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Resumo 

 

Esta dissertação tem por objetivo geral, analisar as competências gerenciais 
requeridas dos dirigentes e o processo de preparação de sucessores, considerando a 
atual fase do ciclo de vida organizacional do UNIFIPMoc. Fundamentou-se na 
abordagem da competência aplicada ao contexto de uma instituição de natureza 
familiar que se orienta para o processo sucessório. Realizou-se uma pesquisa de 
caráter descritivo, com abordagem qualitativa, por meio de um estudo de caso único. 
Os dados foram coletados por intermédio da realização de entrevistas, aplicação de 
questionário e análise de documentos institucionais. Os dados qualitativos foram 
tratados por análise de conteúdo e, os quantitativos, com base em procedimentos de 
estatística descritiva. Os resultados apontaram que o UNIFIPMoc se encontra na 
segunda fase do modelo de Ciclo de Vida Organizacional (CVO), proposto por Greiner 
(1998), em que os dirigentes têm se esforçado na construção de uma ambiência 
favorável ao diálogo e à colaboração. Durante sua evolução, a instituição fomentou 
uma cultura organizacional assentada em valores que têm motivado o 
comprometimento de seus membros e fortalecido os vínculos com a IES. Notou-se o 
alinhamento entre a visão da fundadora e dos potenciais sucessores em relação à 
relevância das competências conceituais e estratégicas, de oportunidade, de 
relacionamento, de planejamento e organização, de comprometimento e de suporte. 
A pesquisa mostrou que o processo de preparação dos sucessores ocorre de forma 
cotidiana e informal, na medida em que atuam como gestores na IES. Os potenciais 
sucessores reconheceram o protagonismo empreendedor da fundadora e declararam 
a intenção de, futuramente, conduzirem a IES por meio da preservação de valores 
essenciais e da busca de inovações que possam contribuir para o sucesso do 
UNIFIPMoc. 
 
Palavras-chave: Competências gerenciais. Sucessão familiar. Ciclo de vida 
organizacional. Educação Superior. Inovação. 
 

 



 

ABSTRACT 

 

This dissertation has the general objective of analyzing the managerial competences 
required of the directors and the process of preparing successors, considering a 
current phase of the organizational life cycle of UNIFIPMoc. It was based on the 
approach of competence applied to the context of an institution of a family nature that 
is oriented towards the succession process. A descriptive study was carried out, with 
a qualitative approach, through a single case study. Data were collected through 
specification, questionnaire and analysis of institutional documents. Qualitative data 
were treated by content analysis and quantitative data based on descriptive statistics 
procedures. The results pointed out that UNIFIPMoc is in the second phase of the 
Organizational Life Cycle (CVO) model proposed by Greiner (1998) and that the 
leaders have endeavored to build an environment favorable to dialogue and 
collaboration. During its evolution, the institution fostered an organizational culture 
based on values and beliefs that have motivated the commitment of its members and 
strengthened ties with HEI. There was an alignment between the vision of the founder 
and the potential successors in relation to the competence of conceptual and strategic 
competences, of opportunity, of relationship, of planning and organization, of 
commitment and of support. The research showed that the process of preparing 
successors occurs on a daily and informal basis, as they act as managers at the HEI. 
Potential successors acknowledged the founder's entrepreneurial role and declared 
their intention to lead the HEI in the future through the preservation of essential values 
and the search for innovations that can contribute to the success of UNIFIPMoc. 
 
Keywords: Management skills. Family succession. Organizational life cycle. College 
education. Innovation. 
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1 Introdução  

 

Ao abordar a evolução histórica das empresas a nível global e nacional, a participação 

das empresas familiares, no universo dos negócios, é percebida de forma intensa, 

pois o seu aparecimento permeia o surgimento das civilizações (Pereira, 2010). As 

empresas familiares têm ganhado destaque nos estudos acadêmicos e nas 

estatísticas oficiais, tanto em função de suas especificidades na gestão do negócio 

como de sua importância econômica. Para a estrutura econômica do país, isso é 

traduzido na sua representação em número de empresas, geração de emprego e 

representatividade no Produto Interno Bruto (PIB) nacional. 

  

No Brasil, segundo Petroni (2018), entre os empreendimentos nacionais, 90% são 

empresas familiares. Além da importância em números, ainda aponta que os 

empreendimentos geridos por famílias geram 65% do Produto Interno Bruto (PIB) 

brasileiro e empregam 75% da força de trabalho, com base em dados do Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE). 

 

De acordo com um estudo do SEBRAE (2017), 36% dos empreendimentos de 

pequeno porte são familiares. Ao contemplar o número de pequenos negócios em 

relação ao total de empresas no Brasil, percebe-se que as empresas familiares 

apresentam um percentual significativo entre os empreendimentos do país. Ou seja, 

o estudo revela uma importância significativa das empresas familiares entre os 

empreendimentos nacionais.  

 

A literatura enfatiza a necessidade de se discutir problemas de gestão que podem 

comprometer o desempenho de empresas familiares e, em alguns casos, levar à 

falência. Além desses fatores, a sucessão compreende um gargalo na maioria das 

empresas familiares. A pesquisa realizada pela USP aponta que 70% das empresas 

familiares encerram as atividades após o falecimento do fundador (Petroni, 2018). 

 

Além dos problemas enfrentados na perspectiva de capitalização, a gestão das 

empresas familiares apresenta complexidade em nível de estrutura organizacional 

devido à falta de profissionalização. Além desses desafios, o SEBRAE (2017) revela 
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que as empresas familiares encontram grandes dificuldades no processo de 

sucessão. Somado a isso, ao se observar o dinamismo do mercado atual, cabe a elas, 

a busca por formas de sobrevivência.  

 

Nessa direção, a abordagem da competência representa uma lente teórica com 

potencial para estimular reflexões importantes acerca dos processos de gestão e de 

sucessão no âmbito das empresas familiares. Ela considera a relevância das pessoas 

na construção de uma ambiência organizacional favorável à consecução dos objetivos 

estabelecidos e o debate envolve níveis distintos de análise. Pela ótica do coletivo, 

enfatiza a construção de competências relacionadas ao próprio empreendimento. No 

nível individual, trata das competências dos indivíduos que sustentam as 

competências da organização.  

 

No nível individual, as competências gerenciais têm sido amplamente discutidas por 

meio de vasta produção fundamentada nas contribuições de diversos autores (Alles, 

2002; Boyatzis, 1982; Gramigna, 2002; Le Boterf, 2003; Leboyer, 1997; Quinn, 

Faerman, Thompson & McGrath, 2003; Zarifian, 2001, 2003). Nesta dissertação, 

seguindo a ótica adotada por Mattos (2014), visualizou-se a oportunidade de 

aprofundar a discussão sobre processo decisório em uma instituição de natureza 

familiar à luz do repertório vinculado à abordagem da competência, mais 

especificamente pelo enfoque das competências gerenciais.  

 

Mattos (2014) realizou um estudo com o objetivo de identificar quais competências 

gerenciais são relevantes para assumir o negócio e dar continuidade à empresa 

familiar da primeira para segunda geração. A referida pesquisa explorou o processo 

de sucessão em empresas familiares por intermédio da perspectiva de competências, 

considerando que a sucessão da organização familiar envolve o gerenciamento e a 

liderança da propriedade, família e negócio. Nesta dissertação o olhar do pesquisador 

se direcionou para o campo educacional, mais especificamente para uma Instituição 

de Ensino Superior (IES) privada localizada em Minas Gerais, Brasil. 

 

Estimulado pela necessidade de aprofundar a compreensão sobre o objeto de 

pesquisa, esta dissertação adotou como ponto de partida a seguinte questão: Em uma 
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IES privada e de natureza familiar, como se caracteriza a visão dos dirigentes acerca 

das competências gerenciais requeridas e do processo de formação de sucessores?  

 

A partir desta questão geradora, a pesquisa foi desenvolvida com foco nos seguintes 

objetivos: 

 

. Objetivo geral  

 

Analisar as competências gerenciais requeridas dos dirigentes e o processo de 

preparação de sucessores, considerando a atual fase do ciclo de vida 

organizacional do UNIFPMoc. 

 

. Objetivos específicos:  

 

a) Caracterizar o UNIFIPMoc e seu ciclo de vida organizacional; 

b) Identificar a percepção dos dirigentes acerca das competências gerenciais; e 

c) Descrever o processo de preparação dos sucessores e suas expectativas. 

 

A pesquisa realizada caracteriza-se como descritiva e qualitativa (Collis & Hussey, 

2005) e envolveu 30 profissionais que atuam no Centro Universitário FIPMOC 

(UNIFIPMoc). Trata-se de instituição de ensino superior (IES) privada, localizada em 

Montes Claros, na região norte do estado de Minas Gerais, onde desempenha suas 

atividades desde o ano de 2001 e conta, atualmente, com mais de 4.000 alunos 

matriculados em cursos das áreas da saúde, exatas, humanas e ciências sociais 

aplicadas. A IES é uma empresa familiar gerida pela Sociedade Educacional Turano 

Ltda., formada, majoritariamente, por membros da família Turano. 

 

Montes Claros se destaca pela relevância econômica nos setores industrial, comercial 

e de saúde, bem como por sua representatividade no setor educacional, 

principalmente no ensino superior. Esses setores vêm sendo responsáveis por 

intensos processos migratórios no município, sobretudo, na movimentação pendular 

(Pinheiro & Augusto, 2018). 
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O setor educacional adquiriu maior relevância na economia local após a 

implementação de programas e projetos de incentivo à ampliação do acesso à 

educação superior do governo federal, como o Programa de Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais (REUNI), o Programa Universidade para Todos 

(PROUNI) e demais ações governamentais com o objetivo de ampliação de vagas 

universitárias. 

 

Os dados foram coletados com a aplicação de questionário e realização de entrevistas 

semiestruturadas. Os sujeitos de pesquisa foram selecionados de forma intencional. 

As entrevistas foram gravadas e, posteriormente, transcritas.  

 

Para o tratamento de dados qualitativos, empregou-se a análise categorial. Os dados 

quantitativos apurados na pesquisa foram tratados por meio de estatística descritiva 

com utilização do Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). 

 

A realização desta pesquisa pode ser justificada por diversas razões. Em primeiro 

lugar, menciona-se a possibilidade de contribuir para o debate sobre o tema, na esteira 

do trabalho realizado por Mattos (2014). Nesta linha, buscou-se iluminar os aspectos 

relacionados com o processo decisório, sob a perspectiva das competências 

gerenciais e do ciclo de vida organizacional. 

 

Em busca realizada na biblioteca eletrônica Scientific Periodicals Electronic Library 

(SPELL), utilizando como palavra-chave “competências gerenciais”, apurou-se: 62 

resultados; “empresas familiares”, 126; 62 trabalhos com o termo “sucessão”; com 

“competências gerenciais e processo sucessório” não foram identificados trabalhos. 

Tal constatação reforça a relevância desta dissertação e sinaliza a oportunidade de 

empreender novos estudos pela perspectiva adotada. 

 

Em segundo lugar, destaca-se o caráter aplicado desta dissertação que contribuirá 

para a reflexão e a possível tomada de ações por parte dos gestores do UNIFPIMoc. 

 

A terceira razão que justifica a realização desta pesquisa, se refere ao aprimoramento 

da formação do autor desta dissertação como pesquisador. A investigação possibilitou 

a consolidação de conhecimentos e técnicas aplicadas ao processo de pesquisa. 
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Esta dissertação está vinculada à área de concentração denominada Gestão em 

Organizações e pertence à linha de pesquisa intitulada Inovação e Organizações, do 

curso de Mestrado Profissional em Administração da Fundação Pedro Leopoldo 

(FPL). Ela integra o projeto de pesquisa intitulado Competências e Comportamento 

Organizacional, coordenado pelo Professor Orientador Dr. Reginaldo de Jesus 

Carvalho Lima, atendendo aos parâmetros do Programa de Pós-graduação em 

Administração da Fundação Pedro Leopoldo e da Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 

 

Em relação à estrutura, esta dissertação está dividida em cinco capítulos. Esta 

Introdução é o primeiro deles. Ela contextualiza e evidencia a questão de partida, 

expõe os objetivos e as justificativas da pesquisa. O segundo capítulo, trata do 

referencial teórico, que recupera aspectos relacionados às empresas familiares, ao 

processo sucessório, à abordagem da competência e ao enfoque das competências 

gerenciais. O terceiro capítulo, descreve os procedimentos metodológicos adotados 

na pesquisa. O quarto capítulo, expõe os resultados obtidos e sua análise. O quinto 

capítulo, apresenta as considerações finais. Seguem-se referências e apêndices. 
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2 Ensino Superior, Empresa familiar e Competências Gerenciais 

 

Este capítulo contempla a fundamentação teórica da dissertação. Em sintonia com o 

objetivo geral da pesquisa, “analisar as competências gerenciais requeridas dos 

dirigentes e o processo de preparação de sucessores, considerando a atual fase do 

ciclo de vida organizacional do UNIFPMoc”, recupera os aspectos relacionados ao 

cenário educacional, às empresas familiares e às competências gerenciais. 

 

2.1 Ensino superior: aspectos gerais 

 

Esta seção trata de aspectos relacionados à caracterização do cenário educacional 

no país.  

 

Ao contemplar o setor de atuação da empresa em estudo, faz-se importante discutir a 

temática da educação superior no Brasil, a fim de relatar um panorama atualizado do 

setor. Numa perspectiva histórica do ensino superior no país, sabe-se que os 

primeiros cursos superiores do Brasil iniciaram no século XIX, sendo a primeira 

universidade criada no século XX (Cunha, 1980). A primeira universidade do Brasil foi 

estabelecida no estado da Bahia, sendo esta a Escola de Cirurgia da Bahia, a qual, 

hoje, faz parte da Universidade Federal da Bahia (Memória da Administração Pública 

Brasileira [MAPA], 2020). 

 

A criação da Escola de Cirurgia da Bahia complementou a criação de outras 

instituições de ensino superior no Brasil, como a Escola Anatômica, Cirúrgica e 

Médica do Rio de Janeiro e, posteriormente outras universidades no Brasil (MAPA, 

2020). 

 

Além da perspectiva histórica do ensino superior no Brasil, também é necessária uma 

discussão panorâmica acerca dos avanços recentes do setor, considerando a criação 

de instituições de ensino superior (IES) e o aumento da taxa bruta de matrículas. Esta 

taxa é a porcentagem de matrículas na educação superior em relação à população de 

18 a 24 anos. 

 

A Tabela 1 mostra o avanço da taxa bruta de matrícula no período de 2001 a 2015. 
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Tabela 1 
Taxa bruta de matrícula 2001 a 2015 

Ano Taxa (%) 

2001 16,5 

2002 18,1 

2003 20,2 

2004 20,1 

2005 21,2 

2006 24,2 

2007 25,5 

2008 26,9 

2009 28,1 

2011 29,6 

2012 30,4 

2013 32,3 

2014 34,2 

2015 34,6 

Fonte: Observatório do Plano Nacional de Educação (2018). 
Educação superior. Recuperado de 
http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/12-ensino-
superior/indicadores 
 

Os dados mostram o avanço da taxa bruta de matrícula no período analisado, 

passando de 16,5% em 2001 para 34,6% no ano de 2015 (Observatório do Plano 

Nacional de Educação, 2018). Esse aumento no número de matrículas no ensino 

superior de pessoas com idade entre 18 e 24 anos tem como causa as estratégias do 

Plano Nacional de Educação (PNE) implementadas com o objetivo de expandir este 

acesso. Segundo informações do PNE, a meta é de uma taxa bruta de matrículas de 

50% até o ano de 2024. 

