa cresça cada vez mais, 

realizando o gerenciamento do CI e gerando valor a toda a equipe e demais pessoas 

que tenham ligação com o processo. 

 



94 

 

 
 

As entrevistas no nível estratégico revelaram que não havia gerenciamento do CI, do 

conhecimento, aprendizagem pessoal e organizacional antes da sucessão familiar. 

Os gestores da empresa Gama realizam reuniões mensais com os colaboradores, a 

fim de debater sobre o desenvolvimento dos produtos na empresa e acerca do 

funcionamento da organização, para promover a otimização dos processos e 

estimular a equipe a estar motivada. Apesar da integralização de processos 

existentes na referida empresa, ainda há falhas a serem melhoradas, com o que 

concordam Khalique et al. (2013) e Jordão (2015), sobretudo ao se tratar de diálogo, 

especialmente por parte dos gestores. Essas questões estão sendo trabalhadas em 

conjunto em reuniões, para que sejam esclarecidas, sejam superadas as 

divergências e haja aumento do capital estrutural da empresa. 

 

Percebeu-se, conforme entrevistas do nível estratégico, no que se refere ao CH, que 

a empresa Alfa realizava treinamentos e cursos de aperfeiçoamento de 

colaboradores, porém a quantificação dos resultados era realizada de maneira 

informal. Além disso, o conjunto das evidências da análise documental e das 

entrevistas formais revelou que, no âmbito do CR, a empresa Alfa fazia a própria 

divulgação da marca e dos produtos, com o auxílio de redes sociais, site da 

empresa, além de eventos como feiras, em concordância com Edvinsson e Malone 

(1998), quando se percebem clientes potenciais. Em particular, a triangulação entre 

as evidências advindas da análise documental, das observações, das entrevistas 

formais e conversas informais revelou que, acerca do capital estrutural, a empresa 

promovia reuniões com seus colaboradores, a fim de melhorar a comunicação entre 

seus membros e realizar o incentivo da equipe. 

 

Em relação ao capital relacional, as entrevistas com os gestores da empresa Gama 

revelaram que antes da sucessão familiar a Alfa disponibilizava pouca abertura para 

o relacionamento com funcionários, clientes e fornecedores. Isso fez com que ela 

trabalhasse com menos inovação e sugerindo que poderia ter havido mais 

crescimento se houvesse apostado nas ideias dadas pelos clientes. Confirmando 

isso, respondentes da entrevista dos níveis estratégico, tático e operacional da 

empresa Gama afirmaram, respectivamente, que: 
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Os colaboradores tinham pouca abertura para conversar com o fundador 
(nível estratégico) Sócio diretor. 
 
Os sucessores permitiram uma nova forma de abordagem nas relações, 
sendo mais receptivos a ideais e até mesmo a conversa (nível tático) Gerente 
administrativo. 
 
A gente tinha receio de falar com o dono da empresa, com os sucessores é 
diferente, podemos dar sugestões sem nos preocuparmos (nível operacional)  
Líder de produção. 

 

Na empresa Alfa, os gestores descreveram que a organização, antes da sucessão 

familiar, preocupava-se com o relacionamento com clientes e fornecedores, sem 

uma metodologia específica para verificação de ideias e sugestões. Segundo as 

entrevistas com os gestores, atualmente a organização considera que o 

relacionamento entre ela, seus clientes e fornecedores é estratégico para a geração 

de valor. Ela desenvolve iniciativas que facilitam e melhoram a comunicação com os 

clientes, atendendo às demandas do mercado em qualidade e inovação, conforme 

relatou o gerente de produção: “Os sucessores desenvolveram melhor comunicação 

com fornecedores e principalmente com os clientes, estando mais abertos a 

sugestões e ideias” (nível tático) Gerente de produção. 

 

Foi percebido que ambas as empresas utilizam o relacionamento com clientes e 

fornecedores como fonte de conhecimento estratégico para criação, 

desenvolvimento ou aperfeiçoamento de seus produtos. E isso se intensificou após o 

processo de sucessão familiar. Os resultados corroboram os de Manzanares & 

Pérez (2014) e Binda et al. (2014) de que a prática de inovar é uma ferramenta que 

contribui para que a empresa tenha vantagem em relação à concorrência e melhore 

consideravelmente seu desempenho. As organizações que pretendem crescer cada 

vez mais devem inovar constantemente. 

 

Os canais de relacionamento com os clientes geram valor para as duas empresas. 

Reforçando as premissas teóricas de Stewart (1998b), os achados indicam que 

relacionamentos, ao receberem investimentos, podem solidificar os ativos de 

conhecimento estabelecidos, aumentando o CI particular e conjunto e é 

fundamental, pois aproxima o cliente e a empresa, trazendo benefícios para a 

organização. Isso porque eles são portadores de informações e dados que, quando 
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bem administrados, conduzem ao aumento de rendas, gerando valor para as 

organizações. 

 

Atualmente, segundo as entrevistas com os empresários da Gama, esta desenvolve 

iniciativas informais que facilitam e melhoram a comunicação com os clientes, 

atendendo às demandas do mercado em qualidade e inovação. Isso se dá 

principalmente por ser uma empresa que trabalha com confecção, necessitando 

constantemente se adaptar à moda atual. Em relação à organização, além de inovar, 

considera que o relacionamento entre ela, seus clientes e fornecedores é estratégico 

para a geração de valor. Após o processo de sucessão empresarial, a empresa 

adotou uma nova prática, a de ouvir as ideias e sugestões de clientes e 

fornecedores de forma informal, analisando as opiniões e buscando uma forma de 

atender à demanda atual. A sucessão na empresa Gama abriu o canal de 

comunicação com os clientes para materializar o conhecimento e melhorar o CR, 

conforme relato do gerente administrativo: “Nós reformulamos o site da empresa, 

abrimos canais nas redes sociais para estreitar a relação com os clientes” (nível 

tático) Gerente administrativo. 

 

Em particular, a triangulação entre as evidências advindas da análise documental, 

das observações, das entrevistas formais e conversas informais revelou que é 

utilizado o relacionamento com clientes e fornecedores como fonte de conhecimento 

estratégico para criação, desenvolvimento e até mesmo o aperfeiçoamento de seus 

produtos e serviços. Os gestores da Gama ainda mencionam que a inovação dos 

produtos e tecnologias, além de melhora na qualidade de produtos e serviços, fez 

com que a empresa conquistasse mais clientes e fornecedores, melhorando sua 

vantagem competitiva, além de fidelizar mais clientes. 

 

Na empresa Alfa, segundo seus gestores, ao utilizar o relacionamento com clientes 

e fornecedores como fonte de conhecimento estratégico para criação, 

desenvolvimento e aperfeiçoamento de seus produtos, uma das quais é adotada, 

uma das iniciativas empregadas é a disponibilização de um local específico para 

armazenagem de sugestões e opiniões tanto dos clientes quanto dos fornecedores, 

sobre os produtos desenvolvidos pela empresa. Além disso, gestores da Alfa 
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informam que a empresa desenvolveu a sistematização de informações como 

cartilha de clientes, onde possui anotações dos valores adquiridos mensalmente por 

cada cliente e mantém atualizado o cadastro, a fim de manter aberto o canal de 

comunicação com eles. Assim, caso o cliente diminua o consumo, a empresa entra 

em contato para verificar o que houve, aceitando sugestões de melhoria e também 

com o intuito de melhor atender e fornecer mais diversidade de produtos.  

 

De acordo com os gestores, a inovação dos produtos e tecnologias aperfeiçoou a 

qualidade de produtos e serviços e ainda fez com que a empresa conquistasse mais 

clientes, melhorando sua vantagem competitiva e fidelizando mais clientes. A 

empresa Alfa desenvolveu o sistema de cadastro para materializar o conhecimento e 

melhorar o CR, conforme relato do supervisor de RH:  

 

A pedido da direção foi desenvolvido um cadastro dos clientes para realizar o 
gerenciamento da regularidade de compras e assim poder ter um parâmetro 
de análise do desempenho da empresa se necessário (nível tático) Supervisor 
de RH. 

 

Em relação à vantagem competitiva, os resultados com a triangulação entre as 

evidências advindas da análise documental, das observações, das entrevistas 

formais e conversas informais revelaram que a empresa Alfa aproveita melhor o 

relacionamento com clientes e fornecedores, utilizando metodologias que permitem 

armazenar sugestões e acompanhar o consumo dos clientes ao longo do tempo. O 

mesmo não foi registrado na empresa Gama, que apesar de ter melhorado com a 

sucessão o aproveitamento do relacionamento, ainda precisa evoluir nesse aspecto 

para aumentar seu desempenho. Esse ponto de vista é o mesmo de Manzanares & 

Pérez (2014) e Rodrigues & Alves (2014), em que qualquer evolução no capital 

relacional desencadeia melhora no desempenho empresarial. 

 

No tocante ao desempenho empresarial e aos conhecimentos adquiridos na 

empresa facilitarem o desenvolvimento de fatores ligados ao capital relacional, os 

gestores da empresa Gama afirmam que os conhecimentos melhoraram os 

processos na empresa, as relações com clientes e isso se deu principalmente após 

a sucessão familiar, quando foram adotadas práticas que desencadearam melhorias 

em relações com clientes e fornecedores, além de melhorar a imagem da empresa e 
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as estratégias utilizadas pela mesma. A sucessão na empresa aperfeiçoou o canal 

de comunicação com os clientes e entre as lojas da empresa, melhorando o CR. O 

entrevistado do nível tático, gerente de loja, opinou: “O uso dos canais de 

comunicação facilitou a comunicação entre as lojas e entre os clientes e as lojas, e 

isso só aconteceu depois da sucessão, com as mudanças que eles fizeram” (nível 

tático) Gerente de loja. 

 

Quanto às relações com clientes, na empresa Alfa, de acordo com seus fundadores, 

os conhecimentos adquiridos facilitaram o desenvolvimento de fatores ligados ao 

capital relacional, e isso se deu principalmente após a sucessão familiar, com a 

adoção de práticas que desencadearam melhorias nas relações com clientes e 

ampliaram a variedade de produtos da empresa, melhorando a sua imagem, e isso 

se deve a aperfeiçoamentos procedidos no capital relacional. O diretor industrial, do 

nível estratégico, assim se manifestou: “a empresa desenvolveu diversas inovações 

nos produtos e serviços e isso ocorreu de forma mais intensa depois da sucessão” 

(nível estratégico) Diretor industrial. 

 

Os resultados com a triangulação entre as evidências advindas da análise 

documental, das observações, das entrevistas formais e conversas informais 

demonstraram que ambas as empresas ao utilizar os conhecimentos adquiridos na 

empresa melhoraram os fatores ligados ao capital relacional. Em concordância com 

Stewart (1998b), o conhecimento é elementar para que sejam desenvolvidas 

inovações. Com a formalização do conhecimento, há maiores ganhos devido ao uso 

de práticas e recursos utilizados para melhorar o fator capital relacional e que 

otimizam os processos empresariais. 