 

Diante desta meta e dos objetivos inseridos no PNE, várias estratégias foram 

estabelecidas pelo governo federal como forma de expansão do acesso ao ensino 

superior. Entre as estratégias expostas no plano, destacam ações: a) a otimização da 

estrutura de IES públicas; b) ações de expansão e interiorização do ensino superior 

público; c) ampliação das políticas de assistência estudantil dirigidas aos(às) 

estudantes de instituições públicas, bolsistas de instituições privadas de educação 

superior e beneficiários do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), de que trata a 

Lei n.10.260, de 12 de julho de 2001; e e) a expansão do financiamento estudantil (Lei 

n. 13.0005/2014).  
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As estratégias supracitadas e as ações desenvolvidas no âmbito nacional da 

educação superior no Brasil acarretaram o aumento da demanda por ensino superior 

e, consequente, na abertura de novas IES, principalmente privadas, e na oferta de 

mais cursos e vagas nessas instituições. 

 

Importante para o setor privado brasileiro foi a mudança ocorrida no ano de 1999, no 

governo de Fernando Henrique Cardoso, que permitiu que as instituições de ensino 

básico privado pudessem oferecer o ensino superior com fins lucrativos. Tal iniciativa, 

permitiu o crescimento e a expansão do ensino Superior no país. Foi nesse momento 

que a Instituição Centro Universitário FIPMoc, objeto de estudo dessa pesquisa, foi 

criada. 

 

No estado de Minas Gerais, conforme dados do Ministério da Educação (2020), 

atualmente, há 576 IES registradas nas diversas categorias (pública, privada ou 

educação especial), em todos os tipos de organizações acadêmicas (faculdade; 

centro universitário; instituto federal; universidade) e, também, nas modalidades de 

credenciamento (presencial-superior; ensino à distância (EAD) - superior; e escola de 

governo).  

 

O município de Montes Claros/MG dispõe de 15 IES’s registradas (Ministério da 

Educação, 2020), sendo 11 destas faculdades privadas com fins lucrativos, das quais 

duas são credenciadas como EAD – superior e presenciais. As demais credenciadas, 

como presencial-superior, apenas. As outras IES localizadas em Montes Claros/MG 

compreendem: uma universidade pública estadual (Universidade Estadual de Montes 

Claros); um instituto federal de ciência e tecnologia (Instituto Federal de Ciência e 

Tecnologia do Norte de Minas Gerais); e duas faculdades privadas sem fins lucrativos. 

Além destas citadas no relatório do Ministério da Educação (MEC), Montes Claros 

também conta com um dos campi da Universidade Federal de Minas Gerais, o Instituto 

de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Minas Gerais ([ICA/UFMG], 2018). 

 

A quantidade expressiva de IES’s no município de Montes Claros contribui com a 

economia local, devido ao fato dos estudantes de cidades vizinhas e regiões próximas 

necessitarem migrar para a cidade em busca de estudos, o que acarreta em grande 
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demanda por outros serviços e o aumento considerável da população (Pinheiro & 

Augusto, 2018).  

 

Pode-se notar que o Centro Universitário FIPMoc desempenha papel essencial no 

contexto em questão. Trata-se de instituição promotora de conhecimentos e 

responsável por sua disseminação na região. Por meio dos diversos cursos ofertados, 

proporciona acesso ao ensino de qualidade e desempenha atividades de cunho social 

que contribuem para o desenvolvimento da região. 

 

A próxima seção aborda os aspectos vinculados ao contexto das empresas familiares, 

em sintonia com o objeto de pesquisa analisado. 

 

2.2 Empresas familiares 

 

Esta seção contempla as discussões sobre a empresa familiar, na visão de autores 

tradicionais e pesquisadores contemporâneos que debatem suas especificidades e o 

seu processo de profissionalização.  

 

A sucessão em empresas familiares é um assunto recorrente, cuja relevância se 

renova em face dos desafios presentes no cenário contemporâneo. Trata-se de 

assunto que merece atenção, sobretudo no contexto de uma sociedade marcada por 

inovações de toda ordem. Nesse sentido, Volpato, Vieira e Zilli (2018) sinalizaram a 

carência de estudos cuja abordagem contempla a sucessão e a inovação em 

organizações. Por seu turno, Hillen e Lavarda (2020) esclarecem que o processo de 

sucessão está associado positiva ou negativamente com a inovação em 

função de fatores contextuais e do envolvimento familiar.  

 

A literatura sobre empresa familiar é ampla e envolve diversas perspectivas teóricas.  

Em relação ao seu conceito, Bernhoeft e Gallo (2003) consideram que a empresa 

familiar é aquela que tem sua origem e sua história vinculada a uma família, ou 

mesmo, aquela que ainda mantém algum membro da família na administração. 

Segundo autores, ela surge a partir de um sonho, um simples projeto ou pela 

necessidade de sobrevivência.  
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Assim como Bernhoeft e Gallo (2003), Beltram (2011) conceitua a empresa familiar 

como aquela que é caracterizada por sua origem e história vinculada a uma família, 

que ainda mantém algum dos membros na administração e que estão ligadas, pelo 

menos, em duas gerações. 

 

A empresa familiar também pode ser conceituada como aquela que é marcada por 

ser controlada por uma ou mais famílias, sendo o controle societário da organização 

pertencente aos seus fundadores ou seus descendentes (Passos, Bernhoeft, 

Bernhoeft & Teixeira, 2006). Os autores afirmam que existe o modelo de empresa 

multifamiliar, composta por duas ou mais famílias de diferentes origens, havendo 

afinidade ou complementaridade profissional. Para Passos et al. (2006), a empresa 

familiar é marcada pelo fato de ser controlada por sócios pertencentes a uma ou mais 

famílias. Ou seja, este tipo de controle societário da organização pertence aos seus 

fundadores ou seus descendentes. 

 

De forma díspar, mas complementar aos demais autores citados, Oliveira (2006, p. 3) 

caracteriza a empresa familiar como aquela que apresenta “sucessão do poder 

decisório de maneira hereditária a partir de uma ou mais famílias”, sendo a principal 

característica observada pelo autor de ter o processo sucessório contemplado pela 

hereditariedade.  

 

Ao conceituar a empresa familiar faz-se necessário considerar as seguintes 

características: os laços de família constituem um fator, entre outros, que determina a 

sucessão nos cargos administrativos; esposas ou filhos dos atuais ou antigos 

dirigentes máximos encontram-se no conselho administrativo; as ações praticadas por 

um membro da família refletem-se na reputação da empresa, independentemente de 

sua ligação na administração; a posição do parente na firma implica em sua situação 

na família; cada membro da família precisa chegar a um acordo quanto às suas 

relações com a empresa ao determinar sua própria carreira a seguir (Donnelley, 

1976). 

 

Conforme observado na discussão textual, a definição de um conceito para empresa 

familiar é complexa devido ao grande número de definições e perspectivas. Diante 

disso, Silva, Fisher e Davel (1999, como citado em Cançado, Lima, Muylder & 
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Castanheira, 2013) organizaram os principais conceitos de Empresa Familiar, como 

apresenta a Figura 1. 

 

AUTOR (ES) CONCEITO FOCO 

Donnelley (1964) 

Uma empresa é considerada familiar quando 
identificada com, pelo menos, duas gerações de uma 
família e quando essa ligação influencia a política da 
companhia e os interesses da família. 

Duas gerações da 
família; influencia 

na empresa 

Barry (1975) 
Quando é, na prática, controlada pelos membros de 
uma única família. 

Controle familiar 

Dyer Jr. (1983) 

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

Gerenciamento- 
Propriedade familiar 

Bernhoeft (1987) 
É aquela que possui sua origem e sua história 
vinculadas a uma família ou que mantém membros da 
família na administração dos negócios. 

Família -história e 
Direção 

Lodi (1998) 
A empresa familiar deve possuir valores institucionais 
que se identificam com um sobrenome de família ou 
com a figura do fundador. 

Tradições e 
valores familiares 

Barnes e Hershon 
(1994) 

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

Propriedade 

Tagiuri e Davis 
(1996) 

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. 

Família - gestão - 
Propriedade 

Gersick et al. (1997) 
É aquela na qual ocorre a intersecção entre os 
subsistemas propriedade, família e gestão. 

Propriedade - 
família – gestão 

Chua, Chrisman e 
Sharma (1999) 

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

Controle por 
membros da 

família 

Lanzana e 
Constanzi (1999) 

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

Propriedade 
familiar. 

Danes et al. (2002) 

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. 

Autoridade 
familiar – 
sucessão 

Suehiro e 
Wailerdsak (2004) 

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

Propriedade – 
família 

Brochauss (2004) 
A persistência de transferência de autoridade na 
gestão de empresas familiares entre as gerações é 
uma característica que perdura por muitos anos. 

Gerenciamento 
influenciado pelo 

fundador. 

Uhlaner (2006) 

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

Propriedade – 
família – gestão 

Grzybovski (2007) 
A expressão familiar deixa implícito o envolvimento de 
membros da família no cotidiano da empresa, seja 
como proprietário, seja como diretor principal. 

Propriedade – 
família – gestão 

Figura 1 
Conceitos e critérios de empresa familiar, ordem cronológica 
Fonte: Cançado, V., Lima, J. B., Muylder, C. F., & Castanheira, R. B. (2013, 490). Ciclo de vida, 
sucessão e processo de governança em uma empresa familiar: um estudo de caso no grupo Seculus. 
REAd. Revista Eletrônica de Administração, 19(2), 485-516. 
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Além das características mencionadas, Mosimann e Fisch (1999) entendem que os 

valores dos proprietários irão impactar nos da organização e se converterão em 

diretrizes que nortearão os demais subsistemas da empresa. Assim, para os referidos 

autores, faz-se necessário conhecer e compreender a cultura das organizações, seu 

funcionamento, sua instituição e o que pode intervir em seu planejamento estratégico. 

Massa, Andreassi e Lyra (2020) apontaram a importância do paradigma 

organizacional, da cultura organizacional e da cognição dos recursos na mentalidade 

dos gestores no âmbito da empresa familiar.  

 

Blecher (2003), nesse sentido, destaca que como os valores da família e da empresa, 

em alguns casos, distinguem-se, a postura oposta a esse princípio poderá levá-la a 

sofrer desgastes graduais que afligem suas bases por meio da insatisfação, 

insegurança entre os cooperadores, profissionais e, até mesmo, dos próprios 

familiares. Isso, reflete a necessidade de profissionalização para o seu 

desenvolvimento. 

 

Grzybovski e Tedesco (1998, como citados em Affonso, 2014) concluem que as 

empresas familiares perpassam dois sistemas que contemplam a família, adentrando 

em questões subjetivas (sentimentos, poder) e o ambiente externo em questões 

objetivas (abertura econômica, globalização, associações, sucessões, perda do 

controle absoluto), isto é, a empresa fica entremeada em dois campos diferentes, o 

que dificulta a sua gestão. Para Maia (2009, como citado em Affonso 2014), estes dois 

sistemas que constituem a empresa familiar dispõem de características opostas, 

sendo um voltado para a razão e, o outro, para a emoção, o que gera conflito devido 

à oposição das regras.  

 

Nesse sentido, torna-se essencial discutir o processo de desenvolvimento das 

empresas familiares que, inevitavelmente, é marcado por particularidades. Ao se 

referirem a tal processo, Gersick, Davis, Hampton e Lansberg (1997) afirmam que a 

cultura, em sua primeira fase de vida, é determinada por traços típicos do fundador, 

que, geralmente, tendem a ser tradicionalistas e conservadores. Para os autores, o 

fundador também apresenta controle sobre o processo produtivo e financeiro e suas 

caracteristicas pessoais influenciam as regras organizacionais, interferindo no 

processo decisório. 
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Gersick et al. (1997) salientam que, durante o desenvolvimento da empresa, 

principalmente no processo sucessório, a empresa começa a vivenciar dificuldades 

ligadas à profissionalização, pois, segundo eles, em razão do fundador simplesmente 

não delegar poder, marcando a centralização típica deste tipo de organização, surgem 

problemas de profissionalismo. 

 

Diante das especificidades, as empresas familiares se diferenciam das outras 

organizações de uma forma peculiar, envolvendo pontos positivos e negativos já 

observados desde a década de 1990 (Lodi, 1993), como se pode notar na Figura 2. 

 

Pontos Positivos Pontos negativos 

Comando único e centralizado, permitindo 
reações rápidas em situações de 
emergencia. 

Dificuldades na separação entre o que é 
intuitivo/emocional e racional, tendendo mais para 
o primeiro. 

Estrutura administrativa e operacional 
"enxuta". 

A postura de autoritarismo e austeridade do 
fundador, na forma de vestir ou na administração 
dos gastos, se alterna com atitudes de 
paternalismo, que acabam sendo usadas como 
forma de manipulação. 

Disponibilidade de recursos financeiros e 
administrativos para autofinanciamento 
obtido de poupança compulsória feita pela 
família. 

Exigência de dedicação exclusiva dos familiares, 
priorizando os interesses da empresa. 

Importantes relações comunitárias e 
comerciais decorrentes de um nome 
respeitado. 

Laços afetivos extremamente fortes, influenciando 
os comportamentos, relacionamentos e decisões 
da empresa. 

Forte valorização da confiança mútua, 
independentemente de vínculo familiares. 

Valorização da antiguidade como um atributo que 
supera a exigência de eficácia ou competência. 

A formação de laços entre empregados 
antigos e os proprietários exerce papel 
importante no desempenho da empresa. 

Expectativa de alta fidelidade dos empregados. 
Isto pode gerar um comportamento de submissão, 
sufocando a criatividade. 

Organização interna leal e dedicada; 

Jogos de poder, nos quais, muitas vezes, vale 
mais a habilidade política do que a característica 
ou competência administrativa. 

Grupo interessado e unido em torno do 
fundador. 

Sensibilidade em relação ao bem-estar dos 
empregados e da comunidade onde atua. 

Figura 2 
Pontos positivos e negativos da empresa familiar 
Fonte: Lodi, J. B. (1993) A empresa familiar. (4a ed., p. 3). São Paulo: Pioneira. 

 

Entre os pontos positivos e negativos da empresa familiar citados por Lodi (1993), 

percebe-se que estes marcam os processos de tomada de decisão, a relação com os 

funcionários e a cultura empresarial, sendo estes aspectos assinalados pela 

tradicionalidade da família. Tais aspectos influenciam diretamente no processo 

sucessório que, abordado a seguir.   
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2.2.1 Processo sucessório em empresas familiares 

 

A pesquisa sobre empresas familiares realizada em 2016 pela 

PriceWaterhouseCoopers ([PwC], 2017), mostra que o momento de maior conflito nas 

empresas familiares é quando passam por processos sucessórios não planejados ou 

planejados de forma errônea. Segundo a pesquisa, as empresas familiares, em seus 

processos de sucessão, precisam conciliar os interesses organizacionais e pessoais, 

pois o risco de fracasso atinge tanto a família como a empresa, quando não há um 

planejamento adequado. 

 

De acordo com a PwC (2017), 43% das empresas familiares no mundo apresentam 

plano de sucessão e, 12%, chegam até a terceira geração. No Brasil, de acordo com 

dados da mesma pesquisa, apenas 19% das empresas familiares planejam seus 

processos sucessórios e, comparando com dados de 2014, esse percentual cresceu 

quase 100% - antes era 11%, o que demonstra um avanço significativo. 

 

Para Novellino (2007), entre as empresas familiares é comum e recorrente pensar o 

processo sucessório a partir do falecimento do fundador, fazendo com que as pessoas 

associem, erroneamente, a morte com sucessão, confundindo o que é herdeiro e 

sucessor. A afirmação de Novellino (2007) confirma as informações coletadas na 

pesquisa da PWC (2017), ao concluir que o gap entre o planejado e o realizado, no 

processo sucessório, é a principal causa dos fracassos das empresas familiares. 

 

O planejamento sucessório consiste em um alinhamento das estratégias familiares 

com as empresariais, sendo este planejamento de médio e longo prazo (PWC, 2017). 

Apesar da pesquisa receber afirmações de 66% das empresas familiares em relação 

a realização de planejamento de sucessão, ela informa que esta visão é apenas do 

proprietário (PwC, 2017). 

 

Existem diversas formas de sucessão e o processo nem sempre é planejado. Muitas 

empresas, por exemplo, não são fundadas por um único empreendedor, mas por um 

grupo de irmãos. Pode ocorrer de o sucessor, na segunda geração, optar por comprar 

as partes dos outros sócios. Em outra situação possível ainda, o proprietário fundador 

pode passar diretamente a direção da empresa para os netos, principalmente quando 
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não ocorre interesse dos filhos pelo negócio. O mais comum em sucessões é o choque 

entre duas forças opostas: a dificuldade da geração mais velha para deixar a empresa 

e a dificuldade da geração mais nova de esperar o momento para assumir a empresa 

(Gersick et al., 1997). 

 

Flores e Grisci (2012) em sua pesquisa sobre os dilemas enfrentados entre pais e 

filhos no processo sucessório, ao citarem Oliveira (2006) e Passos et al. (2006), 

consideram a relevância de uma sucessão bem sucedida para que a empresa se 

mantenha no mercado. Os autores destacam que os aspectos ligados às mudanças 

operacionais e gerenciais, assim como os fatores emocionais e intangíveis, são as 

principais causas dos problemas nas sucessões mal realizadas. 

 

O estudo do processo sucessório em empresas familiares contempla diversos 

enfoques, destacando-se o modelo proposto por Gersick, Hampton, Lansberg & Davis 

(2006), que, em forma tridimensional, atrela-se à perspectiva de ciclo de vida 

organizacional a empresa familiar, abordada em três eixos: família, empresa e 

propriedade.  

 

Cada um dos eixos do modelo de Gersick et al. (2006) apresenta fases próprias que, 

nem sempre, estão alinhadas a uma ordem cronológica. Quanto aos tipos de 

propriedade, o eixo subdivide-se em: proprietário-controlador, sociedade entre irmãos 

e consórcio de primos. No que se diz a respeito à família, o eixo é subdividido em: 

jovem família empresária, entrada na empresa, trabalho conjunto e passagem do 

bastão. Considerando, finalmente, a empresa, o eixo se subdivide em: início, 

expansão/formalização e maturidade, conforme apresenta a Figura 3. 
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Figura 3 
Modelo tridimensional para sucessão 
Fonte: Adaptada de Gersick, K. E., Davis, J. A., Hampton, M. M. C., & Lansberg, I. (1997). Generation 
to generation: life cycles of the family business. Boston: Harvard Business School Press. 

 

O modelo proposto por Gersick et al. (2006) demonstra a dimensão temporal dos eixos 

família, empresa e propriedade, em que, cada eixo, apresenta as fases que podem 

ocorrer em tempos divergentes. Apresenta ainda, o clico de vida organizacional, 

contemplando os processos de mudança da empresa pertinentes na sucessão. 

 

Em relação ao Ciclo de Vida da Organização (CVO), Greiner (1998) propôs um modelo 

que contempla cinco fases da organização, sendo que, em cada fase, é possível 

observar as características dos momentos específicos de crise, revolução e evolução 

que se repetem ciclicamente. Além disso, cada fase é marcada por certos aspectos e 

problemas dominantes. Em cada fase são observadas características específicas da 

organização, apresentando soluções e gargalos, sendo a evolução organizacional 

percebida em função das mudanças de gestão e operacionais vigentes na 

organização (Figura 4). 
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Categoria Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 

F
o

c
o

 d
a
 

g
e
rê

n
c
ia

 

Fazer e 
vender 

Eficiência 
nas 

operações 

Expansão de 
mercado 

Consolidação 
da 

organização 

Solução de 
problemas e 

inovação 

E
s
tr

u
tu

ra
 d

a
 

o
rg

a
n

iz
a
ç
ã
o

 

Informal 
Centralizada 
ou funcional 

Descentralizada 
Linhas de Staff 

e grupos de 
produto 

Matrizes de 
equipe 

E
s
ti

lo
 d

a
 a

lt
a
 

a
d

m
in

is
tr

a
ç
ã
o

 

Individualista e 
empreendedor 

Diretivo Delegador Observador Participativo 

S
is

te
m

a
 d

e
 

c
o

n
tr

o
le

 

Resultados 
das vendas 

Padrões e 
centros de 

custo 

Relatórios e 
centros de lucro 

Planos e 
centros de 

investimento 

Estabelecimen
to de múltiplos 
investimentos 

Ê
n

fa
s
e
 d

a
 

re
m

u
n

e
ra

ç
ã
o

 

g
e
re

n
c
ia

l 

Propriedade 
Salário e 

aumento por 
mérito 

Bônus 
individuais 

Divisão de 
lucros e opção 

de ações 

Bônus para 
times 

(equipes) 

Figura 4 
Características das fases do Ciclo de Vida Organizacional (CVO) 
Fonte: Adaptado de Greiner, L. E. (1998). Evolution and revolution as organizations grow. Harward 
Business Review, 10(4), 397-409. 
 

Sobre o modelo de Gersik et. al. (2006), Cançado et. al. (2013) destacam as principais 

características de cada estágio de desenvolvimento (Figura 5). 
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Dimensão Estágio de desenvolvimento Principais características do estágio 

Propriedade 

Proprietário controlador Controle centralizado. 

Sociedade entre irmãos O controle da empresa é efetivo na geração 
dos irmãos, estando dois ou mais irmãos no 
controle acionário. 

Consórcio de primos Muitos primos são acionistas e há mistura de 
sócios funcionários e não funcionários. 

Família 

Jovem família empresária Geração adulta, abaixo de 40 anos e filhos, se 
houver, abaixo de 18 anos. 

Entrada na empresa A geração mais velha, entre 35 e 55 anos e a 
geração mais jovem, adolescência e os 30 
anos. 

Trabalho conjunto Geração mais antiga, entre 50 e 65 anos e a 
geração mais jovem, entre 20 e 45 anos. 

Passagem do bastão Geração mais velha com 60 anos ou mais. 

Empresa 

Início Estrutura organizacional informal, com a 
presença do proprietário - gerente no centro. 
Geralmente, desenvolve um produto. 

Expansão/ formalização A estrutura fica cada vez mais funcional e 
desenvolvem-se produtos ou linhas de 
negócios múltiplos. 

Maturidade As rotinas organizacionais estão bem 
estabelecidas, com a estrutura, favorecendo a 
estabilidade e dirigida pela alta gerência. Base 
de clientes estáveis ou com modesto 
crescimento. 

Figura 5 
Principais características dos estágios de desenvolvimento da empresa familiar 
Fonte: Cançado, V., Lima, J. B., Muylder, C. F., & Castanheira, R. B. (2013, p. 492). Ciclo de vida, 
sucessão e processo de governança em uma empresa familiar: um estudo de caso no grupo Seculus. 
REAd. Revista Eletrônica de Administração, 19(2), 485-516. 
 

Frente às afirmações supracitadas, destaca-se a vantagem da sucessão profissional, 

como expõe Oliveira (2006), que apresenta a vantagem de dispor de maior facilidade 

de recrutamento e seleção de um executivo com perfil desejado, sendo o fato de a 

empresa receber a experiência de um executivo profissional, novos estilos de 

administração e maior flexibilidade para alterações de executivos, o que proporcionará 

melhor desempenho neste processo tão conturbado para a maioria das empresas 

familiares. 

 

Donnelley (1967) afirma que uma importante vantagem da sucessão é a coerência e 

um sentido profundo dos objetivos da empresa. Conforme o autor, toda empresa tende 

a ter tradições ou mitos que têm a função de preservar os objetivos da empresa. 

Contudo, percebe-se a necessidade de profissionalização nas empresas familiares 

para que o seu desenvolvimento seja eficiente, principalmente nos processos 

sucessórios.  
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A profissionalização consiste em um processo pelo qual uma organização familiar ou 

conservadora adota técnicas administrativas mais coerentes, modernas e menos 

particulares. É o processo de interação de gestores contratados e assalariados no 

meio de administradores familiares (Lodi,1993).  

 

Deve ser considerado que, quando se fala sobre a administração da empresa familiar, 

existem exemplos que, independente de terem ou não suas práticas administrativas 

mais racionais, dispõem de eficiência administrativa e uma boa participação de 

mercado (Uller, 2002). O autor ainda afirma que “certamente o empenho e a 

conscientização dos familiares em busca de resultados é o grande gerador de lucros 

que independe da profissionalização da organização” (Uller, 2002, p. 24). 

 

Lodi (1993) apresenta três pontos básicos para a profissionalização da empresa 

familiar: 

 

1) o sucesso em integrar profissionais familiares na Direção e na gerência da 

empresa; 

2) o sucesso em adotar práticas administrativas mais racionais; e 

3) o sucesso em recorrer à consultoria e a assessorias externas para incorporar 

sistemas de trabalho já exitosos em empresas mais avançadas ou 

recomendados nas universidades e nos centros de pesquisa. 

 

Assim, como apontado por Uller (2002), mesmo que o planejamento de 

profissionalização seja bem feito, o sucesso deste processo depende da integração 

com os profissionais participantes. Contudo, Werner (2004) assegura que 

profissionalizar a gestão significa incorporar princípios rígidos de gestão e processos 

claros de administração, baseados em preceitos de responsabilidade social e 

integração no contexto empresarial com os seus acionistas, membros da família ou 

não.  

 

Em contrapartida, Hall (1998, como citado em Uller (2002) afirma que a formalização 

(rigidez) e a profissionalização são incompatíveis, pois, quanto mais profissionalizada 

transforma-se a força de trabalho, maior a probabilidade de que a formalização ou a 

rigidez gere conflito e alienação. Para Uller (2002, p. 25) “uma implicação é que a 
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formalização e a profissionalização se destinam a fazer a mesma coisa: organizar e 

regularizar o comportamento dos integrantes da organização”. 

 

Com base nisso, Uller (2002) apresenta em sua discussão teórica uma relação de 

itens que mostram a divergência entre a gestão profissionalizada e a não 

profissionalizada, conforme exposto na Figura 6. 

 

Funções Gestão profissionalizada Gestão não profissionalizada 

Desenvolvimento 
Desenvolvimento planejado baseado 
na identificação de oportunidades e 
ameaças. 

Desenvolvimento ad hoc, 
principalmente baseado em 
experiência passada. 

Orçamentos 
Critérios claros de resultados 
esperados e alocação de recursos. 

Não explícito, normalmente 
baseado em sentimentos. 

Inovação 
Privilegia-se a inovação orientada ao 
crescimento com disposição a correr 
riscos calculados. 

Privilegiam-se as principais 
inovações, correndo riscos 
desconhecidos. 

Liderança 
Estilos inspirados na participação e 
na consulta. 

Estilos variados, desde os 
inspirados em ordens até a 
intervenção. 

Cultura Bem definida. 
Vagamente definida e orientada à 
família. 

Resultados 
Lucros que são resultados de metas 
preestabelecidas. 

Normalmente, é uma consequência 
da operação. 

Organização 
Funções e cargos claramente 
descritos e formalizados. 

Estrutura informal ou com pouca 
definição. 

Controle Sistema planificado e formal. Controle informal, ad hoc 

FIGURA 6 

Diferença entre gestão profissionalizada e não profissionalizada 

Fonte: Adaptado de Uller, R. (2002). Profissionalização na empresa familiar: o caso da Perdigão 
Agroindustrial S/A. (Dissertação de mestrado em Engenharia de Produção. Universidade Federal de 
Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil). Recuperado de 
http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/82451  

 

Ao analisar os aspectos observados por Uller (2002), na comparação realizada na 

Figura 6, percebe-se que as características citadas contemplam questões 

relacionadas ao planejamento empresarial, ou seja, em todas as funções, o que 

caracteriza a gestão profissionalizada sempre remete a análise de ambiente, objetivos 

e metas, descrição e formalização de etapas. A Figura 6 também permite aferir sobre 

a influência negativa da família na profissionalização da gestão empresarial, 

principalmente no que tange a informalidade e à falta de racionalidade, com prioridade 

aos aspectos sentimentais da família. 
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Nesse sentido, confirma a necessidade de profissionais qualificados para um bom 

desempenho no processo de profissionalização da empresa familiar, como aponta 

Leach (1993, como citado por Uller (2002): 

Quando o processo de profissionalização a partir da contratação de executivos 
externos se dá com uma boa separação família/empresa, a maior parte dos 
problemas desaparece ou se reduzem significativamente. Entre as muitas 
vantagens encontradas nestes processos, destaca-se o fato de o 
gerenciamento da empresa deixar de ser apenas um reduto familiar (Leach, 
1993, como citado em Utler, 2002, p. 27). 

 

De forma complementar, Neto (2002) afirma que as bases da empresa familiar 

(patrimônio, valores, história) são compartilhadas, e isso, mobiliza um sentimento 

comum de unidade, o que implica que estão ligados não só por interesses 

profissionais, mas por laços afetivos. Nesse sentido, o autor não exclui a possibilidade 

de profissionalização nas empresas constituídas por familiares. Pelo exposto, o 

processo de sucessão familiar se reveste de complexidade, envolvendo os diversos 

aspectos mencionados. A abordagem da competência representa uma lente teórica 

capaz de potencializar a sua análise, como ressaltou Mattos (2014).  

 

A próxima seção recupera aspectos centrais da abordagem da competência, 

enfatizando as competências gerenciais. 

 

2.3 Abordagem da competência e competência gerenciais 

 

A abordagem da competência ganhou destaque em face das mudanças verificadas 

no mundo do trabalho e das transformações ocorridas na esfera produtiva nas últimas 

décadas do século passado. A busca por competitividade e desempenho motivaram 

reestruturações e sinalizaram a necessidade de estabelecer relações diretas entre 

estratégias e ações no contexto organizacional. O modelo taylorista-fordista de 

produção passou a ser questionado em face dos novos desafios e da complexidade 

inerente à dinâmica competitiva. A ênfase na automação de processos, foco em 

resultados e redução de custos alteraram o espaço de trabalho e fundamentaram uma 

lógica de gestão centrada no conceito de competência. As pressões do mundo do 

trabalho estimularam novas posturas por parte das empresas e de seus funcionários 
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(Le Boterf, 2003; Zarifian, 2001). Esse movimento despertou atenção da comunidade 

acadêmica e empresarial gerando inúmeros estudos sobre o tema.  

 

Fleury e Fleury (2001) explicam que a abordagem da competência envolve distintos 

níveis de análise, podendo envolver os níveis coletivo ou individual. O ponto central 

do debate consiste na geração de valor para o negócio e para as pessoas por meio 

da aplicação do potencial humano na produção de resultados e na manutenção da 

dinâmica funcional da organização. A literatura revela pontos de vista distintos e 

complementares sobre os diversos enfoques adotados pelos autores (Ruas, 2005). 