 

Houve falhas no processo de reconhecimento do capital relacional da empresa 

Gama, por não adotar estratégias como a formalização da captação de ideias. Em 

linha com Stewart (1998b), a prática e o conhecimento são imprescindíveis para que 

haja inovações, além de estratégias nos procedimentos adotados na organização. 

Com o incentivo de agregação de conhecimento e técnicas e da formalização desse 

conhecimento, a empresa teria mais ganhos, pois os colaboradores poderiam 
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aprender mais com o repasse de conhecimento feito a partir da formalização deste 

no âmbito do capital humano. 

 

Considerando o capital humano, as entrevistas com os empresários da Gama 

revelaram que a empresa não destinava recursos especificamente para 

treinamentos dos colaboradores, tanto motivacional, quanto para a capacitação dos 

profissionais antes do processo de sucessão De acordo com o diretor comercial e 

financeiro: “praticamente não haviam treinamentos e capacitações antes da 

sucessão, agora acontecem de forma planejada para motivar e capacitar os 

colaboradores” (nível estratégico) Diretor comercial e financeiro. 

 

Atualmente, após o processo de sucessão a empresa mantém programas de 

treinamento, aperfeiçoamento, capacitação e desenvolvimento. Apesar de a maioria 

dos treinamentos ser realizada pelos próprios sucessores, são destinados certos 

incentivos financeiros à capacitação de colaboradores em locais externos à 

empresa. Os gestores entrevistados afirmam que os resultados desses programas 

não são mensurados formalmente. Os benefícios advindos da utilização dos 

treinamentos são vistos pelos gestores tanto na motivação dos colaboradores, que 

aumentou, quanto na qualidade dos produtos, que também melhorou 

consideravelmente após a sucessão.  

 

Ainda no que se refere ao capital humano, o relato dos gestores da empresa Alfa 

nas entrevistas realizadas mostra que a referida empresa antes do processo de 

sucessão familiar fazia investimentos consideráveis em treinamentos dos 

colaboradores, a fim de melhorar a capacitação dos profissionais. A sucessão veio 

agregar, melhorando ainda mais e destinando mais recursos para treinamentos, 

aperfeiçoamento, capacitação e desenvolvimento da equipe. Confira-se depoimento 

do respondente do nível tático, supervisor de RH. 

 

A empresa está investindo cada vez mais no aperfeiçoamento da equipe, 
temos treinamentos e capacitações semanais direcionadas para diferentes 
aspectos conforme planejamento, os semanais são mais curtos e focados na 
produção e os mensais são mais motivacionais (nível tático) Supervisor de 
RH. 
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Os resultados dos treinamentos, aperfeiçoamento, cursos e capacitações realizados 

com os colaboradores não são mensurados na empresa Alfa. Esse aspecto deixa 

uma lacuna a ser preenchida na empresa, sendo que a informatização pode ser um 

recurso a ser utilizado para obter melhorias na sua mensuração. Os fundadores 

entrevistados comentaram, ainda, que, os resultados desses aperfeiçoamentos de 

colaboradores são vistos na prática, de forma informal, sendo que o responsável por 

cada setor conhece a equipe com que trabalha e faz um breve relatório de como é o 

desempenho do funcionário. E esse parâmetro faz com que possa ser analisado seu 

histórico ao longo do tempo. Os benefícios oriundos dos investimentos nos 

treinamentos e capacitações são mensurados pelos responsáveis pelos setores a 

partir da visualização motivacional dos colaboradores e da eficiência e eficácia do 

seu desempenho, além da qualidade do serviço prestado.  

 

Os resultados da triangulação entre as evidências advindas da análise documental, 

das observações, das entrevistas formais e conversas informais indicam que há 

mais investimentos na empresa Alfa em comparação à Gama, no que se refere a 

aperfeiçoamento e treinamento de seus colaboradores. Em ambas as empresas a 

mensuração desses conhecimentos é informal, sendo necessário melhorar esse 

aspecto com o intuito de melhorar o desempenho produtivo das organizações. 

Reforçando o parecer de Antunes (2008), o capital humano é possuidor do 

conhecimento e agrega valor nos processos empresariais. Divergindo de Sull (1999), 

os efeitos dos investimentos em capital humano e de inovação levam algum tempo 

para serem sentidos. 

 

Quanto aos investimentos e incentivos para criar e compartilhar os conhecimentos 

entre os colaboradores e implementar na empresa ideias sugeridas por eles, os 

fundadores da empresa Gama depuseram que esses incentivos são recentes na 

empresa. Antes do processo de sucessão familiar, a organização não disponibilizava 

abertura aos colaboradores para tal, devido ao fundador ser menos receptivo a isso, 

sendo considerado um atraso para a organização, deixando de aproveitar as 

sugestões e ideias. O processo de sucessão familiar surgiu derrubando as barreiras 

na comunicação dos colaboradores com os gestores, cujos sucessores tornaram a 
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empresa mais receptiva, aceitando ideias e sugestões da equipe, como se apreende 

da fala do analista do departamento de pessoal. 

Os colaboradores estão mais motivados e engajados na empresa, tendo mais 
abertura pra falar, dar ideias e sugestões, antes da sucessão isso não era 
visto, a equipe vestiu a camisa da empresa depois que ocorreu a sucessão 
(nível tático) Analista de departamento de pessoal. 

 

No que se refere à empresa Alfa, segundo relato dos fundadores entrevistados, a 

empresa antes da sucessão incentivava o compartilhamento de conhecimento entre 

os colaboradores, porém ainda não havia informatização desse processo, sendo 

desenvolvido de forma informal, pessoalmente. Após o processo de sucessão a 

empresa Alfa adotou a metodologia de incentivar a criar e compartilhar os 

conhecimentos entre os colaboradores de forma sistematizada, sendo utilizada a 

informatização dos processos via sistema de dados, e implementou-se em todos os 

setores a descrição de cargo-função. Nesse sistema os colaboradores precisam 

alimentar dados sobre seus cargos e funções, descrevendo detalhadamente sobre o 

que desempenham na empresa, para que haja o fácil compartilhamento dessas 

informações. Além disso, nesse sistema podem ser dispostas as sugestões e ideias 

acerca dos processos da empresa, incentivando o compartilhamento de 

informações, conforme relato do gerente de TI da empresa, entrevistado do nível 

tático: “desenvolvemos, a pedido da direção, um sistema onde todos os profissionais 

devem alimentar, com informações de novos processos e ideias inovadoras” (nível 

tático) Gerente de TI. 

 

Os resultados da triangulação entre as evidências advindas da análise documental, 

das observações, das entrevistas formais e conversas informais demonstraram que 

a empresa Alfa incentiva mais o compartilhamento de informações e registro de 

conhecimentos, em comparação à empresa Gama. Após a sucessão, porém, esse 

indicador mostrou crescimento, mas ainda é necessário haver melhorias nesse 

aspecto em ambas as empresas, a fim de obter melhores resultados para benefício 

empresarial. Desse modo, os resultados se alinham com o pensamento de Hormiga 

et al. (2011), que defendem que a comunicação faz com que haja inovação, 

agregando conhecimento. 
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Apurou-se neste estudo que os sucessores entendem ser importante ter participação 

ativa nos processos da empresa, para que haja inovação e melhorias no 

desempenho da organização, principalmente no que se refere à coordenação dos 

colaboradores para conseguir êxito nas atividades. Corroborando Binda et al. (2014), 

as organizações ganham vantagens em relação a outras empresas quando 

valorizam os processos empresariais e as etapas desempenhadas pelos 

colaboradores. Sendo assim, esse indicador de incentivar o compartilhamento de 

conhecimentos, nas etapas desempenhadas pelos colaboradores demonstra que 

após a sucessão esse parâmetro foi mais bem gerenciado nessas empresas, em 

comparação aos dados de antes da sucessão. Fez-se perceptível que a 

comunicação é importante para que haja aproveitamento dos conhecimentos e, 

consequentemente, aprimoramento dos processos empresariais. Em convergência 

com Hormiga et al. (2011), o capital humano gera ideias e, consequentemente, 

inovações. 

 

Em relação à pergunta sobre se os conhecimentos adquiridos na empresa facilitam 

o desenvolvimento de fatores ligados ao capital humano, os gerentes da empresa 

Gama responderam afirmativamente. Para eles houve melhorias na qualificação, 

experiência, conhecimento e habilidades dos membros da empresa. Os gerentes da 

empresa Alfa afirmaram o mesmo. Isso indica melhoria no indicador capital humano, 

conforme relato do gerente comercial de atacado da empresa, entrevistado do nível 

tático: 

   

Os treinamentos são muito bons, a sucessora que implantou esta pratica na 
empresa, de sempre realizar treinamentos, cursos, e até mesmo se há 
alguma coisa fora, a empresa vê as viabilidade de realizar e algum 
colaborador faz o curso e volta para a empresa para repassar o conhecimento 
adquirido, este processo é muito bom para todos (nível tático) Gerente de TI. 

Ainda sobre o capital humano, os resultados obtidos com a triangulação entre as 

evidências advindas da análise documental, das observações, das entrevistas 

formais e conversas informais mostram que ambas as empresas perceberam 

melhorias na qualificação com os conhecimentos adquiridos nas organizações. 

Esses dados confirmam os de Caddy (2002), que defende que o principal elemento 

das empresas é o capital humano, pois é ele que realiza as atividades e tem 
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potencial para aperfeiçoar toda a companhia, por ter uma perspectiva que vê todas 

as etapas de forma separada. 

 

Considerando o capital humano, pode-se deduzir que o processo de sucessão 

familiar foi favorável para as empresas analisadas, pois em todos os 

questionamentos os resultados salientaram que houve progressos desde antes até 

após a sucessão. 

Os resultados demonstraram que as empresas avaliadas incentivam o 

conhecimento, inovação e geração do CI, podendo confirmar que após a sucessão 

familiar empresarial as organizações desenvolveram políticas mais eficientes de 

incentivo à inovação, além de aproveitarem melhor as ideias dos colaboradores. A 

análise desses achados indica que houve crescimento nos aperfeiçoamentos nas 

empresas Alfa e Gama e aumento no investimento técnico de seus funcionários 

após o processo de sucessão familiar.  

 

No tocante ao capital estrutural, foi perguntado aos entrevistados como são o 

investimento e o gerenciamento de novos produtos e processos. A resposta dos 

entrevistados da empresa Gama afirmou que não há estruturação de 

desenvolvimento de novos produtos com patentes e segredos industriais. De outro 

modo, na empresa Alfa, antes do processo de sucessão havia registros de marcas, 

mas após a sucessão familiar houve intensificação de investimento em patentes e 

mais inovações nesse aspecto. Conforme a analista do departamento de pessoal: 

“os sucessores investiram em muitas inovações dentro da empresa tanto nos 

produtos como diferencial quanto nos processos” (nível operacional) Analista do 

departamento de pessoal. 