 

Considerando o objetivo geral desta dissertação que é “analisar as competências 

gerenciais requeridas dos dirigentes e o processo de preparação de sucessores e a 

atual fase do ciclo de vida organizacional do UNIFPMoc”, enfatizou-se o nível 

individual do debate sobre competência.  

 

O nível coletivo se refere às competências da organização, suas áreas ou grupos de 

trabalho. Trata-se de um enfoque que privilegia a relação entre estratégias, ações e 

os esforços realizados nos diversos níveis da estrutura organizacional. As raízes da 

discussão se relacionam com a Visão Baseada em Recursos (VBR) que ressalta a 

relevância dos recursos internos para a promoção de diferenciais competitivos. Deste 

ponto de vista, os recursos disponíveis devem ser alvo de atenção por parte dos 

gestores que devem articular e aplicá-los de forma a gerar valor para o negócio.  

 

Prahalad e Hamel (1990) enfatizaram a relevância do nível coletivo e discorreram 

sobre as competências organizacionais como potencial fonte de competitividade. 

Explicam que essas competências devem ser específicas, valiosas, raras e não 

imitáveis. Ruas (2005), contudo, reconhece que, no plano prático, a sua construção 

representa um complexo desafio, sobretudo em relação à diferenciação. 

 

Em sintonia com o objetivo da pesquisa, a partir deste ponto, dedicou-se atenção ao 

nível individual e ao enfoque das competências gerenciais. Em relação ao nível 

individual, as discussões sobre competências tiveram origem na década de 1970, a 

partir dos trabalhos de David McClelland. A literatura revela uma miríade de enfoques 

e linhas interpretativas. Pode-se notar que a presença de posicionamentos distintos 
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motiva embates teóricos e concepções contraditórias em relação à dimensão 

conceitual. Contudo, as distintas abordagens contribuem para ampliar as perspectivas 

analíticas e complementam a visão sobre o tema.  

 

As duas últimas décadas do século XX foram marcadas por profundas transformações 

que afetaram o ambiente produtivo e a natureza das atividades laborais. Zarifian 

(2001), observando essas mudanças, identificou certas mutações caracterizadas por 

eventos, comunicação e lógica de serviços. Na sua ótica, eventos se referem a 

ocorrências inesperadas que afetam o desenrolar do trabalho. Eles se tornaram mais 

frequentes em função da automação de processos e redesenho das funções que 

requerem do trabalhador proatividade e envolvimento na resolução dos impasses. 

Nesse contexto, as mutações no mundo do trabalho requerem intensa comunicação 

entre os atores organizacionais. Para além do estabelecimento de diálogo, faz-se 

necessário agir com sensibilidade para acolher e ponderar sobre os diversos pontos 

de vista (Zarifian, 2001).  

 

Finalmente, a lógica de serviços denota o estreitamento das relações com os diversos 

atores organizacionais. Desse prisma, Zarifian (2001) sinaliza a necessidade de 

comprometimento entre os setores e sua influência na produção coletiva de 

resultados, em sintonia com as demandas postas por clientes internos e externos.  

 

Um aspecto marcante da abordagem da competência se refere ao questionamento 

acerca do cargo como referencial analítico (Fleury & Fleury, 2001; Le Boterf, 2003; 

Zarifian, 2001, 2003). Nos anos 1990, o conceito de competência pareceu mais 

adequado ao enfatizar as entregas efetivas geradas pelo trabalhador (Dutra, 2004). 

Dessa forma, para além de um enfoque estático baseado na descrição de cargos, a 

noção de competências ganhou um apelo dinâmico e prático. 

 

Tradicionalmente, a Área de Recursos Humanos (ARH) tem sido considerada 

relevante nos processos de mudança e adoção de novos modelos de gestão. Por meio 

de subprocessos, como recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, 

remuneração e carreira, provê a base humana que sustenta a dinâmica funcional da 

organização. Esses processos, para além de critérios objetivos, podem ser 

influenciados por aspectos subjetivos (Lima, 2013). 
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Há vasta literatura sobre as transformações que afetaram a atividade de gestão de 

pessoas ao longo do tempo e, em função das exigências contextuais, estimularam a 

adoção de determinadas práticas. No âmbito das IES’s, intui-se a presença de 

estruturas rígidas e burocráticas. Nessa linha, as características do Departamento 

Pessoal, responsável pelo registro e controle de documentos, condicionam uma 

atuação nos moldes do Especialista Administrativo (Ulrich, 1998). 

 

A gestão de recursos humanos nas organizações assumiu, ao longo do tempo, 

formatos e práticas distintas. A literatura revela os esforços de diversos autores que 

se empenharam na caracterização da trajetória histórica da ARH, dentre eles Wood 

(1995) e Marras (2011). O caráter estratégico da área, no contexto contemporâneo, já 

foi amplamente discutido por autores como Albuquerque (2002), Albuquerque e Leite 

(2009) e Leite (2008). Nessa linha, a ARH passa a ser considerada uma espécie de 

protagonista na gestão das competências, embora não seja a única área envolvida. 

No sistema organizacional, portanto, a área pode cumprir papel relevante na 

articulação entre estratégias e ações (Fleury & Fleury, 2001, Ruas, 2005, Ulrich, Allen, 

Brockbank, Younger & Nyman, 2011) tão necessária à construção de competências 

organizacionais. 

 

Na literatura sobre competências individuais e enfoques diferenciados (Barbosa, 

2007, Bitencourt, 2001, Ruas, 2005), a vertente norte-americana assume um caráter 

comportamentalista. Nessa linha McClelland (1973), Boyatzis (1982) e Spencer e 

Spencer (1993) têm sido tomados como autores cujas contribuições a sustentam. Por 

outro lado, Le Boterf (2003) e Zarifian (2001), dentre outros autores, representantes 

da corrente francesa que prioriza a visão construtivista, a competência é considerada 

uma resultante da ação de diversos fatores presente no ambiente organizacional. A 

aprendizagem e os aspectos mais sutis ligados à cultura organizacional são 

considerados (Bitencourt, 2001, Lima, 2013, Ruas, 2005). Ainda no contexto europeu, 

nota-se uma corrente de origem inglesa que discute a competência pelo viés 

funcionalista, estabelecendo vínculos entre as ações do trabalhador e os resultados 

obtidos. Ações de capacitação e treinamentos são vistos, nessa linha, como 

alternativas potencializadoras da performance profissional. 
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Na contemporaneidade, o conceito de competência tem sido definido como uma ação 

concreta fundamentada em um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes. 

Fleury e Fleury (2001) e Brandão e Guimarães (2001) consideram esses elementos 

como recursos da competência. Durand (1998, como citado em Carbone, Brandão, 

Leite & Vilhena, 2009) considera a articulação entre eles, conforme demonstra a 

Figura 7. 

 

 
Figura 7  
As três dimensões da competência 
Fonte: Carbone, P. P., Brandão, H. P., Leite, J. B. D., & Vilhena, R. M. P. (2009). Gestão por 
competências e gestão do conhecimento. (3. ed., p. 176). Rio de Janeiro: FGV. 

 

Diversos autores classificam as competências individuais conforme sua natureza e 

aplicação no contexto organizacional. Dentre elas, as competências gerenciais têm, 

há tempos, se destacado na literatura especializada, tendo sua origem vinculada à 

abordagem clássica da Administração, mais especificamente ao enfoque adotado por 

Henry Fayol que predominou com mais vigor no início do século passado. Outro autor 

frequentemente mencionado é Katz, cujos trabalhos foram realizados em meados do 

século XX, por ter discutido as chamadas habilidades do administrador, a saber: 

habilidade técnica, humana e conceitual. Na contemporaneidade, diversos autores 
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como Boyatzis (1982), Mintzberg (2004) e Quinn et al. (2003) têm contribuído para o 

debate. 

 

Neste ponto, deve-se considerar que este capítulo apresentou elementos essenciais 

para a fundamentação teórica desta dissertação, cujo objetivo foi o de “analisar a visão 

da fundadora e de seus potenciais sucessores acerca das competências gerenciais, 

na atual fase do ciclo de vida organizacional do UNIFIPMoc”. 

 

O próximo capítulo descreve os procedimentos metodológicos utilizados na pesquisa. 
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3 Procedimentos Metodológicos 

 

Para o alcance dos objetivos propostos, foi realizada uma pesquisa de caráter 

descritivo, com abordagem qualitativa, por meio de um estudo de caso único. Para 

tanto, contemplou-se a utilização das técnicas de pesquisa documental, de pesquisa 

bibliográfica e de pesquisa de campo, com a realização de entrevistas 

semiestruturadas e a aplicação de questionário semiestruturado. Para a análise dos 

dados coletados foram utilizadas as técnicas de análise de conteúdo. 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

Ao considerar o objetivo de analisar a visão da fundadora e de seus potenciais 

sucessores acerca das competências gerenciais, na atual fase do ciclo de vida 

organizacional do UNIFIPMoc, esta pesquisa apresenta um caráter descritivo, devido 

à necessidade de atentar-se em observar os fatos, registrá-los, analisá-los, classificá-

los e interpretá-los, conforme ensina Andrade (2003) ao conceituar a pesquisa 

descritiva.  

 

Quanto à abordagem, apresenta-se como uma pesquisa qualitativa, em que foram 

analisadas as informações provenientes do histórico da instituição, dos seus 

processos de gestão e da formação da estrutura organizacional, a partir do ponto de 

vista do pesquisador. Godoy (1995, p. 63) explica que, “por meio da vertente 

qualitativa, os pesquisadores tentam compreender os fenômenos que estão sendo 

estudados a partir da perspectiva dos participantes”. Com base nisso, realizou-se um 

estudo de caso único, tendo como objeto de pesquisa a IES denominada UNIFIPMoc. 

O método Estudo de Caso é utilizado para o conhecimento e a compreensão de 

fenômenos organizacionais (Yin, 2015).  

 

A partir do objetivo geral da pesquisa foram formulados os objetivos específicos. O 

primeiro deles se refere à caracterização do UNIFIPMoc e seu ciclo de vida 

organizacional, sendo fundamental para a análise das competências gerenciais. Por 

meio desse objetivo, pôde-se ampliar a compreensão acerca da trajetória institucional 

em suas diversas fases.  
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Para a análise do Ciclo de Vida da Organização (CVO), foi utilizado o modelo de 

Greiner (1998), mencionado no referencial teórico desta dissertação.  

 

A utilização do modelo CVO de Greiner foi correlacionado à estrutura familiar e ao 

nível de profissionalização do UNIFIPMoc.  

 

3.2 Unidade de análise e sujeitos de pesquisa 

 

A unidade de análise foi o Centro Universitário FIPMoc (UNIFIPMoc). A IES está 

localizada em Montes Claros, município referência da região Norte do estado de Minas 

Gerais. O UNIFIPMoc oferta diversos cursos nas áreas de saúde, exatas e humanas 

por meio de ampla infraestrutura que congrega salas de aula, laboratórios de 

informática e biblioteca. São, aproximadamente, 4.200 discentes matriculados em 12 

cursos de graduação. 

 

A instituição desempenha papel relevante junto à comunidade, ofertando serviços de 

extensão que proporcionam aos alunos a aquisição de experiências e que contribuem 

para sua formação. O UNIFIPMoc valoriza a aplicação de metodologias ativas no 

processo de ensino aprendizagem, envidando esforços orientados para a capacitação 

de seus docentes.  

 

O UNIFIPMoc foi escolhido pelas seguintes razões: em primeiro lugar, por sua 

relevância no contexto regional; em segundo, por se tratar de instituição familiar que 

avança em direção ao processo sucessório, devendo ser mencionado que este 

pesquisador é um dos candidatos e, atualmente, desempenha atividades de gestão 

relacionadas aos negócios da família. 

 

Os sujeitos de pesquisa foram 30 profissionais, alocados nos níveis estratégico, tático 

e operacional. Dessa forma, pôde-se obter uma visão consistente sobre o objeto de 

estudo e o contexto institucional, a partir da percepção de múltiplos atores 

organizacionais.  

 

A Tabela 2 mostra a distribuição dos sujeitos de pesquisa por nível organizacional. 
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Tabela 2  
Distribuição dos sujeitos de pesquisa, de acordo com o nível organizacional 

Nível Sujeito de pesquisa Nº 

Estratégico Reitora/Fundadora 
Potenciais sucessores 

1 
2 

Tático Chefe – Áreas Administrativo/Financeiro/ Contas a Pagar 
Chefe - Centro de Práticas de Engenharias, Arquitetura e Gestão  
Chefe - Direção do Campus (Secretaria) 
Chefe - Núcleo de Assistência à Saúde e Práticas Profissionalizantes  
Chefe - Núcleo de Práticas Jurídicas - NPJ 
Chefe – Recursos Humanos/Departamento Pessoal 

2 
1 
1 
1 
1 
1 

Operacional Colaborador – Áreas Administrativo/Financeiro/ Contas a Pagar 
Colaborador - Centro de Práticas de Engenharias, Arquitetura e Gestão  
Colaborador - Direção do Campus (Secretaria) 
Colaborador - Núcleo de Assistência à Saúde e Práticas 
Profissionalizantes  
Colaborador - Núcleo de Práticas Jurídicas - NPJ 
Colaborador – Recursos Humanos/Departamento Pessoal 

5 
1 
2 
1 
 
8 
3 

Total 30 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

3.3 Técnicas de coleta de dados 

 

As técnicas de coleta de dados compreenderam a realização de entrevistas, a 

aplicação de questionários semiestruturados e à análise de documentos. 

Considerando que, para o alcance do objetivo proposto, analisar a visão da fundadora 

e de seus potenciais sucessores acerca das competências gerenciais na atual fase 

do ciclo de vida organizacional do UNIFPMoc, a utilização de entrevista e questionário 

foi pertinente. Sobre a entrevista Boni e Quaresma (2005) consideram que, por 

intermédio dela, os pesquisadores buscam obter informações, ou seja, coletar dados 

objetivos e subjetivos.  

 

Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com três dirigentes institucionais que 

atuam em nível estratégico, a saber: a reitora e seus dois filhos que são os potenciais 

sucessores. Os roteiros, disponíveis nos Apêndices C e D, contemplaram os seguintes 

aspectos: competências gerenciais, nível de profissionalização da IES, ciclo de vida 

da organização e processo de sucessão. As entrevistas tiveram duração média de 40 

minutos e foram realizadas nas dependências do UNIFIPMoc. O conteúdo foi gravado 

e transcrito com a autorização dos entrevistados que assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice B). Os entrevistados tiveram acesso à 

Carta de Apresentação da pesquisa, disponível no Apêndice A. 
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A Figura 8 indica a legenda utilizada para identificação dos pesquisados que se 

expressaram por meio da fala durante as entrevistas ou de questões abertas 

propostas no questionário. 