 

Os resultados da triangulação entre as evidências advindas da análise documental, 

das observações, das entrevistas formais e conversas informais confirmam que a 

empresa Alfa dedicou mais investimento em tecnologia e gerenciamento de 

processos em comparação à Gama, proporcionando aos colaboradores mais 

incentivo para estruturar as ideias e métodos de trabalho. Concordando com 

Edvinsson e Malone (1998), o incentivo no capital estrutural ampara o capital 

humano e faz com que haja criação de valor. 
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Quanto ao questionamento sobre haver disciplina, eficiência e incentivo para a 

documentação e sistematização das informações, do conhecimento e know-how 

desenvolvido na empresa, os gestores da empresa Gama enfatizam que não há 

incentivo para essa informatização, pois eles não sentem necessidade e o incentivo 

se dá então de forma informal na organização.  

 

Na empresa Alfa este processo está mais desenvolvido, antes da sucessão não 

havia esse incentivo, mas com a sucessão os gestores sentiram necessidade de 

implantar informatização para relatar e armazenar dados e incentivam os 

colaboradores da organização a alimentar esses dados no sistema. Ainda há 

colaboradores que não se sentem à vontade para colocar as informações no sistema 

operante na empresa, mas é um processo gradual que exige mudança na cultura da 

organização. Está sendo instalado e aos poucos todos irão se adaptar, porém há 

incentivo informal. 

 

Os resultados demonstraram que a empresa Alfa está mais avançada do que a 

empresa Gama no que se refere ao incentivo para a documentação e sistematização 

das informações, entendendo que esse incentivo é imprescindível para que o 

conhecimento seja repassado, aumentando a capacidade dos colaboradores em 

soluções aos problemas encontrados. Em linha com Edvinsson e Malone (1998), 

conhecimento gera ideias e, consequentemente, resoluções adequadas às questões 

das empresas. 

 

No tocante à cultura organizacional, os valores e as políticas e procedimentos das 

empresas incentivaram a criação, sistematização, compartilhamento e uso do 

conhecimento internamente. Os entrevistados da empresa Gama afirmaram que a 

empresa incentiva apenas o compartilhamento informal de conhecimentos, sem 

utilizar procedimentos sistematizados. Esse processo se dá conforme os 

colaboradores vão sentindo necessidade de repassar o conhecimento para os 

demais. 

 

Para os gestores não há necessidade de informatizar esse processo, pois garantem 

que os colaboradores sempre repassam os conhecimentos para os demais e que 



105 

 

 
 

sempre tem alguém que sabe assumir a função do outro, se necessário, e que se 

acontecer de um colaborador precisar faltar eles avisam. De outro modo, a empresa 

Alfa percebe a necessidade de valorizar e incentivar a sistematização de 

compartilhamento de conhecimento internamente, como relatado anteriormente. A 

organização após a sucessão sentiu necessidade e desenvolveu um sistema 

informatizado para preenchimento a despeito de cargo-função, valorizando o capital 

estrutural. 

 

Os resultados indicam que a empresa Alfa, ao contrário da Gama, percebe que o 

capital estrutural é importante para ela, pois preserva o conhecimento passível de 

transferência, utilizando a informatização das informações, para que elas possam 

ser repassadas para os demais colaboradores, evitando a perda de conhecimento. 

Além disso, a empresa Alfa, segundo os dados apresentados, sabe da necessidade 

de realizar a conexão dos conhecimentos e experiências acerca das funções aos 

colaboradores. Em linha com Silvia (2004), os colaboradores devem poder acessar 

as informações que os auxiliem a desempenhar suas funções. Isso vai ao encontro 

da necessidade da valorização do capital estrutural da empresa. 

 

Em relação à questão formulada aos entrevistados sobre os conhecimentos 

adquiridos na empresa facilitarem o desenvolvimento de fatores ligados ao capital 

estrutural da empresa, como melhorias de metodologias, na empresa Gama eles 

afirmaram que os conhecimentos adquiridos na empresa auxiliaram muito no 

aperfeiçoamento de técnicas, uso de tecnologias e melhorias nas metodologias 

empregadas, desenvolvendo assim melhores produtos finais. Do mesmo modo, os 

entrevistados na empresa Alfa perceberam que houve melhorias em tecnologias, 

processos e metodologias empregadas na organização, com os conhecimentos 

adquiridos, gerando vantagens competitivas para a empresa. 

 

Os resultados desse questionamento indicam que os entrevistados de ambas as 

empresas perceberam melhorias desencadeadas pelos conhecimentos adquiridos 

nas respectivas organizações. Corroborando Stewart (1998b), o conhecimento 

humano se materializa no capital estrutural e proporciona vantagens e melhorias 

para as empresas, compondo o CI. 
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Os principais resultados advindos do processo de sucessão familiar, que tiveram 

influência sobre o CI nas empresas pesquisadas, foram analisados com base nos 

dados coletados via entrevista, análise documental e conversas informais. Dessa 

forma, apresentou-se um resumo para elucidar os resultados acerca dos resultados 

da sucessão familiar em duas empresas (Tabela 12).    

 

     Tabela 12 

 
Comparação do resultado da sucessão familiar empresarial em duas empresas 

  Principais resultados advindos da sucessão familiar 

  Gama 

 - inovação em produtos; 

 - melhor comunicação dos colaboradores-gestores; 

 - melhor oferta de treinamentos; 
 
 

- disponibilidade de mais verbas para aperfeiçoamento de colaboradores; 
- desenvolvimento de novas marcas. 

  Alfa 

 - inovação em produtos e serviços; 

 - registro de ideias; 

 - registro da descrição cargos e salários; 

 - melhor oferta de treinamentos; 
- incentivo ao desenvolvimento dos colaboradores; 
- incentivo a ideias inovadores a partir de incentivo financeiro; 

 - disponibilidade de mais verbas para aperfeiçoamento de colaboradores;  

 - criação de nova marca; 
- exportação de produtos; 
- abrangência de área de mercado para o ramo varejista. 

Fonte: dados da pesquisa de 2018. 

 

A análise das informações da Tabela 12 revela que a empresa Gama inovou 

produtos, melhorou a comunicação dos colaboradores-gestores, disponibilizou mais 

oferta de treinamentos, dispôs de mais disponibilidade de verbas para 

aperfeiçoamento de colaboradores e desenvolveu novas marcas. Já a empresa Alfa 

inovou produtos e serviços, por meio do registro de ideias, disponibilizou mais 

verbas para aperfeiçoamento de colaboradores e registro da descrição cargos e 

salários. Somado a isso, a empresa Alfa aumentou a oferta de treinamentos, 

incentivo ao desenvolvimento dos colaboradores e incentivo a ideias inovadoras por 

meio de incentivo financeiro. Ainda, criou novas marcas, exportação de produtos e 

abrangência de área de mercado para o ramo varejista.  
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A empresa Alfa foi fundada por três membros da família, tendo sido transmitidas aos 

seus descendentes. E empresa Gama foi fundada por um casal, tendo sido ambas 

transmitidas aos seus descendentes (que atualmente as dirigem) por processos 

sucessório, de acordo com Casillas et al. (2007), para quem as empresas familiares 

consistem naquelas fundadas por um membro da família e que são transmitidas ou 

se espera que sejam transmitas aos seus descendentes. 
 

 

A Tabela 13 apresenta o comparativo das caracteristicas referente ao CI antes e 

depois da sucessão  

 Antes Alfa Gama 

CR Distantes dos clientes  
Pouca abrangência de 
mercado 
Pouca visibilidade da 
marca 

Aproximação com clientes 
Abrangência de área de 
mercado para o ramo varejista 
Redes sociais e SAC 
Exportação de produtos 

Aproximação com clientes 
Redes sociais 

CH Pouco treinamento 
Retenção de informação 

Treinamento 
Compartilhamento de 
conhecimento 
Incentivo ao desenvolvimento 
dos colaboradores 
Aumento de verbas para 
aperfeiçoamento de 
colaboradores 
Incentivo a ideias inovadores a 
partir de incentivo financeiro 

Melhor comunicação dos 
colaboradores-gestores 
Treinamento 
Aumento de verbas para 
aperfeiçoamento de 
colaboradores;   

CE Nenhum registo de ideias 
Processos informais 

Registro da descrição cargos e 
salários 
Registro interno de ideias e 
patentes 
Criação de nova marca 
Inovação em produtos e 
serviços 
Pioneiro em máquinas de 
automação do ramo 
Software próprio 

Criação de 03 novas marcas 
Inovação em produtos e 
serviços 
Software especifico  
Registro de marca 

Fonte: dados da pesquisa de 2018. 

 

4.4 Impacto da sucessão no capital intelectual 

 

De acordo com a opinião do gestor da empresa Gama, a sucessão familiar facilitou o 

processo da empresa em obter acesso a mais informações e conhecimentos. Os 

gestores da empresa Alfa também demonstraram que a organização, com o 

processo de sucessão familiar, deu mais incentivo aos elementos do CI e conseguiu 



108 

 

 
 

obter melhores resultados nos processos gerenciais da empresa, e isso surtiu efeito 

como melhorias no desenvolvimento empresarial. 

 

Os resultados obtidos demonstraram que os entrevistados de ambas as empresas 

perceberam que o processo sucessório desencadeou melhorias nas organizações, 

valorizando o CI e fazendo com que ambas se desenvolvessem mais, obtendo 

vantagens competitivas. Nenhuma das empresas mencionou a influência de todos 

os elementos que compõem o CI no desenvolvimento das organizações. Isso se 

deve à informalidade dos processos gerenciais nessas organizações e confirma 

parcialmente o que Fialho (2010) discorre sobre a influência da forma de gestão e o 

crescimento das empresas. 

 

Outro aspecto interrogado sobre a gestão aos entrevistados trata de como é o 

ambiente físico, social e cultural da empresa para criação do conhecimento e CI. 

Neste item os gestores da empresa Gama afirmam que não há um ambiente 

específico para tal e de mesmo modo os fundadores da empresa Alfa mencionam 

sobre que não há política na referida organização acerca deste assunto. 

 

Sobre as políticas, programas e processos empresariais de seleção, treinamento 

estimularem a captação e retenção de talentos e conhecimentos, os sucessores da 

empresa Gama reconhecem que a organização não possuía sistematização e 

estrutura política definida para seleção e treinamentos, além de retenção de talentos 

e conhecimentos. A seleção de recrutamento de colaboradores era por indicação e 

de maneira informal. O processo de sucessão familiar trouxe consigo a gestão dos 

sucessores, que implementaram cadastramento de colaboradores e análise de 

currículos, que não havia anteriormente, e também se desenvolveram treinamentos 

internos para aperfeiçoar os conhecimentos da equipe.  

 

Já na empresa Alfa, os respondentes do nível estratégico manifestaram que antes 

da sucessão já havia estrutura de recursos humanos que avaliava e realizava o 

recrutamento de colaboradores, além de estrutura de treinamentos. A sucessão 

trouxe aprimoramento a esse elemento e incentivou a melhoria desse aspecto, com 

banco de dados onde ficam armazenados as informações de todos os que têm 
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interesse em ingressar na empresa. Esse banco de dados serve como auxílio para o 

recrutamento de pessoas. Além disso, a organização realiza treinamentos para 

aperfeiçoar os conhecimentos dos colaboradores na empresa e percebeu que essa 

sistematização oriunda do processo de sucessão familiar otimizou os processos de 

seleção. 