 

Nível Sujeito de Pesquisa Rótulo 

Estratégico Reitora 
Candidatos à sucessão 

E1 
E2/E3 

Tático Chefe – Áreas Administrativo/Financeiro/ Contas a Pagar 
Chefe - Centro de Práticas de Engenharias, Arquitetura e Gestão  
Chefe - Direção do Campus (Secretaria) 
Chefe - Núcleo de Assistência à Saúde e Práticas Profissionalizantes  
Chefe - Núcleo de Práticas Jurídicas - NPJ 
Chefe – Recursos Humanos / Departamento Pessoal 

R1/R2 
R3 
R4 
R5 
R6 
R7 

Figura 8 
Legenda de identificação dos pesquisados 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Em relação aos níveis tático e operacional, os dados foram coletados por meio de 

questionário eletrônico (Google Forms) disponível no Apêndice E. O instrumento foi 

enviado via e-mail, após a realização de pré-teste. A escolha dos respondentes se 

deu por meio da determinação de uma amostra não probabilística e intencional, 

envolvendo chefes e colaboradores de diversos setores. No total, foram inqueridos 27 

profissionais, sendo que sete deles são do nível tático e 20 do nível operacional. 

 

Para melhor compreender o contexto institucional, os processos de gestão, a estrutura 

organizacional e a evolução da IES, foram analisados os seguintes documentos:  

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e sítio institucional 

(https://www.unifipmoc.edu.br/)  A pesquisa documental, segundo Gil (1999), é 

baseada em documentos de primeira ou segunda mão, em que os dados ainda não 

receberam tratamento analítico ou que podem ser reelaborados de acordo com o 

objetivo do estudo. 

 

3.4 Técnica de análise dos dados 

 

Para o tratamento dos dados qualitativos, foi utilizada a técnica Análise de Conteúdo, 

conforme as recomendações de Bardin (2011). A análise se baseou nos dados 

coletados a partir das entrevistas, as quais foram conduzidas por um roteiro 

semiestruturado fundamentado na literatura.  

https://www.unifipmoc.edu.br/
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O tratamento dos dados qualitativos das entrevistas realizadas, teve início por meio 

da transcrição integral das entrevistas e, posteriormente, foi utilizado o modelo 

proposto por Silva (2005), que compreendeu um ciclo de análise compreensiva 

interpretativa, constituído de seis etapas: a) leitura, com o objetivo adquirir uma visão 

sistêmica da entrevista; b) leitura linha por linha, possibilitando a codificação dos 

discursos, tendo em mente a questão geradora da pesquisa. Esse processo resultou 

em um protocolo codificado para cada sujeito da pesquisa; c) leitura e releitura de 

todos os protocolos para identificação dos temas; d) agrupamento do relato dos 

docentes; e) o preenchimento dos quadros temáticos; f) estruturação dos resultados 

em texto, com base nos quadros; e g) análise compreensiva e interpretativa dos 

resultados (Silva, 2005).  

 

Os dados quantitativos foram tratados pela análise descritiva, realizada a partir da 

tabulação dos dados com auxílio dos softwares Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) e do Excel®. 

 

Para melhor compreensão dos métodos de pesquisa utilizados, foi elaborada uma 

síntese da metodologia (Figura 9), informando as técnicas utilizadas para cada 

objetivo específico. 

 

Objetivos Autores 
Técnica de 
coleta de 

dados 

Técnica de 
análise dos 

dados 

Caracterizar o 
UNIFIPMoc e seu 

ciclo de vida 
organizacional. 

 

Boni e Quaresma (2005), 
Gil (1999), 

Gondin (2003), Greiner (1998). 

Entrevistas; 
questionários, 

análise de 
documentos. 

Análise de 
conteúdo, 
estatística 
descritiva. 

Identificar a 
percepção dos 

dirigentes acerca das 
competências 

gerenciais 

Barbosa (2007), Bitencourt (2001), 
Boyatzis (1982), Fleury e Fleury 

(2001), Le Boterf (2003), Mintzberg 
(2004), Ruas, Antonello e Boff (2005), 

Quinn et al. (2003), Zarifian (2001). 
 

Entrevistas. 
Análise de 
conteúdo. 

Descrever o 
processo de 

preparação dos 
sucessores e suas 

expectativas. 

Barbosa (2007), Bitencourt (2001), 
Boyatzis (1982), Fleury e Fleury 

(2001), Le Boterf (2003), Mintzberg 
(2004), Ruas, Antonello e Boff (2005), 

Quinn et al. (2003), Zarifian (2001). 
 

Entrevistas. 
Análise de 
conteúdo. 

Figura 9 
Síntese da metodologia 
Fonte: Elaborada pelo autor 
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4 Discussão e Análise dos Resultados 

 

Este capítulo apresenta os resultados obtidos na pesquisa cujo objetivo geral foi 

analisar as competências gerenciais requeridas dos dirigentes e o processo de 

preparação de sucessores, considerando a atual fase do ciclo de vida organizacional 

do UNIFPMoc. Para tanto, optou-se por apresentá-los de acordo com os objetivos 

específicos estabelecidos no estudo. Dessa forma, inicialmente, tem-se a 

caracterização do Centro Universitário FIPMoc (UNIFIPMoc) e seu clico de vida 

organizacional. Na sequência, os dados se referem à percepção dos dirigentes acerca 

das competências gerenciais consideradas relevantes e necessárias à sucessão. Na 

última seção, tem-se a comparação entre as competências do fundador e dos 

possíveis sucessores. 

 

4.1 Centro Universitário FIPMoc (UNIFIPMoc) e Ciclo de Vida Organizacional 

 

Em sintonia com o primeiro objetivo específico da pesquisa, “caracterizar o Centro 

Universitário FIPMoc (UNIFIPMoc) e seu clico de vida organizacional”, esta seção 

discorre, inicialmente, sobre a IES, considerando diversos aspectos relacionados à 

origem, trajetória e sistema organizacional. Posteriormente, aborda aspectos 

vinculados ao ciclo de vida organizacional.  

 

No ano de 1999, a empresa Sociedade Educacional Turano Ltda., formada, 

majoritariamente, por membros da família Turano, com a experiência de mais de 20 

anos em educação básica e fundamental cidade de Montes Claros, em Minas Gerais, 

associou-se a outras empresas sediadas em Belo Horizonte- MG e, juntos, fundaram 

a Mantenedora – Sociedade Padrão de Educação Superior Ltda (Centro Universitário 

UNIFIPMOC, 2018) (Tabela 3). 
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Tabela 3  
Composição societária da Sociedade Padrão de Educação Superior Ltda 

Organização (Razão Social) Percentual de cotas 

Sociedade Educacional Turano Ltda. 50% 

Neiva Participações Ltda., 17,27% 

Samos Participações Ltda. 16,77% 

Santori Participações Ltda 12,96% 

Citissimo do Brasil Participações Ltda. 3,00% 

Fonte: Centro Universitário FIPMOC (2018) 

 

Conforme afirmado pela reitora, a formação da IES se deu no ano de 2000, a partir da 

associação da Sociedade Educacional Turano com o Grupo Pitágoras de Belo 

Horizonte. 

Foi formada por consequência da criação das Faculdades Integradas 
Pitágoras, de Montes Claros, no ano de 2000. A Sociedade Educacional Turano 
se associou ao Grupo Pitágoras, de Belo Horizonte e, juntos, criaram a 
Instituição de Ensino Superior. Cada parte ficou com 50% por cento das cotas. 
(Reitora da IES). 

 

A IES Centro Universitário FIPMOC (UNIFIPMOC), mantida pela Sociedade Padrão 

de Educação Superior Ltda., situada na Avenida Profª. Aída Mainartina Paraíso, 80, 

bairro Ibituruna, Montes Claros, Minas Gerais, é uma pessoa jurídica de direito 

privado, cujo cadastro no CNPJ 03.273.660/0001-34 foi registrado sob o n° 3.893.470, 

em 29 de fevereiro de 2009, na Junta comercial do Estado de Minas Gerais. Fruto da 

terceira alteração contratual, cujos atos constitutivos originais foram devidamente 

registrados no Cartório do Primeiro Registro Civil de Pessoas Jurídicas, em 30 de 

junho de 1999, com a denominação anterior de Faculdades Integradas Pitágoras de 

Montes Claros, Ltda. A IES foi recredenciada pela Portaria MEC n. 1.285, de 19 de 

abril de 2005, publicada no Diário Oficial da União, em 20 de abril de 2005. 

 

O Centro Universitário foi criado em Montes Claros com o objetivo de promover o 

desenvolvimento educacional da região norte do estado de Minas Gerais, mediante a 

oferta de educação superior de qualidade, sustentada na lógica da formação de 

competências para o mercado de trabalho e integrado à pesquisa e à extensão. Assim, 

o Centro Universitário FIPMoc está comprometido com a construção do saber, com a 

pesquisa, com inovações, com o ensino e a formação profissional que contemplem 

conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias à atuação do cidadão e a 

transformação da região em que se encontra, de forma a contribuir com um 
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desenvolvimento sustentável. Como centro de formação de recursos humanos, a 

instituição se preocupa com a dinâmica do desenvolvimento regional em todas as 

áreas do conhecimento e busca, no processo de tradução de seu corpo discente, a 

formação comprometida com o progresso da região.  

 

Considerando que a pesquisa aborda, além de outros aspectos, uma concepção 

estratégica da empresa em estudo, é importante descrever a missão, a visão e os 

valores da organização: 

 

• MISSÃO: formar profissionais capacitados para ingressarem no mercado de 

trabalho, buscando o aprimoramento contínuo e tendo a ética como suporte 

para as relações interpessoais. 

• VISÃO: ser reconhecida como uma instituição que busca a vanguarda das 

transformações educacionais, assegurando a qualidade do processo ensino-

aprendizagem e das relações entre as pessoas 

• VALORES: 

✓ Exercício de transparência, confiança e valorização das pessoas; 

✓ Competência de todos os envolvidos no trabalho; 

✓ Integração com a comunidade; e 

✓ Relações de parcerias. 

 

O Centro Universitário FIPMOC possui uma concepção pedagógica inovadora, 

apoiada em metodologias efetivas do processo ensino-aprendizagem que incorporam, 

necessariamente, a pesquisa e a extensão. Devidamente regularizado junto ao 

Ministério da Educação e autorizado para atuar segundo sua missão, a instituição tem 

apresentado crescimento importante nos últimos anos em suas atividades didático-

pedagógicas. Atualmente, a IES oferece os cursos de graduação de Administração, 

Arquitetura e Urbanismo, Contabilidade, Direito, Enfermagem, Engenharia Civil, 

Engenharia de Minas, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecatrônica, Farmácia, 

Fisioterapia, Medicina, Odontologia, Psicologia, Publicidade e Propaganda e 

Odontologia, nos turnos matutino, vespertino e noturno (Tabela 4). 
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Tabela 4 
Relação de Cursos do Centro Universitário FIPMOC 

Cursos Ato Regulatório Autorização 
Ato Regulatório 

Reconhecimento/Renovação de 
Reconhecimento E

N
A

D
E

  

(c
o

n
c
e
it

o
/a

n
o

) 

C
P

C
 

(c
o

n
c
e
it

o
/a

n
o

) 

C
C

 

(c
o

n
c
e
it

o
/a

n
o

) 

Administração 
Port. No. 141, de 13-01-2011.  
DOU 17-01-11 

Port. No. 270, de 03-04-17  
DOU 07-04-17  

3-2015 4-2015 4-2015 

Arquitetura e Urbanismo 
Port. No. 2.011, de 29-11-2010.  
DOU 30-11-10 

Port. No. 127, de 28-04-16  
DOU 03-05-16  

s/c s/c 4-2015 

Ciências Contábeis 
Port. No.816, de 29-10-2015.  
DOU 03-11-15  

  s/c s/c s/c 

Direito 
Port. No.1985, de 11-07/2002.  
DOU 16-07/2002 

Port. No. 270, de 03-04-17  
DOU 07-04-17  

3-2015 4-2015 5-2014 

Enfermagem 
Port. No.27, de 04-01/2002.  
DOU 09-01/2002 

Port. No. 425, de 11-10-11  
DOU 01-11-11 

3-2013 s/c 3-2008 

Engenharia Civil 
Port. No.500, de 10-02/2006.  
DOU 14-02/2006 

Port. No.367, de 26-08/2011  
DOU 29-08/2011  

2-2014 3-2014 4-2015 

Engenharia de Minas 
Port. No.278, de 19-12/2012.  
DOU 28-12/2012 

Por. No. 969 de 06/09/2012  
DOU 08/09/2017 

s/c s/c 4-2017 

Engenharia de Produção 
Port. No.500, de 10-02/2006.  
DOU 14-02/2006 

Port. No.286, de 24/12/2015  
DOU 30-12/2015  

1-2014 3-2014 4-2010 

Engenharia Elétrica 
Port. No.119, de 15-03/2013.  
DOU 18-03/2013 

Port. No. 187 de 17/03/2018  
DOU 22/03/2018  

s/c s/c 4-2018 

Engenharia Mecânica 
Port. No.49, de 28-05/2012.  
DOU 01-06/2012 

  s/c s/c 4 

Engenharia Mecatrônica 
Port. No.602, de 29-10/2014.  
DOU 30-10/2014  

  s/c s/c s/c 

Farmácia 
Port. No.500, de 10-02/2006.  
DOU 14-02/2006 

Port. No.135, de 1º/03/2018.  
DOU 02/03/2018 

3-2013 s/c 4-2018 

Fisioterapia 
Port. No.135, de 01-02/2001.  
DOU 02-02/2001 

Port. No.135, de 1º/03/2018.  
DOU 02/03/2018 

3-2013 3-2013 4-2018 

 (Continua...)  
Fonte: Adaptado de Ministério da Educação (2020). Cadastro nacional de cursos e instituições de educação superior cadastro e-MEC. Recuperado de 
http://emec.mec.gov.br/ 

4
7
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Tabela 4 
Relação de Cursos do Centro Universitário FIPMOC 

Cursos Ato Regulatório Autorização 
Ato Regulatório 

Reconhecimento/Renovação de 
Reconhecimento E
N

A
D

E
  

(c
o

n
c
e
it

o
/a

n
o

) 

C
P

C
 

(c
o

n
c
e
it

o
/a

n
o

) 

C
C

 

(c
o

n
c
e
it

o
/a

n
o

) 

Medicina 
Port. No.372, de 19-05/2008.  
DOU 20-05/2008 

Port. No.650, de 10-12/2013.  
DOU 11-12/2013 

3-2013 3-2013 4-2012 

Psicologia 
Port. No.3.691, de 20-12/2002.  
DOU 23-12/2002 

Port. No. 270, de 03-04-17 
 DOU 07-04-17  

4-2015 4-2015 4-2008 

Publicidade Propaganda 
Port. No.4.178, de 15-12/2004.  
DOU 16-12/2004 

Port. No. 270, de 03-04-17 
DOU 07-04-17  

3-2015 4-2015 s/c 

Odontologia 
Port. No. 1019, de 27-09/2017.  
DOU 28-09/2017. 

 s/c s/c 4/2017 

Medicina em Guanambi 
Port. No. 541, de 02-08/2018.  
DOU 03-08/2018 

 s/c s/c s/c 

(Conclusão) 
Fonte: Adaptado de Ministério da Educação (2020). Cadastro nacional de cursos e instituições de educação superior cadastro e-MEC. Recuperado de 
http://emec.mec.gov.br/ 
 

 

 

 

 

.
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A instituição conta com cerca de 700 colaboradores que empenham as atribuições 

acadêmicas, administrativas e predial, com objetivo de ofertar cursos de nível superior 

das áreas da saúde, exatas e humanas a aproximadamente de 4200 acadêmicos 

matriculados (Centro Universitário FIPMOC, 2018).  