 

Os resultados revelaram que o processo de sucessão familiar desencadeou, em 

ambas a empresas, melhoria nas políticas de treinamentos e seleção, retendo de 

forma mais eficaz os talentos e conhecimentos, trazendo vantagens competitivas as 

empresas e aperfeiçoando o CI. Em linha com Marr & Adams (2004), o CI contribui 

para gerar valor e desencadear vantagens em relação à concorrência. 

 

No tocante a possuir políticas, estratégias ou ferramentas para gerar vantagens ao 

incentivar o compartilhamento e sistematização de informações e conhecimentos em 

seus negócios, os gerentes da empresa Gama asseguram que esse processo é 

informal na organização, por não sentirem necessidade em realizar uma 

sistematização para compartilhamento, possuindo uma gestão mais básica, sem 

sistemas. Os entrevistados do nível tático da empresa Alfa mostraram que a 

sucessão familiar trouxe a inovação para processos e produtos, pois os sucessores 

implementaram um sistema para gerenciar os conhecimentos na empresa.  

Além do sistema específico para sistematizar informação, a empresa Alfa possui 

programa de integração, pois quando os colaboradores entram na empresa, a 

diretoria cobra a disseminação de conhecimento, dos demais para com os novos, 

realizando assim o estímulo dos colaboradores a disseminar o conhecimento, além 

de haver a preocupação com os processos e produtos desenvolvidos, desejando 

fornecer produtos cada vez melhores aos clientes. Isso desencadeou mais 

crescimento da empresa, mas em alguns setores o sistema ainda não está 

totalmente operante, devido aos colaboradores não realizarem o abastecimento dos 

dados conforme é necessário. Além disso, a mensuração dos resultados dos 

treinamentos na referida empresa ainda é informal, porém se tentou implantar um 

sistema para tal, que rodou por cerca de um ano, mas parou e não se tentou realizá-

lo outra vez, indicando que houve determinado investimento nesse âmbito. 
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Dessa forma, os resultados demonstraram que a empresa Alfa realizou mais 

investimento na sistematização e compartilhamento de conhecimentos do que a 

empresa Gama. Isso trouxe vantagem competitiva à empresa Alfa, pois realizar 

aumento de investimento no capital relacional e humano após sucessão familiar 

repercutiu, consequentemente, no crescimento empresarial. Em linha com Jordão 

(2015), o investimento no capital relacional faz com que haja mais retorno, nas 

empresas. 

 

A respeito da situação das empresas antes e durante processo de sucessão 

empresarial, o diretor da empresa Gama apontou comoprincipal ponto crítico,  a 

comunicação interna entre os diretores e sucessores, bem como o o diretor da 

empresa Alfa, que destacaram como principal aspecto crítico durante a sucessão,  a 

comunicação entre os sucessores e fundadores. 

 

Os resultados da triangulação entre as evidências advindas da análise documental, 

das observações, das entrevistas formais e conversas informais de ambas as 

empresas confirmam que a comunicação interna é um aspecto difícil de ser 

superado, devendo ser levado em consideração nos processos sucessórios, 

buscando sempre o diálogo para que haja compreensão de ambas as partes na 

gestão empresarial. Essa dificuldade de comunicação interfere nos ganhos das 

empresas, com comentam com Rodrigues & Alves (2013), pois, a comunicação falha 

interfere negativamente no crescimento empresarial, concordando com Manzanares 

& Perez (2014). 

 

Sobre crescimento empresarial, no tocante aos fatores que mais contribuíram para a 

perda, retenção ou ampliação de conhecimentos e CI em função do processo de 

sucessão, os gestores da empresa Gama identificaram que gerou, após a sucessão 

familiar, mais abertura e facilidade na comunicação, o que ajudou na retenção de 

conhecimentos. Para o gestor da empresa Alfa, houve mais abertura e facilidade na 

comunicação, o que ajudou na retenção de conhecimentos. Alguns colaboradores 

não se adaptaram às exigências, principalmente de escolaridade, havendo perdas. 

Na empresa Alfa houve mais possibilidades de desenvolvimento profissional, uma 

vez que houve maior crescimento da empresa, que abriu cargos e setores. 
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Em ambas as empresas a sucessão familiar contribuiu para o desenvolvimento das 

organizações, levando melhorias às relações de comunicação e de incentivo ao 

aperfeiçoamento de conhecimentos. Isso é o que os resultados da triangulação entre 

as evidências advindas da análise documental, das observações, das entrevistas 

formais e conversas informais confirmam quanto ao crescimento empresarial. E 

converge com Edvinsson e Malone (1998), que acreditam que o melhor 

desempenho é atingido com resultados não somente financeiros. 

Acerca dos indicadores de desempenho que as empresam possuem para 

acompanhar o desempenho das pessoas, processos e negócios, segundo os 

gestores da empresa Gama que não há indicador, pois, os processos ainda são 

informais. Houve na empresa Alfa, conforme os sucessores entrevistados, a 

implantação do sistema depois da sucessão para gerir conhecimentos, a despeito 

dos cargos e funções, sendo essa uma vantagem competitiva da empresa. 

 

Estes resultados comprovaram que a empresa Alfa investe mais na sistematização e 

compartilhamento de conhecimentos do que a empresa Gama, trazendo-lhe 

vantagem competitiva. Jordão (2015) também refere que o investimento no capital 

relacional desencadeia melhor retorno financeiro. 

Sobre o capital relacional, o questionamento sobre o modo como a mudança no 

estilo de liderança pós-sucessão influenciou no compartilhamento e sistematização 

de informações e conhecimentos, no desempenho e na capacidade de inovação da 

empresa, resultando em incrementos no CI, foi respondido pelos entrevistados do 

nível estratégico da empresa Gama que foram desenvolvidos mais autonomia e 

mais treinamentos. No que se refere à empresa Alfa, o gestor afirma que a entrada 

dos sucessores familiares permitiu que houvesse foco no desenvolvimento de 

produtos e expansão de mercado, onde se passou a vender não somente para o 

atacado, mas também para o varejo. Houve também o desenvolvimento de 

maquinário. Atualmente existe um colaborador para desenvolver e aprimorar 

maquinários junto com o diretor industrial, e nesse aspecto eles possuem 

maquinários exclusivos e são pioneiros em outros. Isso só foi possível devido à 

sucessão familiar. 
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Os resultados revelaram que as empresas analisadas evoluíram após a sucessão 

familiar, desempenhando papel fundamental no aumento da capacidade dos 

colaboradores e aperfeiçoamento. Isso também é descrito por Edvinsson e Malone 

(1998) conhecimento gera ideias e consequentemente traz resoluções adequadas 

aos processos. 

 

Acerca dos processos, e sobre as empresas promoverem a utilização dos diferentes 

elementos do CI (relacional, estrutural, humano), utilizando-os para melhorar a 

eficácia organizacional, a empresa Gama promove a utilização de poucos elementos 

em comparação à empresa Alfa, o que torna esta mais desenvolvida, trazendo-lhe 

mais vantagens competitivas. 

 

Desse modo, os resultados obtidos ressaltam que o processo de inovação advindo 

da sucessão familiar foi favorável principalmente para a empresa Alfa, fazendo com 

que houvesse mais investimentos e conquistando vantagem em relação à 

concorrência. Esses dados são coerentes com os de Davila et al. (2006) de que o 

desempenho favorável das organizações é elementar inovação empresarial. 

 

Considerou-se que para a grande maioria dos gestores a empresa Gama utiliza o 

seu conhecimento e CI para melhorar seu desempenho e/ou sua geração de valor. A 

partir do reconhecimento dos funcionários, treinamentos e aperfeiçoamento dos 

colaboradores, realiza inovação, além de melhoria na qualidade de produtos. A 

empresa Alfa, segundo os entrevistados do nível estratégico, utiliza o seu 

conhecimento e CI para melhorar seu desempenho e sua geração de valor a partir 

do reconhecimento dos funcionários, treinamentos e aperfeiçoamento dos 

colaboradores, aproveitamento de ideias e sugestões, armazenamento de 

conhecimento dos colaboradores por meio da sistematização de informações, além 

de melhoria na qualidade de produtos e processos, aumentando a gama de produtos 

e desenvolvendo novos maquinários para otimização de produção. 

 

Os resultados evidenciaram que o processo de sucessão familiar desencadeou em 

ambas as empresas a melhoria nas políticas de treinamentos e seleção, retendo de 

forma mais eficaz os talentos e conhecimentos, trazendo vantagens competitivas a 
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elas. Em linha com Marr & Adams (2004), o CI contribui para o desenvolvimento de 

vantagens competitivas. Reforçando os achados de Oliveira (2014), o CI auxilia na 

tomada de decisões a respeito dos investimentos a serem feitos. 

 

As práticas da empresa Gama para criação e partilha de informações e 

conhecimentos na empresa implicaram um processo de aprendizagem e inovação a 

partir dos sucessores, que buscaram realizar investimentos em aperfeiçoamento, e 

dos colaboradores, os quais a empresa incentivou com reconhecimento e 

valorização, com cursos e treinamentos desenvolvidos, segundo afirmam os 

diretores da organização. E na empresa Alfa, as práticas da empresa para criação e 

partilha de informações e conhecimentos resultaram em aprendizagem e inovação 

por meio das metodologias empregadas como o incentivo ao aperfeiçoamento de 

conhecimentos, aproveitamento de ideias, melhorias nos processos desenvolvidos 

na organização, além de aumentar a variedade de produtos sem deixar a qualidade 

aquém. 

 

Apurou-se que o incentivo dos colaboradores dado após a sucessão familiar foi 

elementar para melhor disseminação e partilha do conhecimento e partilha nas 

empresas. Os dados estão em sintonia com os de Stewart (1998b), para quem o 

conhecimento é imprescindível para haver desenvolvimento. O incentivo para o 

compartilhamento de conhecimento desencadeia maiores ganhos para as empresas. 

 

Outro aspecto importante a se ressaltar, segundo os gestores da empresa Gama, 

são os benefícios que têm sido observados do uso do CI após a sucessão familiar, 

além do incentivo para redução de custos, melhoria da imagem da empresa, 

aumentos nos lucros e crescimento das vendas, melhor exploração das 

potencialidades de mercado e para o estabelecimento de mais capacidade de 

inovação. Os gestores da empresa Alfa observaram, após a sucessão familiar, 

melhorias do CI para a diminuição de custos nos processos industriais, além de 

considerável melhoria da reputação. Houve aumento nos lucros e mais crescimento 

das vendas, criação de estratégias e os mercados em potencial têm sido mais bem 

aproveitados e destinaram mais investimento em inovações, 
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Em suma, o investimento no CI após a sucessão familiar resultou na melhora do 

desempenho produtivo das organizações analisadas. Igualmente, para Antunes 

(2008), o CI agrega valor nos processos empresariais.  

 

A presente pesquisa qualitativa foi feita com vistas a verificar as percepções de duas 

empresas familiares de Minas Gerais sobre os processos sucessórios alinhados às 

práticas de gestão dos elementos do CI. Com base nas respostas pôde-se observar 

que as empresas, direta ou indiretamente, contam com práticas de gestão desses 

elementos, e isso se deu principalmente após o processo sucessório. Na mesma 

linha, Santos e Popadiuk (2010) afirmam que o capital humano constituído pelos 

colaboradores interfere no gerenciamento de conhecimentos. Ao realizar a 

verificação dos relatos dos entrevistados, percebeu-se que os colaboradores têm 

espírito de equipe e gostam do que fazem, e isso faz diferença na realização do 

trabalho. O processo de sucessão desencadeou a realização de novas práticas 

rotineiras nas empresas, que as tornaram mais eficientes e inovadoras e motivaram 

os colaboradores a realizar treinamentos para seu aperfeiçoamento. 

 

O conjunto dos resultados indicou que foram observados diversos benefícios com 

relação ao uso do CI após a sucessão familiar nas empresas Alpha e Gama, como 

incentivo para redução de custos, incentivo para compartilhamento de 

conhecimento, aumento do mix de produtos, melhoria da imagem das empresas, 

aumento nos lucros e crescimento das vendas, e principalmente aumento no 

investimento em inovações. Somando-se a isso, os resultados indicam que o 

investimento no CI após a sucessão familiar resultou na melhora do desempenho 

produtivo das organizações analisadas, assim agregando valor nos processos 

empresariais.  

 

4.5 Discussões dos resultados e das premissas da pesquisa 

 

Apesar de a literatura internacional afirmar que a transferência da primeira para a 

segunda geração pode influenciar negativamente a alavancagem das empresas 

(Molly et al., 2010), nesta dissertação foi possível observar dois casos distintos de 

sucessão familiar em empresas do estado de Minas Gerais. Nos dois as 
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organizações demonstraram integralmente haver sucesso, sob a perspectiva de que 

existe relação entre as práticas de gestão na sucessão empresarial familiar, 

conhecimento, avaliação do CI e as melhorias observadas.  nos 03 elementos 

constituintes do CI.  

 

Os elementos constitutivos do CI (estrutural, humano e relacional) das empresas 

Alfa e Gama foram discriminados neste estudo. A gestão do processo de sucessão 

familiar resultou em incremento no valor das empresas analisadas, em linha com 

Jordão (2015), Davila et al. (2006) e Antunes (2008), pois detectou-se preocupação 

com a inovação e compartilhamento de conhecimento.  

Nesse sentido, foi possível confirmar as observações de Oliveira (2014) de que o 

mercado está inovando, o que agrega valor às organizações, proporcionando 

crescimento econômico e possibilitando atuar no mercado competitivo. Isso ocorre 

devido ao CI, que interliga colaboradores, clientes e fornecedores em prol do 

crescimento, formando um ambiente em que os envolvidos sentem-se satisfeitos 

pelo produto que estão disponibilizando no mercado. O CI acaba induzindo o 

interesse das pessoas na busca de novos conhecimentos. Os conceitos descritos 

para o CI, bem como os aspectos de valorização do conhecimento, devem ser 

considerados como potenciais incrementadores nos lucros da organização, 

(Carvalho et al., 2007). 

 

Ao analisar a primeira premissa de investigação da pesquisa, que era verificar se o 

processo de sucessão influencia na realidade das empresas familiares do estado de 

Minas Gerais, impactando nos processos e na gestão dessas empresas, constatou-

se que isso se deu em ambas as empresas. O conjunto dos resultados indicou que 

houve evolução nas duas empresas, comparando o período após sucessão com o 

anterior ao processo sucessório. Em geral, houve diversas ações que contribuíram 

para o desenvolvimento dessas empresas após a sucessão familiar. A análise 

acusou melhorias nas práticas de gestão de práticas como treinamentos, 

aperfeiçoamento de conhecimentos, disseminação de conhecimento e incentivo à 

realização de cursos após a sucessão familiar. Alguns elementos constitutivos do CI 

obtiveram mais modificações do que outros, mas de forma geral todos os itens 
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evoluíram e a sucessão contribuiu para o aumento e disseminação de 

conhecimento, colaborando, consequentemente, para o crescimento das empresas.  

 

O ponto de vista dos respondentes da pesquisa qualitativa via entrevista foi de que 

existiu melhoria nas práticas de disseminação do conhecimento, advindas do 

processo sucessório das empresas Alfa e Gama, corroborando, portanto, parte dos 

achados de Ramos e Helal (2010). Estes postulam que o compartilhamento do 

conhecimento é favorecido e estimulado, em função da existência de ambiente 

aberto à criatividade, ao incentivo à inovação e à troca e compartilhamento do 

conhecimento. 

 

Além da ausência do envolvimento com práticas formais de sistematização e 

materialização de conhecimento, as empresas analisadas demonstraram conflitos 

familiares em decorrência da sucessão. Apesar do primeiro momento após a 

sucessão ter gerado determinados conflitos familiares nas empresas analisadas, 

rapidamente os sucessores realizaram inovações nos processos e produtos, 

adquirindo a confiança dos fundadores e também o respeito dos colaboradores. A 

partir daí, foram realizados diversos investimentos em treinamentos e 

aperfeiçoamentos rápidos, para adequar os colaboradores aos novos sistemas e 

processos decorrentes da sucessão familiar.  

 

Ao verificar a segunda premissa de investigação sobre se os elementos constitutivos 

do CI (estrutural, humano e relacional) nas empresas Alfa e Gama sofreram 

mudanças decorrentes dos processos de sucessão, identificou-se que houve 

diversas melhorias oriundas da sucessão familiar nas práticas de gestão e avaliação 

de todos esses elementos. Alguns setores apresentaram diferenças maiores e mais 

significativas do que outros, mas de forma geral todos os aspectos levantados na 

entrevista tiveram evolução. Isso demonstra, conforme o ponto de vista dos 

entrevistados, melhorias nas práticas de gestão dos elementos que compõem o CI 

das empresas Alfa e Gama com a sucessão familiar, contrariando as premissas de 

Molly et al. (2010). Esses atores defendem que a transferência da primeira para a 

segunda geração pode influenciar negativamente o o crescimento das empresas. 

Contradiz-se também Bennedsen et al. (2015), que postularam que a sucessão 
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familiar pode reduzir o valor de uma empresa. Em contrapartida, nossos resultados 

concordam e ampliam os achados de Dumay (2016), que acredita que o CI agrega 

valor às corporações.  

 

Ainda sobre a análise da relação entre os processos de sucessão e o CI, além do 

desempenho e da inovação das empresas analisadas e investimentos em 

desenvolvimento de novos produtos e processos, a triangulação dos depoimentos, 

das conversas informais e das observações revelou que ao longo do tempo as 

empresas Alfa e Gama modificaram os métodos de gerenciamento empregados. 

Com isso, promoveram a junção de atividades empresariais com os colaboradores, 

processos e até mesmo as atividades desempenhadas nas organizações, 

contribuindo para o desenvolvimento empresarial. Isso vai ao encontro dos achados 

de Jordão, Souza, Lélis e Ferreira (2009), pois a mudança de comportamento 

gerencial nas empresas facilitou o processo de compartilhamento das informações, 

desencadeando melhora na qualidade da comunicação interpessoal, integração de 

colaboradores e gestores, além de facilidade nas inovações e, consequentemente, 

geração de CI.  

O desenvolvimento e crescimento de ambas as empresas se deu a partir dos 

investimentos em novos processos e produtos, contrariando Kalm & Gomez-Meija 

(2016), que obtiveram como respostas que as empresas familiares tomam decisões 

pensando tanto nos fatores financeiros como na preservação socioemocional. E 

essas decisões foram classificadas como menos adeptas aos riscos e menos 

propensas a diversificar do que as empresas não familiares, devido à diversificação 

ser significado de busca de financiamento a partir de dívida ou participação de 

capital, investindo pouco no CI. 

 

A terceira premissa visou averiguar se os processos de sucessão impactavam no 

conhecimento e no capital intelectual nas empresas familiares analisadas. Por meio 

das entrevistas formais e informais inferiu-se que a premissa se confirmou de forma 

parcial, visto que houve evoluções em alguns elementos, como a disseminação, 

aperfeiçoamento e compartilhamento do conhecimento e nas práticas de gestão do 

CI. Quanto à terceira premissa na empresa Alfa, observou-se evolução maior e mais 

significativa no período após a sucessão em comparação à empresa Gama. Isso se 
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deve ao fato de que a Alfa, após a sucessão, promoveu mais incentivos à 

disseminação do conhecimento tanto impessoal com a sistematização de 

informações, como a descrição do cargo-função, quanto incentivando o 

compartilhamento de conhecimento entre colaboradores, enquanto que na empresa 

Gama o incentivo se deu de forma informal.  

 

De forma conjunta, os achados da pesquisa revelaram que houve evolução do 

conhecimento, além de evolução do CI, que foi percebida pelo conjunto das 

respostas, principalmente pelos de nível estratégico, corroborando e 

complementando os dizeres de Leiß & Zehrer (2018). Estes enfatizam que em 

empresas o compartilhamento do conhecimento é visto como algo natural. No 

entanto, o processo de sucessão em si pode ser bem ou malsucedido, conforme 

ocorra a passagem de poder entre os indivíduos, fazendo com que o CI seja 

ampliado, perdido ou reorganizado. 

 

Somando-se a isso, a pesquisa qualitativa ajudou a perceber que a sucessão 

contribuiu para melhoria nos pontos que mais eram necessários em cada empresa, 

como o CI, em consonância com os resultados de Edvinsson e Malone (1998), que 

perceberam que o CI gera valorização às organizações. Bortoli e Moreira (2001) 

discordam, argumentando que a existência de sucessores sem vocação e conflitos 

familiares é incompatível com o desenvolvimento empresarial. A valorização do 

capital humano com treinamentos e cursos de aperfeiçoamento apresentou aumento 

no desempenho dos colaboradores, concordando com as conclusões de Vieira 

(2008), que dispõe que a baixa quantidade de horas de treinamento interfere no 

desempenho da organização, sendo que a capacitação de novos colaboradores 

aumenta o desempenho da organização e contribui para o modelo de gerenciamento 

do CI.  

 

Em acréscimo, a quarta e última premissa almejou identificar se as empresas Alfa e 

Gama sofreram perda de conhecimentos e CI e não conseguiram retê-los ou ampliá-

los durante o processo de sucessão. Por meio das entrevistas formais e informais foi 

visto que a premissa se confirmou de forma parcial, visto que houve fatores que 

evidenciaram perda de conhecimento e CI derivados da saída de colaboradores das 
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empresas e provocados pela ausência de compartilhamento de informações de 

alguns colaboradores. A perda de conhecimentos foi menor em ambas as empresas 

após a sucessão e a retenção de conhecimentos aumentou com a sucessão devido 

às empresas estimularem o CR pelo desenvolvimento da comunicação com os 

clientes por meio das mídias sociais. Os resultados obtidos com a quarta premissa 

estão em concordância com os de Francini (2002). Esse processo tende a se tornar 

mais complexo quando outros fatores são adicionados a essa situação, 

especialmente considerando o complexo processo de sucessão familiar, que pode 

impactar na forma como uma empresa realiza a gestão de seu conhecimento e CI. 