 

Além do prédio principal, o Centro Universitário FIPMoc dispõe das extensões de 

práticas como o Núcleo de Atenção à Saúde e de Práticas Profissionalizantes 

(NASPP); o Centro de Prática em Engenharia, Arquitetura e Gestão (CEPEAGE); o 

Laboratório de Publicidade e Propaganda (LAPP) e o Núcleo de Práticas Jurídicas 

(NPJ), que funcionam como empresas júniores e auxiliam os alunos a vivenciarem a 

realidade do mercado de trabalho ainda durante os cursos (Centro Universitário 

FIPMOC, 2018). 

 

A direção da IES compreende os cargos: Reitoria; Pro Reitoria de Ensino com a 

Diretoria acadêmica; Pró-Reitoria Administrativo-financeira com as diretorias do 

Campus, TI e Financeira; Pró-Reitoria de Extensão e Avaliação Institucional e 

Educacional.  

 

Contemplando cada diretoria, o UNIFIPMoc dispõe dos setores correspondentes que 

têm como função operacionalizar os seus objetivos específicos (Centro Universitário 

FIPMOC, 2018). Nesta linha, busca-se integração organizacional e articulação com 

as estratégias e diretrizes institucionais, aspectos essenciais na visão de autores 

como Dutra (2004), Fleury e Fleury (2001), Ruas (2005), Ulrich (1998). 

 

Além da direção, a IES dispõe da Comissão Própria de Avaliação (CPA), que 

coordena os processos internos de avaliação da instituição, de sistematização e de 

prestação de informações solicitadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira Legislação e Documentos (INEP), bem como a 

comunidade interna e externa (Centro Universitário FIPMOC, 2018). 

 

A estrutura organizacional do UNIFIPMoc é representada pelo conselho Universitário, 

sendo a reitoria assessorada pelos setores de Comunicação e Marketing e pelo 

jurídico (Figura 10): 
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Figura 10 
Organograma do UNIFIPMoc. 
Fonte: Centro Universitário FIPMOC. (2018). Plano de Desenvolvimento Institucional. Montes Claros: 
UNIFIPMOC. 

 

Quanto à sua representatividade na educação superior local e regional, o UNIFIPMoc 

recebe estudantes provenientes de municípios da região norte de Minas Gerais e do 

sudeste da Bahia, o que contribui com a dinâmica populacional da cidade de Montes 

Claros e, significativamente, com a economia local2.  

 

 

2 A importância econômica de Montes Claros- MG para a mesorregião norte de Minas Gerais é 
resultante, principalmente, dos processos migratórios. Além da imigração, é relevante ressaltar a 
ocorrência de migração pendular diária na cidade, ocorrida principalmente pelos serviços de saúde 
(pessoas de cidades e regiões próximas fazem tratamentos de saúde na cidade) e educação superior 
(acadêmicos de cidades vizinhas e viajam até Montes Claros diariamente para frequentar a IES em que 
estudam) (Pinheiro, 2017, p. 38). 
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Em relação à qualidade do ensino ofertado, conforme dados do Ministério da 

Educação (2018), entre as 13 faculdades privadas de ensino presencial de Montes 

Claros, o UNIFIPMoc apresenta o maior Índice Geral de Cursos (IGC), com nota 4. O 

IGC é um indicador de qualidade que avalia as Instituições de Educação Superior. 

 

Trata-se, então, de uma instituição de natureza familiar. Em relação à formação 

societária, a reitora explicou: 

A sociedade Educacional Turano possui três sócios. Todos trabalham na 
instituição, sendo: Maria de Fátima Turano – Reitora; Guilherme Turano 
Trindade - Diretor do Centro de Pratica de Engenharia Arquitetura e Gestão 
(CEPEAGE) e Letícia Turano Trindade - Diretora de Marketing e 
coordenadora do curso de Publicidade e Propaganda” (E1 - Reitora da IES). 

 

A entrevistada afirmou que, apesar de serem filhos dela e sócios, eles atuam em áreas 

ligadas à sua formação e são submetidos a avaliação de desempenho. 

Os dois atuam na instituição e estão submetidos aos critérios estabelecidos na 
Avaliação Institucional, que mede a competência individual em suas 
respectivas funções. [...]. Procuro ultrapassar os itens previstos na avaliação 
institucional, que diz respeito ao trabalho desenvolvido na instituição, e verifico 
o envolvimento, liderança e visão de futuro que cada um deve ter - 
competências que julgo fundamental a um dirigente (E1- Reitora da IES). 

 

Quanto aos demais familiares que atuam no UNIFIPMoc, a reitora afirmou que eles 

são submetidos à avaliação de desempenho formal, assim como os demais 

funcionários.  

 

Para uma descrição mais aprofundada da Instituição foram inqueridos profissionais 

que atuam nos níveis tático e operacional, conforme descrito no capítulo sobre 

procedimentos metodológicos da pesquisa. Portanto, neste ponto, considerou-se o 

conteúdo do questionário que foi respondido por 27 profissionais. Destes, sete são 

chefes de áreas/setores, com jornada média de trabalho equivalente a 40 horas 

semanais. Eles lideram equipes com amplitudes diferenciadas. Alguns chegam a ter 

250 subordinados. Além deles, 20 colaboradores de diversos setores também 

participaram da pesquisa.  

 

Todos os respondentes consideraram o UNIFIPMoc uma instituição inovadora. 

Quanto à inserção no cargo, a maioria dos chefes de área afirmou ter ascendido por 
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meio de promoção, indicando o caráter meritocrático. Autores como Dutra (2004) e 

Marras (2011) destacaram a relevância de a organização adotar critérios 

transparentes e baseados em meritocracia para fomentar a ascensão na carreira. 

Apenas um dos entrevistados afirmou ter iniciado suas atividades na IES ocupando o 

mesmo cargo em que se encontra atualmente. 

 

Pôde-se notar que as atividades realizadas na IES são, frequentemente, planejadas 

e avaliadas pelo superior. Ao serem questionados sobre a centralização da gestão da 

IES, os respondentes sinalizaram positivamente. Com visão favorável à centralização, 

um dos entrevistados declarou “Satisfatório! Cada um tem autonomia para trabalhar, 

mas é necessário manter a direção sempre informada dos processos que estão sendo 

executados” (E3).  

 

Sobre o assunto, uma parcela a 75% dos respondentes considerou que a IES adota 

um modelo de gestão pautado na centralização parcial ou total, conforme aponta a 

Figura 11. 

 

Figura 11 
Centralização da gestão geral 
Fonte: Dados pesquisa 
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Quando questionados em relação à profissionalização da gestão da IES, de forma 

geral, os entrevistados consideraram que ela é um processo em construção. Dessa 

forma, indicaram que, apesar de possíveis avanços, ainda há possibilidades de 

melhorias em relação a esse quesito. Do ponto de vista da competência, Le Boterf 

(2003) considera que a profissionalização é um processo dinâmico que envolve o 

aprendizado e as experiências colecionadas no longo do tempo. 

 

Os entrevistados consideraram a influência da família na gestão da empresa. Essa 

percepção é coerente, inclusive, porque alguns membros da família atuam no 

gerenciamento de determinados setores. Na literatura, diversos autores ressaltam a 

presença dessa influência em empresas familiares (Beltram, 2011; Bernhoeft & Gallo, 

2003; Passos et al., 2006). 

 

Sobre a percepção dos entrevistados acerca de um provável processo de sucessão, 

as respostas revelaram diferentes aspectos. Para o entrevistado R1 haverá “uma 

avaliação da Reitoria juntamente com acionistas” (R1). “Imagino que passaremos pela 

implantação de uma governança corporativa, constituindo um conselho tecnicamente 

eficaz, sólido e ético que votarão nas melhores decisões” (R2). “Certamente, haverá 

uma reunião da direção para a decisão do melhor perfil para o cargo” (R4). 

“[Envolverá] deliberações do conselho Universitário” (R7). 

 

Os demais entrevistados consideraram a forte influência da família nesse processo, 

como demonstram os seguintes fragmentos dos relatos: “É notório que os sucessores 

já estão sendo preparados para assumir a direção e como também se mostram 

inovadores e criativos. Acredito que a mesma continuará bem no processo de 

sucessão” (R3). Acredito que se dará através de um dos filhos, que também são 

sócios da empresa” (R5). Essa percepção está alinhada com a intenção da reitora 

quanto explicou que está preparando os filhos para essa fase, embora não haja um 

plano traçado ou indicação de um único possível sucessor. 

Não existe um plano traçado para tal. Existe a ocupação dos dois em cargos 
de direção. Entretanto, pretendo elaborar um plano com ajuda de uma empresa 
especializada no assunto. [...]. Não escolhi. Na verdade, estou colocando-os na 
instituição, em funções de gestão, para verificar suas habilidades e 
competências. Como são dois, acredito que será fácil dividir funções de acordo 
com as exigências dos cargos (E1-Reitora da IES).  
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Segundo Gersick et al. (1997), existem diversas formas de sucessão e o processo 

nem sempre é planejado. O planejamento sucessório consiste em um alinhamento 

das estratégias familiares com as empresariais, sendo este no médio e no longo prazo 

(PWC, 2017). Pode-se notar que, apesar da inexistência de um plano de sucessão, a 

reitora tem estimulado o envolvimento dos possíveis candidatos por meio da sua 

responsabilização por importantes áreas e funções de gestão na estrutura 

institucional.  

 

Quando questionada em relação sua visão sobre a gestão do(s) futuro(s) 

sucessor(es), a reitora afirma que tem uma expectativa positiva e acredita que um 

curso na área de educação é primordial para que a futura reitoria seja ainda melhor 

que o esperado.  

Tenho uma grande preocupação com a educação. Sou educadora e faço 
educação ao longo da minha vida. Acredito que o sucesso da instituição se dá 
por essa visão diferenciada da educação. Gosto muito de enxergar o mundo 
pelo olhar do jovem, exatamente por ele não ter medo de desafios, do novo, 
principalmente, por acreditar em si mesmo. Gostaria muitíssimo que meus 
filhos fizessem um curso específico de educação para ter um olhar 
diferenciado. Sei que, ao longo de nossa convivência, passei muito do que sou 
e penso pra eles, porém, todos nós temos nossas particularidades. Espero, de 
verdade, que eles sejam melhores! Que tenham amor pelo que vão fazer, visão 
sistêmica e sensibilidade para lidar com pessoas. E que busquem sempre o 
novo, pois a educação precisa acompanhar a evolução do mundo (E1-Reitora 
da IES). 

 

A Figura 12 apresenta dados sobre o tempo de atuação dos respondentes no 

UNIFIPMoc.  
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Figura 12 
Distribuição dos respondentes, de acordo com o Tempo de 
trabalho na IES 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

A partir da Figura 12, pode-se notar que a maioria dos colaboradores respondentes 

trabalham na IES há mais de três anos, sugerindo uma reduzida rotatividade. Esse 

aspecto se revela positivo, sendo considerado por Dutra (2004) um elemento 

essencial na estrutura de modelos de gestão. 

 

Quanto à inserção dos entrevistados na empresa, a Figura 13 mostra as diversas 

alternativas.  

 

Figura 13 
Distribuição dos respondentes, de acordo com o processo 
seletivo 
Fonte: Dados da pesquisa 
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A Figura 13 revela que uma parcela correspondente a 60% dos respondentes afirmou 

ter se submetido a processo seletivo, 35% ingressaram por indicação de outro 

funcionário e 5% por indicação de membros da família Turano. O respondente que 

informou ter sido indicado por laços de amizade com a família Turano, está na 

empresa há 10 anos. Dentre aqueles que foram indicados por outro funcionário, 62% 

estão na empresa há sete anos ou mais. Este dado mostra que, apesar de haver 

características ligadas ao modelo de empresa familiar (seleção por indicação), o fato 

de a maioria ter sido contratada por meio de processo seletivo, demonstra 

profissionalização da empresa que, conforme se pôde observar, tem ocorrido há pelo 

menos 10 anos. Outro aspecto importante, se refere aos laços afetivos que se 

desenvolvem em relações de camaradagem e que fundamentam indicações. 

Conforme mencionado por Lima (2013), a indicação para o trabalho com base nesse 

tipo de relação contribui para a estabilidade no cargo e a consolidação de vínculos 

mais duradouros com a própria instituição. 

 

A totalidade dos respondentes afirmou conhecer seu superior imediato, enquanto 80% 

afirmaram que sabem a quem recorrer diante dos problemas. Nesse sentido, pode-se 

notar que os profissionais têm clareza sobre os encaminhamentos a serem tomados 

ante às ocorrências no trabalho. Conforme explica Dutra (2004), esse aspecto é 

essencial para que os funcionários possam efetuar as entregas requeridas pela 

organização. 

 

A pesquisa revelou que 95% dos respondentes consideram que seu superior atua com 

profissionalismo. Portanto, conforme demonstra a Figura 14, a maioria dos 

funcionários alocados no nível operacional tem uma visão positiva sobre a questão.   
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Figura 14 
Distribuição dos respondentes, de acordo com a profissionalização  
Fonte: Dados da pesquisa 

 

O planejamento das atividades é uma característica percebida por todos os 

respondentes. Esse processo conta com a colaboração dos funcionários, já que uma 

parcela equivalente a 90% afirma participar do planejamento. Deve-se levar em conta 

que se trata do nível operacional, cujas atividades são orientadas por procedimentos 

e normas bem estabelecidas. Nesse sentido, o envolvimento dos funcionários aponta 

o esforço da IES para incluí-los nas decisões sobre a organização do trabalho. À luz 

da abordagem da competência, diversos autores como Le Boterf (2003), Dutra (2004) 

e Zarifian (2001), sinalizaram que a necessidade de otimizar resultados e racionalizar 

processos estimularam nas organizações a adoção de uma dinâmica participativa e 

que considera as sugestões e contribuições dos funcionários. Todavia, o processo de 

planejamento das atividades no UNIFIPMoc evidenciou complexidade, pois, para 30% 

dos respondentes, ele não ocorre sem problemas. 

 

Além do planejamento, a comunicação consiste em um item importante no âmbito da 

gestão organizacional. Sobre o assunto, a Figura 15 apresenta os dados obtidos na 

pesquisa. 
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Figura 15  
Distribuição dos respondentes, de acordo com a Comunicação sobre mudanças 
Fonte: Dados pesquisa 

 

Os dados apresentados na Figura 15 permitem inferir acerca da formalização da 

comunicação na empresa, pois, 95% afirmaram que as mudanças são comunicadas, 

previamente, por meio de veículo formal. Segundo 5% do total de respondentes, a 

comunicação se dá por meio de reuniões. Pode-se considerar que o UNIFIPMoc tem 

envidado esforços para a construção de um clima favorável à disseminação das 

informações, estimulando a clareza e a transparência com foco na gestão eficiente. 

Marras (2011) e Ulrich et al. (2011) reconhecem a relevância de sistemas de 

organização articulados no âmbito das organizações. 

 

Os respondentes foram questionados em relação à atividade de gestão de pessoas 

no que se refere à avaliação de desempenho e ao treinamento. A Figura 16 apresenta 

os dados relativos à avaliação de desempenho. 
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Figura 16 
Distribuição dos respondentes, de acordo com a realização de 
avaliação de desempenho 
Fonte: Dados pesquisa 

 

Conforme mostra a Figura 16, 85% dos respondentes afirmaram participar de 

avaliação de desempenho em seu setor. O elevado percentual demonstra que a IES 

tem adotado uma sistemática de avaliação que cobre uma considerável parte das 

áreas. 