 

Após discussão das premissas e depois de evidenciar os principais resultados, 

pode-se perceber que a forma como as empresas Alfa e Gama conduziram o 

processo de sucessão familiar e a maneira como os sucessores gerenciaram os 

elementos constitutivos do CI fizeram grande diferença nos resultados obtidos, em 

ambas as organizações. Do mesmo modo, gestão CI, principalmente no tocante ao 

aspecto de inovações, foi considerada um dos principais motivos para o atingimento 

dos objetivos de expansão das empresas familiares analisadas. Assim, como 

registrado por Salojärvi et al. (2005), as empreses analisadas indicam que a 

inovação contribui para o crescimento das empresas familiares e isso se dá 

principalmente ao tratar-se de coisas novas no processo, logo, a derivação do 

desenvolvimento e crescimento é acelerada.  

 

De maneira complementar, os resultados observados nas empresas analisadas 

nesta dissertação confirmam o que o OECD (2010) discorre sobre as pequenas e 

médias empresas necessitarem inovar para se manterem competitivas, 

desenvolvendo novos produtos, serviços, marketing e modificando as formas de 

organizar as empresas ou até mesmo as metodologias de negócios e relações. As 

empresas Alfa e Gama apresentaram diversas inovações nos processos e produtos 

após a sucessão familiar, que desencadearam a expansão das duas. 

Adicionalmente, os resultados observados nas empresas Alfa e Gama contradizem a 

afirmação de Bennedsen et al. (2015), para quem a sucessão familiar pode reduzir o 

valor de uma empresa, pois, em ambos os casos, constataram-se diversas 

melhorias após o processo de sucessão familiar, aumentado o  valor das empresas, 



120 

 

 
 

independentemente da forte pressão competitiva que estavam sofrendo no mercado. 

Na verdade, ambas as empresas conseguiram inovar e investir mais, realizando 

seus objetivos de expansão após os processos sucessórios.  

 

Lara e Guimarães (2014) perceberam que há poucos investimentos em empresas 

pequenas no âmbito das inovações. As análises dos resultados do presente estudo 

contradizem o apregoado por esses autores, pois as organizações familiares Alfa e 

Gama mostraram diversas inovações após o processo de sucessão. 

 

Nas empresas Alfa e Gama, os achados contradizem a afirmação de Buang et al. 

(2013), que asseveram que a sucessão familiar pode desencadear prejuízos 

financeiros, pois em ambas foram registrados crescimento, aumento dos lucros e 

expansão dos negócios. Mas concorda-se parcialmente com Bortoli e Moreira 

(2001), para quem há sucessores sem vocação ou sem interesse pelo negócio, com 

conflitos familiares e resistência do fundador em se afastar do comando. Na Gama e 

na Alfa verificou-se que existiu resistência do fundador em deixar os sucessores 

comandarem. Além disso, na empresa Gama os sucessores não possuíam muito 

interesse pelo negócio no início da sucessão. Ambas encontraram dificuldades 

devido a conflitos familiares em decorrência da resistência dos fundadores das 

respectivas organizações. 

 

Bortoli e Moreira (2001) indicaram que as dificuldades para alcançar o sucesso na 

sucessão são devidas à falta de planejamento; incompatibilidade de visão entre os 

sucessores e sucedido referente à estratégia da empresa; e à centralização de 

poder por parte do sucedido. Esses dados comprovam o que foi encontrado nesta 

pesquisa, pois se confirmou, a partir dos relatos dos entrevistados, que existiram 

perdas por causa dos conflitos familiares e da falta de planejamento da sucessão 

nas organizações, bem como, centralização de decisões pelo fundador, 

principalmente na empresa Gama.  

 

Há mecanismos de comunicação interna nas organizações, de acordo com Rambo 

et al. (2006), além de sistematização da remuneração e definição das funções, 

porém com pouco incentivo à capacitação dos colaboradores. Esses dados reforçam 
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parcialmente os obtidos nas empresas Gama e Alfa, de modo que se percebeu 

haver nelas dificuldade nas comunicações internas e incentivo ao aperfeiçoamento 

dos conhecimentos dos colaboradores, com sistematização da remuneração e 

definição das funções. Outros autores, como Ramos e Helal (2010), analisando uma 

empresa familiar de Minas Gerais, mostraram a existência de algumas práticas da 

GC, como a troca de conhecimento e informações em reuniões; o incentivo a 

inovação; e a disseminação do conhecimento por meio de ensinamentos durante o 

contato pessoal. Os autores concluíram que a GC é favorecida e estimulada, em 

função da existência de ambiente aberto à criatividade, à inovação e ao 

compartilhamento do conhecimento tácito. Isso vai ao encontro dos resultados 

encontrados, no qual ambas as empresas estimulam as inovações, disseminação do 

conhecimento por meio de incentivos e investimento no capital humano. 

 

Segundo Moreira et al. (2014), a gestão, valorização e o investimento no capital 

humano são variáveis importantes para o sucesso da organização, corroborando os 

resultados desta pesquisa, na qual as duas empresas investiram no capital humano, 

deixando de ser um custo e passando a ser fonte de lucratividade. Nesse sentido, 

Kayacan & Ozkan (2015), no âmbito da sucessão empresarial, discorrem que o CI 

nas organizações aumenta a rentabilidade e lucratividade, especialmente no longo 

prazo. E isso está em concordância com os dados obtidos neste estudo, que apurou 

que nas empresas Alfa e Gama houve correlação positiva entre o desempenho do 

CI e índice de rentabilidade. 

 

Nessa perspectiva, a empresa Alfa visou aumentar o desempenho via incentivos 

financeiros para os funcionários que oferecerem ideias inovadoras ou que 

reduzissem os custos, em conformidade com Rodrigues (2009). Este questiona que 

muitas vezes as mudanças não são efetivas por falta de incentivo aos trabalhadores, 

que, então, não têm as habilidades desenvolvidas e não podem aplicar ideias 

intelectuais.  

 

De fato, a sucessão, quando bem conduzida, acarreta implicações para a prática 

gerencial, como geração de valor para a empresa, aumento da produtividade e 

competitividade e conflitos familiares bem gerenciados, proporcionando união e 
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melhores condições para solucionar os problemas. Descendentes bem treinados 

para a sucessão, com mais força de trabalho, aumentam as inovações e, 

consequentemente, a geração de valor. Bennedsen et al. (2015) corroboram essa 

afirmação ao verificarem que o processo de sucessão familiar pode, inclusive, 

reduzir o valor de uma organização se não bem conduzido.  

 

De maneira agregada, espera-se que os resultados deste estudo ajudem a entender 

o papel e a importância do CI e de sua gestão, principalmente em empresas 

familiares, oferecendo aos gestores dessas empresas alternativas que possam 

contribuir para a redução de suas taxas de fechamento, além de ajudar a perceber e 

gerenciar os conflitos e riscos inerentes aos processos sucessórios, colaborando 

para o sucesso nas estratégias e na sobrevivência das organizações empresarial 

familiares. Adicionalmente, os resultados empíricos podem contribuir para suprir a 

lacuna de conhecimentos no mercado sobre os processos de reestruturação de 

empresas familiares e de modificação de suas estruturas primordiais, conforme 

Buang et al, (2013).  

Finalmente, entre as implicações gerenciais, espera-se que este estudo possa 

contribuir para que administradores, analistas e outros tomadores de decisão 

possam realizar escolhas mais assertivas sobre os elementos do CI em empresas 

familiares, usando os resultados auferidos nesta investigação em um processo de 

feedback para melhor compreender o processo de retenção de conhecimento e CI 

nas sucessões e perceber, com base nos resultados ora apresentados, as relações 

da gestão de sucessões, CI e a perenidade das empresas familiares. 

 

Em síntese, por meio dos resultados da pesquisa foi possível concluir que: ocorreu 

evolução em todos os indicadores do CI ao considerar o antes e a sucessão familiar 

nas empresas analisadas; e as práticas de gestão das empresas foram melhoradas 

ao analisar cada elemento do CI ou os seus construtos constituintes ou, ainda, pelos 

investimentos feitos e programas de treinamento oferecidos aos colaboradores. 
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5  Considerações Finais 

 

O CI vem sendo considerando elemento central no processo de geração de valor 

das organizações, sendo, igualmente, relevante para o desempenho, a 

competitividade, a inovação, a manutenção e o sucesso das empresas no mercado. 

A literatura internacional aborda o CI como um conjunto de conhecimentos 

existentes em uma organização que podem e devem ser usados para criar 

vantagem competitiva e gerar valor. Diversos estudos acerca do CI evidenciam que 

este se tornou um tema relevante para a academia e para as organizações 

empresariais, não somente por essas características, mas por ser fundamental nos 

processos de criação, sistematização, uso e compartilhamento de informações e 

conhecimentos.  

 

Igualmente, a temática que envolve a gestão das empresas familiares vem 

ganhando espaço no contexto socioeconômico nacional e internacional, pela 

relevância dessas empresas como geradoras de renda, empregos, tributos e 

desenvolvimento. Todavia, além dos desafios atinentes a qualquer negócio, as 

empresas familiares enfrentam desafios particulares para se perpetuar e prosperar, 

sendo o processo de sucessão entre os fundadores e seus herdeiros uma questão 

fundamental na sua continuidade, mas que, na prática, é uma questão com elevada 

complexidade. A referida complexidade deriva da forma como as empresas 

familiares lidam com a sucessão implicando tanto relacionamentos interpessoais 

quanto profissionais de seus membros. Além dos riscos desse processo, a sucessão 

enfrenta dificuldades relativas à transferência de poder, patrimônio, organização, 

gestão, conhecimento e outros recursos de uma geração para outra.  

 

Adicionalmente e a despeito da oportunidade de oxigenação da gestão, a sucessão 

pode trazer um desafio adicional quanto a potenciais resistências e risco de evasão 

de saberes ao longo do processo. Seja pela ausência de mapeamento das 

competências organizacionais (conhecimentos, habilidades e atitudes), seja pela 

saída de pessoas estratégicas, seja ainda pela perda de relacionamentos ou pela 

redução da qualidade destes, o problema é que, de fato, esse processo traz 

profundas e sérias implicações sobre o CI e sua gestão, especialmente se se levar 
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em conta a dificuldade de sistematização das informações e conhecimentos em 

sistemas, processos e rotinas antes, durante e depois da sucessão. 

 

Ao considerar os potenciais impactos da sucessão sobre o CI e sua relevância 

estratégica para a manutenção, sobrevivência, crescimento e desenvolvimento das 

empresas no mercado, percebe-se a necessidade de compreender os 

relacionamentos entre o conhecimento materializado no CI, processos de sucessão 

e as empresas familiares. No entanto, o desafio de compreender as particularidades 

do conhecimento e do CI nas empresas familiares, embora de valor estratégico para 

o fortalecimento e o sucesso dos processos sucessórios, é um aspecto que ainda 

está por ser investigado em profundidade, especialmente se se atentar para a 

singular relevância de tais empresas para as economias, as sociedades e os 

governos.  