 

A Figura 17 apresenta os dados relativos aos treinamentos ofertados pelo UNIFIPMoc. 
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Figura 17 
Distribuição dos respondentes, de acordo com a realização de treinamentos 
Fonte: Dados pesquisa 

 

A Figura 17 mostra que um percentual equivalente a 80% dos respondentes afirmou 

que a IES oferta treinamentos. Deve-se levar em conta a natureza do trabalho 

desempenhado pelos respondentes nas diversas áreas. Algumas delas podem 

receber mais estímulos para capacitação. Outro aspecto a ser considerado, se refere 

ao tempo de atuação na IES, sendo que respondentes com menor tempo podem ainda 

não ter participado de iniciativas nesse sentido. 

 

Em relação a possíveis melhorias, a Figura 18 apresenta as alternativas sugeridas 

pelos respondentes do nível operacional. 
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Figura 18  
Distribuição dos respondentes, de acordo com os aspectos a serem melhorados 
Fonte: Dados pesquisa 

 

Apesar de 60% dos respondentes terem afirmado que não há o que ser melhorado, 

os demais sinalizam possiblidades de aperfeiçoamento em relação aos seguintes 

itens: treinamentos, infraestrutura, tempo de solicitação das tarefas (comunicação e 

planejamento), reuniões, feedback (avaliação de desempenho) e trabalho em equipe. 

Esses elementos são considerados relevantes para a melhoria do sistema 

organizacional em qualquer organização. Dutra (2004) explica que eles sustentam a 

dinâmica funcional e que devem ser levados em consideração na proposição de um 

modelo de gestão eficiente, transparente e equitativo. 

 

Em sintonia com o primeiro objetivo específico da pesquisa, a partir deste ponto, são 

abordados aspectos vinculados ao Ciclo de Vida Organizacional (CVO) do Centro 

Universitário FIPMoc (UNIFIPMoc).  

 

Para identificar a fase do CVO que melhor caracteriza o contexto inerente ao 

UNIFIPMoc, utilizou-se o modelo o modelo de CVO de Greiner (1998), mencionado 
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no referencial teórico desta dissertação. Com base nos dados obtidos, pode-se 

perceber que, atualmente, o UNIFIPMoc está inserido na fase 2, apontada no referido 

modelo.  

 

A Figura 19 apresenta as características das fases do Ciclo de Vida Organizacional 

da instituição. 

 
Foco Identificação Fase do CVO Análise dos dados da pesquisa 

Foco da 
Gerência 

Eficiência nas 
operações 

2 

Todos os chefes de áreas consideraram que o 
contexto da IES é caracterizado por 
profissionalismo. A maioria deles afirmou haver 
prévio planejamento das atividades.  
Uma parcela expressiva de respondentes do 
nível operacional considera que seu superior 
atua com profissionalismo, a comunicação é 
formalizada e ocorre em tempo hábil, 
favorecendo a realização das atividades. 

Estrutura da 
Organização 

Centralizada 
ou funcional 

2 ou 3 

Um percentual equivalente a 75% dos 
respondentes alocados no nível operacional 
considerou que a gestão da instituição é 
centralizada. Entre os chefes de setores, seis 
dos sete entrevistados também concordaram 
com esse apontamento. A análise do 
organograma do UNIFIPMoc possibilitou a 
identificação de uma estrutura caracterizada por 
departamentalização funcional. 

Estilo da Alta 
Administração 

Diretivo 2 
A administração diretiva assume um estilo 
centralizador, conforme os apontamentos do 
tópico supracitado. 

Sistema de 
Controle 

Padrões e 
centros de 

custo 
2 

Os chefes de áreas afirmaram que o processo de 
planejamento é influenciado pela diretoria 
executiva, o que sugere, além da centralização, 
o esforço de padronização. 

Ênfase da 
remuneração 

gerencial 

Salário e 
aumento por 

mérito 
2 

Embora a pesquisa não tenha contemplado a 
questão salarial, os chefes de setores afirmaram 
ter ascendido no cargo por meio de promoções 
baseadas no critério de meritocracia. 

Figura 19 
Ciclo de Vida Organizacional do UNIFIPMoc 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Diante dos resultados apresentados na Figura 19 e de sua relação com as 

características de cada fase constituinte do modelo de CVO de Greiner (1998), pôde-

se considerar que, atualmente, o Centro Universitário FIPMoc (UNIFIPMoc) se 

encontra na fase 2. No entanto, deve-se levar em conta que a departamentalização 

funcional da estrutura organizacional sinaliza, em certa medida, uma característica 

inerente à fase 3 do referido modelo. Outro aspecto observado é que, na ocasião da 
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pesquisa, a IES estava passando por mudanças internas que podem ter contribuído 

para a emergência de aspectos vinculados à transição de fase. 

 

4.2 Competências gerenciais 

 

Atendendo ao segundo objetivo específico da dissertação, esta seção apresenta a 

percepção dos dirigentes acerca das competências gerenciais requeridas e 

necessárias à sucessão. Para tanto, tomou-se como referência a abordagem utilizada 

por Mattos (2014) que contempla os seguintes tipos de competências: competências 

de oportunidade; competências de relacionamento; competências conceituais; 

competências de planejamento e organização; competências estratégicas; e 

competências de comprometimento e competências de suporte. Para melhor 

compreensão das competências requeridas, considerou-se relevante identificar, 

inicialmente, a percepção dos sujeitos acerca do empreendimento, do papel que 

exercem na instituição, bem como o nível de formação de cada um deles. 

 

Como se pode constatar a seguir, as contribuições obtidas em entrevistas realizadas 

com a reitora e os possíveis sucessores foram fundamentais para a caracterização do 

momento vivenciado pela IES. No que se refere à descrição da instituição, os 

entrevistados admitiram se tratar de um empreendimento de sucesso e com potencial 

de crescimento, conforme os seguintes relatos: “A instituição hoje está consolidada, é 

a maior e mais conhecida do Norte de Minas com um número grande tanto de alunos, 

de professores e de colaboradores. Temos em torno de 4000 alunos, 350 professores 

e 320 colaboradores” (E1 – Reitora); “[...] um negócio saudável, seguro e, mesmo com 

a pandemia, com chances de prosperar” (E2 – Potencial Sucessora); e “[...] um 

negócio de sucesso, altamente rentável financeiramente e altamente rentável no 

sentido humano e no sentido do oferecimento das relações” (E3 – Potencial 

Sucessor). 

 

Em relação ao papel exercido na IES, a reitora afirmou. 

Eu sou reitora da instituição e a minha responsabilidade, além da parte 
administrativa que conta com uma pessoa responsável, envolve todos os 
setores, desde o pedagógico ao administrativo. Fazer esse acompanhamento 
é fundamental para o crescimento da instituição e a solidificação do trabalho 
(E1 – Reitora). 
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A reitora explicou que suas funções envolvem a elaboração de projetos pedagógicos 

juntamente com os coordenadores, promoção de cursos de atualização de 

professores, de funcionários. Além disso, atua na busca por novos empreendimentos 

e contratos para a instituição, interagindo com os diversos órgãos na região de Montes 

Claros. 

 

Em relação ao papel exercido na IES, um dos potenciais sucessores afirmou: “Eu 

cuido da imagem da marca como diretora de marketing da empresa” (E2 – Potencial 

Sucessora)”. O outro, explicou: “Sou gestor de um centro das engenharias, 

arquiteturas e administração. Gerencio alguns negócios da família no quesito imóveis, 

no quesito hangar/avião. Além de fazer parte do conselho diretor do UNIFIPMoc” (E3 

– Potencial Sucessor). Pode-se notar que os potenciais sucessores têm assumido 

atribuições de cunho funcional no âmbito do UNIFIPMoc, sendo responsáveis por 

importantes áreas institucionais. Deve-se destacar que, além de atuarem em nível 

estratégico na IES, desempenham outras atividades relacionadas ao portfólio de 

negócios da família Turano. 

 

Sobre as razões que motivaram a escolha da instituição, E3 declarou: 

Eu escolhi participar desse negócio/instituição porque é da família. Eu e minha 
irmã crescemos vendo minha mãe trabalhar, cotidianamente, lá dentro. Então, 
a escola passou a ser parte de nossas vidas. Começamos com uma escola de 
ensino médio e, posteriormente, de ensino superior (E3 – Potencial Sucessor). 

 

A entrevistada E2 expressou satisfação em relação à vocação para o ensino que 

marcou o início de sua trajetória na IES ao afirmar: “Na verdade, eu comecei pelo 

caminho que foi a sala de aula, como professora e, de lá, eu fui assumindo outros 

cargos” (E2 – Potencial Sucessora).  

 

Os entrevistados foram questionados sobre a possível influência do papel que 

exercem na IES no patrimônio da família. A entrevistada E2 explicou: “Então, como 

eu trabalho com a imagem da marca, com o valor da marca, [...] além da captação de 

alunos, para que ela (IES) tenha cada vez mais valor do mercado” (E2 – Potencial 

Sucessora). 

 

O entrevistado E3 afirmou. 
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O papel que eu tenho dentro da instituição, hoje, como gestor não tem muita 
influência sobre o patrimônio. Contudo, no papel de participante do conselho 
gestor, do conselho diretivo do UNIFIPMoc, tem uma influência direta sobre o 
patrimônio da família (por meio de) tomada das decisões. [...] como eu havia 
falado, tenho um papel interessante no patrimônio da família, porque trabalho 
em um outro ponto que é a parte imobiliária [...] (E3 – Potencial Sucessor). 

 

Sobre a formação acadêmica dos entrevistados e sua contribuição para a instituição, 

a reitora explicou: 

A minha formação é pedagógica, eu sou pedagoga. Isso é fundamental para 
mim, na medida em que nós lidamos com o pedagógico, que é a nossa missão 
maior. Então, assim, o conhecimento pedagógico foi muito importante. Eu fiz 
aperfeiçoamento de gestão e o mestrado em educação, exatamente por achar 
que, para dirigir uma instituição de ensino superior, era necessário ter o domínio 
do conhecimento pedagógico, de como ensinar, de como avaliar e, também, de 
estratégias de administração (E1 – Reitora). 

 

Já os possíveis sucessores declararam: 

 

Eu sou formada em publicidade e propaganda, tenho especialização em 
marketing e mestrado em gestão do ensino superior. Acho que a minha 
formação contribui muito para fortalecer a marca dos negócios da família e [...] 
minha última especialização ajuda a gerir o negócio (E2 – Potencial 
Sucessora). 
 

Sou formado em engenharia civil, tenho pós-graduação em gestão de negócios. 
Agora, estou na fase final do mestrado em administração com foco em gestão 
e administração de IES. Eu acho que isso possibilita contribuição aos negócios 
da família. Principalmente o mestrado, abriu meu olhar sobre várias áreas que 
eu não tinha muita ação. Minha formação em engenharia possibilita um olhar 
constante sobre os números da empresa e metas traçadas (E3 – Potencial 
Sucessor). 

 

Sobre as experiências que contribuíram para a sua formação, os entrevistados 

mencionaram diferentes situações. 

A vida inteira eu lido com educação, anteriormente, nós tínhamos o Colégio 
Padrão. Uma escola de ensino básico e muito conhecida na cidade. Foi por 
muito tempo considerada uma escola inovadora, que veio trazer educação de 
qualidade para Montes Claros. Só depois desse empreendimento é que nós 
enveredamos para o ensino superior. O Colégio Padrão, hoje, tem 40 anos [...]. 
Então, a minha área de atuação sempre foi educação. Por isso eu atribuo o 
sucesso da instituição a essa experiência, porque, quando se lida com o ensino 
básico, você tem uma preocupação bem maior com a construção do 
conhecimento. Todo esse embasamento teórico-metodológico adquirido 



 66 

durante o trabalho com o ensino básico me possibilitou um trabalho seguro e 
coerente no ensino superior (E1 – Reitora). 

 

Sobre esta questão, a entrevistada E2 afirmou: “Eu trabalho com criação de valor para 

outras marcas tão grandes quanto o UNIFIPMoc na minha região. Isso contribui para 

que eu possa levar esses conhecimentos para dentro da instituição” (E2 – Potencial 

Sucessora). O entrevistado E3 explicou: 

Como eu falei, sou CEO de uma empresa de engenharia, aqui em Montes 
Claros, que trabalha no ramo imobiliário e de obras em geral, que fatura em 
torno de R$ 20.000.000,00 ao ano, passando para 100.000.000,00. Então, 
assim, essa é uma experiência muito interessante em termos de gestão (E3 – 
Potencial Sucessor). 

 

No que se refere à formação ou experiências que os potenciais sucessores 

consideram relevantes para potencializar sua expertise para assumir os negócios da 

família, a entrevistada E2 ponderou: “Eu acredito que um curso específico de gestão 

poderia ajudar, mesmo que hoje, a instituição tenha profissionais com essa 

capacitação e, talvez, algo especializado em sucessão” (E2 – Potencial Sucessora). 

O entrevistado E3 revelou: “Eu busquei o mestrado em gestão para ter uma 

compreensão maior dos outros assuntos relacionados a IES. Eu queria buscar, ainda, 

uma outra atualização, no sentido mais pedagógico, voltado para a influência direta 

nos cursos (E3 – Potencial Sucessor). Pode-se notar alguns aspectos interessantes, 

sendo que o primeiro deles se refere à visão da entrevistada E2, que considera a 

sucessão um assunto complexo que, inclusive, lhe exigiria conhecimentos mais 

aprofundados. O entrevistado E3 sinalizou o interesse pela dimensão pedagógica, 

capaz de lhe proporcionar uma visão mais consistente sobre a natureza e o conteúdo 

dos cursos ofertados pelo UNIFIPMoc. 

 

Para identificar a percepção dos dirigentes acerca das competências requeridas, foi 

adotada a categorização utilizada por Mattos (2014). Deste prisma, cada categoria 

envolve um conjunto de questionamentos que denotam determinadas competências.  

 

- Competências de oportunidade: esta categoria de competência envolveu 

questionamentos acerca da busca de novas alternativas para a instituição e sobre a 

percepção das necessidades dos alunos/clientes. 
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Em relação à busca de novas alternativas para a IES, a reitora afirmou. 

Buscamos novas perspectivas através do trabalho com mais médicos. Nós 
participamos da licitação pública para implantação do curso de medicina numa 
cidade no sudoeste da Bahia, a cidade de Guanambi. Lá, nós implantamos um 
curso de medicina que está tendo muito sucesso. Exatamente baseado nessa 
proposta pedagógica diferenciada que a instituição possui. Por exemplo, nós 
sabemos que no país são 339 cursos de medicina e, que somente 12, têm nota 
cinco. Nosso curso também tem nota cinco, então, isso é um diferencial muito 
importante para quem lida com educação, porque o papel principal é 
exatamente educar (E1 – Reitora). 

 
Os candidatos à sucessão também declararam esforços nesse sentido: “Eu tenho 

tentado contribuir para promover mudança de paradigmas em vários setores, não só 

no setor de Marketing” (E2 – Potencial Sucessora); “Eu sempre busco novas 

alternativas, novos conceitos e novos caminhos [...] modernos no sentido da inovação. 

Eu trabalho muito nessa parte de inovação dentro da minha área no UNIFIPMoc’’ (E3 

– Potencial Sucessor). 

 

Sobre a percepção sobre as necessidades e demandas dos alunos, a reitora do 

UNIFIPMoc declarou. 