 

Existe  preocupação dos pesquisadores e gestores causada pela dificuldade prática 

que as empresas enfrentam para gerir o CI.. Essa preocupação é ainda maior em 

processos de sucessão de empresas familiares, pelas dificuldades específicas 

desses processos, sendo essa uma significativa lacuna de pesquisa,. 

 

Reconhecendo e explorando essa lacuna de investigação, o objetivo desta pesquisa 

foi analisar os relacionamentos entre sucessão empresarial e capital intelectual em 

empresas familiares de Minas Gerais. 

 

O objetivo de descrever e discutir o processo de sucessão empresarial em duas 

empresas familiares do estado de Minas Gerais foi alcançado ao longo deste estudo. 

Os resultados revelaram que houve semelhanças no processo de sucessão  das 

empresas pesquisadas, previamente caracterizadas como Alfa e Gama, a primeira 

do setor alimentício e a segunda do ramo de confecções. Em ambas a sucessão se 

deu de maneira informal, sem haver acompanhamento de profissional habilitado na 

área de gestão empresarial. As similaridades também foram verificadas, por ambas 

serem empresas familiares tradicionais, fundadas por membros do mesmo clã. 

Apesar de terem sido transmitidas aos descendentes, percebeu-se que o processo 

decisório foi centralizado. Além disso, os dados indicaram que a principal fonte de 
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recursos financeiros dos sucessores e dos fundadores das empresas Alfa e Gama é 

a própria empresa familiar. Alguns conflitos entre os fundadores e os sucessores nas 

empresas analisadas foram detectados. Na Gama, os sucessores não 

demonstravam dedicação satisfatória, segundo o fundador, e isso gerava conflito 

familiar. Já na empresa Alfa os sucessores mostraram profunda dedicação, porém 

os conflitos familiares se davam em relação às tomadas de decisões pelos 

fundadores, que não aceitavam determinadas sugestões. 

 

O objetivo de identificar os elementos constitutivos do capital intelectual (CH, CR e 

CE) nessas empresas também foi alcançado. Os resultados permitiram verificar que 

na empresa Gama o CR foi identificado pela proximidade com clientes e aumento do 

número de lojas; o CH foi identificado no desenvolvimento de treinamentos, 

comunicação, aproveitamento de qualidades dos funcionários, mais reuniões e mais 

proximidade dos gestores com a equipe - inclusive, no momento da pesquisa, a 

equipe passava por um treinamento de comunicação; e o CE foi identificado na 

criação de marcas e modelagem, além da inovação de produtos na empresa.Na 

empresa Alfa os elementos do CE foram identificados nas inovações em produtos e 

serviços, por meio do registro de ideias, disponibilidade de mais verbas para 

aperfeiçoamento de colaboradores e registro da descrição cargos e salários. 

Somado a isso, o CH foi identificado na melhor oferta de treinamentos, incentivo ao 

desenvolvimento dos colaboradores, a ideias inovadoras e incentivo financeiro. 

Portanto, o CR foi identificado na criação de nova marca, exportação de produtos e 

abrangência de área de mercado para o ramo varejista. 

 

O terceiro objetivo foi analisar a relação entre os processos de sucessão, o 

conhecimento e o capital intelectual nas empresas Alfa e Gama. Nesse sentido, o 

objetivo foi atingido, pois as análises indicaram que as empresas Alfa e Gama 

modificaram os métodos de gerenciamento empregados, promovendo a junção de 

atividades empresariais com os colaboradores, processos e até mesmo as 

atividades desempenhadas nas organizações. Com isso, contribuiu para o 

desenvolvimento empresarial, pois a mudança de comportamento gerencial nas 

empresas facilitou o processo de compartilhamento das informações, 

desencadeando, assim, melhora na qualidade da comunicação interpessoal, 
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integração de colaboradores e gestores, facilidade de inovações e, 

consequentemente, geração de CI. O desenvolvimento e crescimento de ambas as 

empresas se deu pelos investimentos em novos processos e produtos. 

 

O quarto objetivo foi evidenciar os fatores que contribuíram para a perda, retenção 

ou ampliação de conhecimentos e capital intelectual, em função do processo de 

sucessão nas referidas empresas. Esse objetivo foi alcançado pela descrição da 

percepção dos colaboradores acerca dos temas CI e conhecimento no processo de 

sucessão familiar, indicando que ambas as empresas tiveram perdas pela 

dificuldade de comunicação interna dos fundadores e sucessores. Essa dificuldade 

de comunicação interferiu no capital humano, além de haver perdas pela falta de 

gestão dos conhecimentos dos colaboradores e clientes e ausência de formalização 

para incentivo da disseminação e compartilhamento de conhecimentos.  

 

Além disso, os fatores que contribuíram para a retenção e ampliação de 

conhecimentos e CI em função do processo de sucessão, na empresa Gama, 

durante a sucessão familiar, foram a abertura e facilidade na comunicação, o que 

ajudou na retenção de conhecimentos. Já na empresa Alfa ocorreram mais abertura 

e facilidade na comunicação, o que ajudou na retenção de conhecimentos. E houve 

mais possibilidades de desenvolvimento profissional, uma vez que se constatou 

significativo crescimento da empresa e abertura de cargos e setores. 

 

Esses resultados confirmaram o acentuado nos principais estudos empíricos 

pertinente ao tema, sendo possível verificar que as dificuldades para alcançar o 

sucesso na sucessão são devido à falta de planejamento, incompatibilidade de visão 

entre os sucessores e sucedidos, além de dificuldades referentes à estratégia das 

empresas e da centralização de poder por parte do sucedido. Foi constatado que 

não é apenas o estoque de conhecimento da empresa, mas também seus fluxos de 

conhecimento que são cruciais para sustentar as inovações. Os resultados 

confirmaram também que o conhecimento e o CI influenciaram no desempenho 

inovador da empresa, enfatizando a importância da organização utilizar e renovar 

sua base de conhecimento de forma eficaz. De forma complementar, os resultados 

confirmaram as premissas de estudos que indicam que a inovação possui relação 
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direta e de forma positiva com o CI. Além disso, foi observado o papel dos 

empreendedores e seus sucessores sobre a criação e ampliação de CH nas duas 

organizações analisadas. Mais do que isso, eles foram responsáveis pela realização 

de conexões tanto internas quanto externas, a fim de otimizar as dinâmicas e 

melhorar o crescimento e desenvolvimento do CR. 

 

Os resultados também permitiram observar que a aplicação do conhecimento 

organizacional causou um impacto positivo no valor das organizações, pois este se 

tornou um recurso diferencial e auxiliar nas estratégias promotoras de mudanças e 

geradoras de desenvolvimento. Nas empresas familiares analisadas, a gestão do CI, 

ainda que incipiente, foi reconhecida como uma chave para o sucesso da 

organização. Nesse contexto, a pesquisa descrita nesta dissertação auxiliou ao 

ampliar as discussões sobre o tema, assim contribuindo para a academia, 

demonstrando a contribuição para a geração de valor do CI e do conhecimento no 

processo sucessório em empresas familiares, indicando caminhos para que as 

empresas consigam melhor o aspecto da competitividade no mercado. Além disso, a 

pesquisa tornou possível a realização do vínculo da teoria com a prática gerencial, 

desta forma, confirmando por via dos resultados da pesquisa, quais práticas levam 

aos resultados positivos e quais precisam ser efetivamente melhoradas para obter 

melhores resultados. Os resultados confirmam que no âmbito empresarial o CI 

aumenta a rentabilidade e lucratividade das organizações. Isso significa que mesmo 

em empresas que estão em sucessão modificando a gestão, o aumento dos 

rendimentos se dá pela geração de valor desencadeado pelo aproveitamento do 

conhecimento e CI.  

A despeito desses resultados, registra-se a necessidade de maior aprofundamento 

na discussão sobre o tema. Assim como sugestões para futuras pesquisas, indica-se 

a realização de estudos em larga escala, com proprietários, dirigentes e gestores, 

sobre as dificuldades práticas e as alternativas potenciais para se implementar uma 

efetiva gestão dos ativos do conhecimento formadores do CI em empresas 

familiares e/ ou em sucessões. Deste modo, com uma investigação com maior 

número de respondentes haveria complementação de dados e maior possibilidade 

de comparação das informações obtidas, assim podendo relatar a visão de 

representantes de diversas áreas e setores. Antes disso, porém, faz-se relevante a 
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realização de mais investigações, na forma de casos comparativos, sobre os efeitos 

do CI sobre a sucessão familiar em empresas de grande porte e, de igual modo, em 

empresas de médio e pequeno porte (SMEs). Outro aspecto de relevo seria a 

investigação em empresas de diferentes tamanhos em distintos setores do mercado. 

Nesse sentido, espera-se que os resultados da pesquisa ora descrita possam 

oferecer novas avenidas de investigação e auxiliar a aumentar o conhecimento 

sobre o tema. 

Tomados em conjunto, os resultados relevaram que o CI consiste, de fato, em um 

ativo estratégico nessas organizações empresariais, impulsionando o desempenho, 

os processos inovativos, a criação, a sistematização e o compartilhamento de 

informações e conhecimentos. Isso foi percebido de maneira mais evidente depois 

da sucessão do que antes, em ambas as empresas. O CI e seus elementos 

constitutivos podem ser, e de fato foram usados para criar e manter uma 

diferenciação entre as empresas analisadas. Foram, então, proporcionadas 

melhorias nos produtos, sistemas e processos organizacionais, gerando vantagens 

competitivas sustentáveis, como também colaborando para melhorias nos níveis de 

eficiência e eficácia organizacional, implicando a redução de custos, mais qualidade 

de produtos, serviços e processos e aumento do retorno e da lucratividade.  Nesse 

sentido, observaram-se melhorias nas empresas Alfa e Gama, além de incrementos 

no seu valor. 
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Apêndices 

 

Apêndice A - Modelo de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE 

Baseado nas diretrizes contidas na resolução CNS nº 466/2012, MS. 

 

 

Prezado(a) senhor(a), 

 
 

 Esta pesquisa é sobre “SUCESSÃO EMPRESARIAL, CONHECIMENTO E 

CAPITAL INTELECTUAL EM EMPRESAS FAMILIARES: estudo comparativo de 

casos em duas empresas do interior de Minas Gerais” e está sendo 

desenvolvida por Tatyana Costa Carvalho, do Curso de Mestrado Profissional em 

Administração da Fundação Pedro Leopoldo, sob a orientação do Professor Ricardo 

Vinícius Dias Jordão. 

 Os objetivos do estudo são analisar a relação entre o CI, o desempenho e a 

inovação das empresas pela construção de um processo de sucessão familiar bem-

sucedido e bem planejado. A finalidade deste trabalho é contribuir para a GC e o CI 

que é construído pelas empresas, a partir da identificação de práticas que otimizam 

a manutenção e ampliação desse ativo intangível durante os processos que 

envolvem a sucessão familiar, propiciando uma transição mais fácil entre as 

diferentes gerações. 

 Solicitamos a sua colaboração nesta entrevista, que deve durar, em média, 

uma hora, como também sua autorização para apresentar os resultados deste 

estudo em eventos da área de Administração e publicar em revista científica 

nacional e/ou internacional. Por ocasião da publicação dos resultados, seu nome 

será mantido em sigilo absoluto, sendo possível retificar respostas após a entrevista, 

se for necessário. Informamos que esta pesquisa possui riscos mínimos, porém 

podem causar desconfortos, que estão relacionados à sua reação em participar e 

responder aos questionamentos. Espera-se, no entanto, que este tema não venha 

lhe causar algum tipo de constrangimento. 

 Esclarecemos que sua participação no estudo é voluntária e, portanto, o(a) 

senhor(a) não é obrigado(a) a fornecer as informações ou colaborar com as 

atividades solicitadas pela pesquisadora. Caso decida não participar do estudo ou 
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desistir a qualquer momento, não sofrerá qualquer tipo de dano, nem haverá 

modificação em termos de tratamento por meio desta pesquisadora. A pesquisadora 

estará à sua disposição para qualquer esclarecimento que considere necessário em 

qualquer etapa desta pesquisa. 

 

Assinatura da pesquisadora responsável 

 

Considerando que fui informado(a) dos objetivos e da relevância do estudo proposto, 

de como será minha participação, dos procedimentos e riscos decorrentes deste 

estudo, declaro o meu consentimento em participar da pesquisa, como também 

concordo que os dados obtidos na investigação sejam utilizados para fins científicos. 

Estou ciente de que receberei uma via deste documento.  

 

 

Pedro Leopoldo, _____ de ____________ de _________. 

 

 

 

 

Assinatura do participante 
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Apêndice B - Autorização de pesquisa 

 

Pedro Leopoldo, _______ de ______________ de ___________. 

 

 

Diretoria Executiva 

 

 

Autorizo a pesquisadora Tatyana Costa Carvalho, aluna do Mestrado Profissional 

em Administração da Fundação Pedro Leopoldo, a realizar pesquisa na empresa 

Gama Alimentos, em sua matriz e filiais (se necessário), localizadas na região 

centro-oeste do estado de Minas Gerais, para fins de elaboração de sua dissertação 

cujo título é “SUCESSÃO EMPRESARIAL, CONHECIMENTO E CAPITAL 

INTELECTUAL EM EMPRESAS FAMILIARES: estudo comparativo de casos em 

duas empresas do interior de Minas Gerais”, bem como para futuras publicações. 

 

 

Ressalto que os dados coletados serão utilizados estritamente para fins acadêmicos, 

resguardando-se a confidencialidade, privacidade e anonimato dos entrevistados. 

 

 

Atenciosamente 

 

 

 

 

 

Assinatura e carimbo do responsável da empresa. 
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Apêndice C - Roteiro de entrevista 

 

 

O roteiro de entrevista busca obter informações que, reunidas ao final, 

apresentem as diversas facetas que compõem o fenômeno da sucessão familiar 

sobre alguns aspectos primordiais do CI. Este roteiro é considerado aberto e as 

questões podem ser modificadas após a pesquisadora tomar conhecimento sobre o 

estágio em que o processo sucessório se encontra dentro de cada empresa. 

As questões a seguir foram identificadas em grupos, pois versam sobre 

diferentes aspectos da entrevista, e devem ser aplicadas a diferentes grupos de 

participantes, segundo o conhecimento que possuem acerca do tema da pesquisa e 

levando em consideração o grau em que estão envolvidos na etapa de sucessão 

familiar na empresa em que trabalham. 

 

Grupo 1 - Identificação da empresa: estas questões são aplicadas apenas para os 

diretores/proprietários. 

1. Nome da Empresa:  

2. Endereço completo (cidade, estado...): 

3. CNPJ: 

4. Período de atuação no mercado (data de fundação): 

5. Forma jurídica: Ltda. (  )      S.A. (    )        Capital Misto (    ) 

6. Ramo de atividade:  

7. Descrição da atividade: 

8. Número total de empregados: 

 

Grupo 2 – Identificação do entrevistado: estas questões são aplicadas a todos os 

entrevistados, sem exceção.  

1. Função: 

2. Trajetória na empresa:  

3. Escolaridade: 
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Grupo 3 - Identificar os elementos constitutivos do capital intelectual 

(estrutural, humano e relacional) nessas empresas: este grupo de questões deve 

ser aplicado a todos os entrevistados. 

3.1 Sobre o capital relacional  

 

1. A empresa considera que o relacionamento entre ela, seus clientes e 

fornecedores e outras partes interessadas é estratégico para geração de 

valor? Por gentileza, explique como era esse relacionamento anteriormente. 

2. A empresa utiliza o relacionamento com clientes e fornecedores como fonte 

de conhecimento estratégico para criação, desenvolvimento ou 

aperfeiçoamento de seus produtos, serviços, sistemas ou processos? Houve 

mudanças nessa política em relação ao que havia anteriormente? Comente, 

por gentileza.  

3. Os conhecimentos adquiridos na empresa facilitaram o desenvolvimento de 

fatores ligados ao capital relacional, tais como: melhorias em relações com 

clientes e fornecedores, imagem da empresa, estratégias de negócios e/ou 

conduta com canais de distribuição?  

 

3.2 Sobre o capital humano 

 

1. A empresa mantém programas de treinamento, aperfeiçoamento, capacitação 

ou desenvolvimento? De que forma o resultado dos programas é mensurado? 

Comente como são esses programas, quais os benefícios deles derivados e 

como eles eram antes da sucessão. 

2. Quais são os incentivos para criar, sistematizar e compartilhar os 

conhecimentos entre as pessoas e implementar ideias e melhorias dos 

colaboradores na organização? Houve mudanças após a sucessão? 

3. Os conhecimentos adquiridos na empresa facilitaram o desenvolvimento de 

fatores ligados ao capital humano da empresa, tais como: melhorias na 

qualificação, experiência, criatividade, conhecimento, habilidades, atitudes, 

capacidade de inovação e de desenvolvimento de tarefas dos membros da 

empresa? 
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3.3 Sobre o capital estrutural (capital de inovação e de processos): 

1. De que maneira a empresa gerencia o desenvolvimento de novos produtos ou 

processos? Há processos de estruturação dos conhecimentos gerados com 

registro de patentes, marcas, segredos industriais e design? Como isso era 

gerenciado e registrado antes? 

2. Há disciplina, eficiência e incentivo para a documentação e sistematização 

das informações, do conhecimento e know-how desenvolvido na empresa? 

Havia antes da sucessão? Comente o processo de mudança, por gentileza. 

3.  A cultura organizacional, os valores e as políticas e procedimentos da 

empresa incentivam a criação, sistematização, compartilhamento e uso do 

conhecimento internamente? Como isso é feito?  

4. Os conhecimentos adquiridos na empresa facilitaram o desenvolvimento de 

fatores ligados ao capital estrutural da empresa, tais como: melhorias na 

estrutura, design, tecnologias, metodologias, processos empregados, maneira 

de fazer negócios e sistemas de informação? 

 

Grupo 4 - Descrever e discutir o processo de sucessão empresarial em duas 

empresas familiares do estado de Minas Gerais: (Perguntas direcionadas a todos 

entrevistados). 

1. Como se deu o processo de sucessão na empresa? Quais são os principais 

benefícios advindos do processo de sucessão? 

2. Quais os principais perdas e ganhos advindos da sucessão em relação ao 

que havia antes desse processo? 

3. Quais foram as principais mudanças organizacionais que ocorreram após o 

processo de sucessão? Quais as implicações de tais mudanças sobre os 

resultados empresariais? 

4. Houve mudanças na forma de gestão após a sucessão em relação ao que 

havia antes da sucessão? Quais as consequências disso? 

5. A sucessão da empresa foi um processo planejado com a profissionalização 

da gestão e capacitação para as possíveis mudanças ou foi um processo 

mais natural e menos estruturado? 

6. Que tipos de conflitos familiares foram percebidos antes, durante e depois do 

processo de sucessão e como eles afetaram ou afetam a empresa? 



151 

 

 
 

Grupo 5 -   Descrever a relação entre os processos de sucessão, o 

conhecimento e o capital intelectual nas empresas analisadas. (aplicada aos 

gestores): 

1. Quais os indicadores que a empresa possui para acompanhar o desempenho 

das pessoas, processos e negócios? Houve mudanças em relação ao que 

havia antes da sucessão? 

2. De que modo a mudança no estilo de liderança pós-sucessão influenciou no 

compartilhamento e sistematização de informações e conhecimentos, no 

desempenho e na capacidade de inovação da empresa, resultando em 

incrementos no CI dela? 

3. A empresa promove a utilização dos diferentes elementos do CI (relacional, 

estrutural, humano), utilizando-os para melhorar a eficácia organizacional? 

4. De que modo a empresa utiliza o seu conhecimento e CI para melhorar seu 

desempenho e/ou sua geração de valor? Como era antes da sucessão?  

5.  As práticas da empresa para criação e partilha de informações e 

conhecimentos na empresa implicaram algum processo de aprendizagem ou 

inovação? Como isso se deu ao longo do tempo? 

6. Que benefícios foram ou têm sido observados do uso do CI para (i) redução 

de custos, (ii) melhoria da reputação, (iii) aumentos nos lucros e crescimento 

das vendas, (iv) criação de estratégias, (v) melhor exploração das 

potencialidades de mercado e/ou (vi) o estabelecimento de mais capacidade 

de inovação? 

7. A empresa promove a utilização da gestão inteligente do conhecimento e de 

outros recursos intangíveis como direcionador de um desempenho 

sustentável no nível corporativo? Como era esse processo antes da 

sucessão? 

8. Qual relação o(a) senhor(a) estabelece entre o processo de sucessão, o CI, o 

desempenho e a inovação na sua empresa? 
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Grupo 6 -   Evidenciar os fatores que contribuíram para a perda, retenção ou 

ampliação de conhecimentos e CI em função do processo de sucessão 

(aplicada a todos entrevistados):  

1. O processo de sucessão facilitou que a empresa tivesse acesso e utilizasse 

as informações, os conhecimentos e o CI na empresa? 

2. Como é o ambiente físico, social e cultural da empresa para criação do 

conhecimento e CI? Como era antes da sucessão?  

3. A empresa possui políticas, estratégias ou ferramentas para incentivar o 

compartilhamento e sistematização de informações e conhecimentos em seus 

negócios? Como era antes da sucessão?  

4. Descreva a situação de sua empresa antes e durante processo de sucessão 

empresarial, destacando os fatores críticos existentes do processo de 

intercâmbio de informações e conhecimentos. 

5.  Quais os fatores que mais contribuíram para a perda, retenção ou ampliação 

de conhecimentos e CI em função do processo de sucessão? 
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