Olha, na verdade, nós temos um trabalho diferenciado nesse aspecto, porque 
nós temos uma equipe psicopedagógica que faz o acompanhamento dos 
alunos com dificuldades de aprendizagem. Então, esses alunos procuram o 
setor e apresentam suas dificuldades e nós tentamos trabalhar essas 
dificuldades ao longo de cada semestre. A mesma coisa se dá com os 
questionamentos, as dificuldades de um modo geral, financeiras, etc. A gente 
tem uma ouvidoria onde fazem questionamentos e nos apresentam os 
problemas que são repassados para cada diretor dos centros de prática. [Na 
IES], são três centros de práticas e esses diretores tentam resolver esses 
problemas (E1 – Reitora). 
 

Sobre o assunto, os potenciais sucessores afirmaram: 

Então, meu trabalho mais direto é exatamente isso. Hoje, essa é a maior 
contribuição. No marketing, a gente consegue pegar a percepção do aluno e 
entendê-la como gestor para obter alternativas tanto para o aluno quanto para 
a instituição. A atual gestão foca 100% do olhar no negócio e, muitas vezes, 
existem choques e problemas com o setor acadêmico por não olhar sob o 
ângulo do aluno. Minha contribuição, hoje, é levar esse olhar que pode ser um 
pouquinho mais voltado para o aluno, sem comprometer os interesses 
econômicos da instituição (E2 – Potencial Sucessora). 

 

Percebo as necessidades dos alunos no tratamento direto que eu tenho com 
eles. Como sou gestor de um centro, a gente tem um contato direto com nossos 
colaboradores, com nossos professores e, indiretamente, a gente também 
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acaba tendo contato com os alunos. Aí, a gente começa a criar essa percepção 
sobre as necessidades e anseios dos alunos, exigências do mercado de 
trabalho e inovações no ensino. [Tudo isso] para oferecermos um serviço de 
qualidade (E3 – Potencial Sucessor). 

 

 

Os resultados obtidos neste ponto mostram que as competências de oportunidade 

parecem ser decisivas. A reitora e os possíveis sucessores têm envidado esforços 

para identificar novas alternativas favoráveis ao empreendimento. Em um contexto de 

abruptas transformações, a condução do negócio requer uma postura proativa e 

sintonizada com as mudanças no cenário externo (Fleury & Fleury, 2001, Mintzberg, 

2004). Os entrevistados consideraram a relevância de a IES dispensar atenção às 

necessidades e expectativas de seus alunos. Nessa direção, o alinhamento com as 

demandas discentes se revela central na dinâmica institucional.  

 

- Competências de relacionamento: essa categoria de competências envolveu 

questionamentos acerca da promoção de redes de relacionamento, natureza dos 

contatos estabelecidos, liderança das redes e negociação no cotidiano do trabalho. 

 

Sobre a promoção de redes de relacionamento com foro na agregação de valor à IES, 

a reitora declarou: 

A base de tudo está, exatamente, nesse relacionamento, nessa confiança, na 
cumplicidade. Então, nós temos dentro da instituição vários funcionários que 
são oriundos, inclusive, do próprio Colégio Padrão e que são disseminadores 
da filosofia de trabalho dessa instituição, da minha visão de educação e que 
permeia todo o relacionamento existente entre professores e funcionários. Há 
uma cumplicidade e uma preocupação da direção de que todos os funcionários 
se sintam bem e satisfeitos na função que desempenham. Por exemplo, se a 
gente tem um funcionário que obtém o ensino superior, porque nós damos 
bolsa integral para aquele funcionário que deseja estudar, e ele tem um 
desempenho bom durante o curso, quando ele forma a gente encaixa aquele 
funcionário dentro desse novo curso para que ele se sinta feliz, realizado e veja 
que valeu a pena ter estudado, ter feito o curso superior (E1 – Reitora). 
 

Sobre esta questão, os potenciais sucessores atestaram: 

Sim, principalmente desde que assumi a assessoria de comunicação. É o que 
a gente mais tem trabalhado: as pessoas. É o que a gente já tem muito forte e 
que a instituição carrega na sua origem, na sua identidade: a relação humana. 
Pela característica da gestora atual e da construção da história da instituição, 
isso é muito forte e a gente sempre utilizou isso de maneira estratégica. Sempre 
tentando pontuar cada vez mais o relacionamento e trabalhando muito o 
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sentimento de amor pela instituição, de desejo de crescimento compartilhado, 
de cooperativismo. Muito além da hierarquia, [nós tentamos] engajar as 
pessoas mais pelo propósito do que pela obrigação ou por ordem (E2 – 
Potencial Sucessora). 
 

Procuro promover redes de relacionamento [...] com os colaboradores, com os 
professores, com os coordenadores, com os técnicos, com a turma que são os 
laboratoristas com os quais trabalho diretamente. [Dessa forma], a gente vai 
criando uma rede de confiabilidade, porque o grande diferencial da nossa 
instituição é esse olhar que todos têm para o futuro. Todos trabalham com uma 
grande paixão dentro do UNIFIPMoc (E3 – Potencial Sucessor). 
 

Em relação à natureza das relações, a atual reitora afirmou: 

Olha, essa pandemia, agora, nos trouxe um novo momento na educação. Na 
verdade, a gente aprendeu a educar de forma on-line, a criar novos laços e 
novas formas de relacionamento. Então, nós criamos uma coordenação de 
ensino on-line que [...] está treinando os professores, porque de um momento 
para outro cada professor teve que trabalhar de forma on-line, o que não era 
costume. Então, foram precisos muitos cursos, muitas atividades para que o 
professor se sentisse seguro e os funcionários também. Tivemos muitos casos 
de professores e funcionários com 60 anos de idade ou com problemas de 
saúde e que foram obrigados a trabalhar em casa, dentro dessa nova visão, 
neste novo momento (E1 – Reitora). 

 
A relevância da adoção de uma postura aberta às inovações foi destacada por ela: 

Eu acho que é necessário estarmos abertos a todas essas novidades [...] e 
darmos segurança ao professor e, principalmente, ao aluno [...]. No início foi 
difícil, mas, hoje, os alunos elogiam o trabalho e já sugerem que, mesmo 
voltando a ser presencial, nunca mais vai ser como era antes. Haverá ensino 
híbrido [...]. Nós temos que estar abertos a mudanças e um dos fatores 
primordiais do sucesso da instituição é, exatamente, a inovação. A escola 
possui uma proposta pedagógica diferenciada, exatamente baseada nessas 
novas metodologias ativas que estão em voga no país (E1 – Reitora). 

 
Os potenciais sucessores explicaram que as diversas alternativas têm sido utilizadas 

por eles: “Na verdade, a gente usa tudo muito plural. A gente usa tanto as novas redes 

de relacionamento quanto as antigas. A gente usa todas as maneiras para interagir 

com os alunos e nossa própria equipe de colaboradores” (E2 – Potencial Sucessora); 

“Eu, geralmente, sempre vou buscando novos relacionamentos e tentando manter 

sempre os antigos contatos. Porque os antigos contatos nos dão uma base diretiva e, 

os novos relacionamentos, dão para a gente uma visão das atuais necessidades da 

instituição, dos alunos” (E3 – Potencial Sucessor). 
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Quando questionada sobre possíveis estratégias de liderança e de motivação 

adotadas para o gerenciamento das redes de relacionamento, a reitora explicou: 

Nós trabalhamos em conjunto, somos uma equipe, os coordenadores, os 
diretores. Então, nós criamos, logicamente, uma rede e nos comunicamos 
através dessa rede. Por exemplo, em cada atividade, em cada seminário, em 
cada live da instituição sempre tem a minha figura para abrir os trabalhos ou do 
diretor pedagógico, ou do diretor acadêmico ou da pró-reitoria de ensino e de 
pesquisa, ou avaliação, conforme o assunto a ser tratado. [Isso], exatamente, 
para mostrar que nós [...] estamos juntos. Trabalhando para a melhoria do 
ensino (E1 – Reitora). 

 

Sobre esta questão, a entrevistada E2 destacou a relevância de um programa 

específico com foco na gestão de pessoas: 

A gente tem um programa de gestão de pessoas que, na verdade, deveria estar 
lá dentro do setor de recursos humanos, mas está dentro do setor de marketing. 
A gente viu a necessidade de trabalhar a gestão de pessoas, de trabalhar esse 
relacionamento mediante várias situações que acontecem ao longo do ano, 
seja no cumprimento de prazos ou de performance, enfim... (E2 – Potencial 
Sucessora). 

 

Já o entrevistado E3 declarou: “Eu imprimo liderança nessas redes de relacionamento 

sempre com a estratégia de agregar o valor das pessoas nos postos nas quais elas 

trabalham e, principalmente, no intuito de motivar todas elas a fazer um trabalho de 

excelência” (E3 – Potencial Sucessor). 

 

Sobre a relevância da negociação cotidiana, a reitora afirmou: 

Olha, eu acho que faz parte da educação escutar o outro e ajudar o outro. 
Então, essa é uma política da instituição, nós criamos, inclusive, um grupo de 
trabalho, não só presencial, mas também on-line para resolver o problema, para 
escutar o aluno desde as questões pessoais até as questões financeiras, 
porque uma coisa fica atrelada a outra. Nós temos essa abertura para escutar 
e tentar ajudar. Evidentemente, que você não consegue resolver todos os 
casos, mas, na medida do possível, a gente tem que estar ao lado de quem 
está precisando e tentar resolver cada uma dessas situações (E1 – Reitora). 

 

O entrevistado E3 declarou: “Eu aprendi que negociação é super importante em 

qualquer trabalho e, cotidianamente, a gente negocia tanto com o aluno quanto com 

o colaborador, o professor e o coordenador” (E3 – Potencial Sucessor). A entrevistada 

E2 explicou: 

A gente tem o setor de captação que foca muito nisso, na relação e na 
negociação. Nesse diálogo, para tentar cada vez mais personalizar o 
atendimento, a comunicação e a negociação. É uma mudança que a gente tem 
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tentado imprimir diariamente com a diretoria atual, sair daquele formato 
moldado para um atendimento e um diálogo mais personalizado (E2 – Potencial 
Sucessora). 
 

Sobre as competências de relacionamento, verificou-se que a reitora e os possíveis 

sucessores as consideram relevantes e orientam-se para sua manifestação com base 

em diversas alternativas que envolvem recursos institucionais (coordenação de ensino 

on-line, programa de gestão de pessoas, setor de captação) e esforços pessoais 

relacionados ao estilo de cada gestor. De forma geral, houve concordância acerca da 

relevância das relações como elementos fundantes de uma ambiência favorável ao 

trabalho e à promoção de um ensino de qualidade no âmbito do UNIFIPMoc. Na visão 

de autores como Le Boterf (2003), Ruas (2005) e Zarifian (2001, 2003), a dinâmica de 

comunicação nas organizações representa um aspecto fundamental tanto do ponto 

de vista institucional como no das pessoas. 

 

- Competências conceituais: esta categoria de competências contemplou 

indagações referentes ao tempo dedicado à reflexão sobre desafios, inovações, novas 

perspectivas e riscos envolvidos 

 

Em relação ao tempo dedicado à reflexão sobre os desafios relacionados ao trabalho, 

a reitora apontou a relevância do CENA, um grupo de estudo que trabalha justamente 

esse aspecto. 

Olha, na verdade, nós temos um grupo na escola e ele se chama CENA. É um 
grupo especial para a discussão pedagógica, para a discussão sobre inovação, 
para a discussão sobre avaliação, porque avaliação envolve todos esses 
processos, na medida em que você está avaliando o desempenho das pessoas, 
dos alunos, dos professores e dos funcionários. Esse grupo de estudo se reúne 
semanalmente, pelo menos, uma hora por semana para discutir esses assuntos 
[...]. É feito um planejamento para desempenhar com eficiência o trabalho (E1 – 
Reitora). 

 

Os possíveis sucessores declararam: 

A gente dedica muito [tempo], porque os desafios são cada vez maiores. A gente 
vive em um mundo onde o jovem tem problematizado tudo, [...]. Então, a gente 
tem que buscar sempre entender o que está acontecendo, [...] enquanto 
instituição, para que a gente consiga gerar bons relacionamentos (E2 – 
Potencial Sucessora). 

 

Eu dedico um bom tempo para reflexão sobre todos os desafios do trabalho. 
Volta e meia a gente fica até sem dormir por causa disso, porque essa reflexão 
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é que nos faz ver o que a gente está fazendo de certo, enxergar o que está 
fazendo de errado, aquilo que é primordial e, principalmente, perceber o 
caminho a seguir (E3 – Potencial Sucessor). 
 

Sobre o assunto, novamente, pode-se notar que no UNIFIPMoc articulam-se recursos 

da estrutura organizacional como o CENA e a visão particular de cada gestor 

entrevistado. 

 

No que se refere ao tempo empregado na busca de inovações e novos “oceanos”, a 

reitora informou:  

Nós criamos um grupo de estudos formado por escolas particulares e, há 17 
anos, nós fazemos viagens ao exterior para conhecer as propostas 
pedagógicas dos diversos cursos, em diversos países. A gente já teve a 
oportunidade de estar Harvard, em Stanford, em vários países e várias 
faculdades consideradas de ponta, exatamente para buscar novas 
perspectivas, nos preparar para os momentos futuros. Quando a gente retorna, 
discute o que aprendeu. Geralmente, a gente faz uma apresentação para os 
professores e coordenadores para aplicação do que foi aprendido. Por 
exemplo, em nossa última viagem, foi até uma surpresa constatar que o 
terceiro centro tecnológico de educação mundial está no México. Confesso que 
foi uma surpresa muito grande, porque eu já estive em Harvard, já estivemos 
em Stanford, Cambridge, várias outras faculdades conhecidas mundialmente 
e me encantei com o trabalho que é desenvolvido lá e eu não sabia que existia 
no México na área de educação um desempenho tão grande e tão importante 
na educação superior. Do México trouxemos muitas novidades que nós já 
estamos aplicando, principalmente, nas engenharias (E1 – Reitora). 

 

O relato da reitora revela que o UNIFIPMoc é uma instituição preocupada e antenada 

em inovações que, há tempo, tem se esforçado para identificar alternativas que 

possibilitem o aprimoramento da qualidade dos serviços prestados e obtenção de 

excelência no ensino. Os possíveis sucessores enfatizaram: 

Na verdade, a gente tem sempre que buscar novos oceanos, porque a 
oportunidade de buscar novos mercados e novas formas de captação de 
alunos, de recaptação e retenção, enfim... Então, se a gente não busca nadar 
em novos oceanos a gente, não consegue encontrar novos caminhos e a 
educação, hoje, ela exige muito essa dinâmica de buscar muitos caminhos e 
muitos gatilhos, muitas formas de chegar até o produto final que é o aluno 
matriculado (E2 – Potencial Sucessora). 
 

[Emprego] todo o meu tempo, praticamente, na busca de inovação. Eu tento 
sempre buscar novos oceanos. Eu trabalho diretamente nesse centro de 
engenharia, administração e arquitetura, justamente com o conceito de 
inovação acima de tudo. Então, assim, buscar a inovação é praticamente o 
que eu sempre faço (E3 – Potencial Sucessor). 
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Em um contexto marcado por inúmeras transformações e aumento da concorrência, 

a busca de novas oportunidades tem sido fundamental para a sobrevivência das 

organizações. Todavia, novas iniciativas relacionadas com o empreendimento ou com 

o processo de ensino-aprendizagem carregam riscos. Nesse sentido, a avaliação de 

incertezas torna-se necessária. Sobre a questão a reitora do UNIFIPMoc explicou: 

Olha, o risco faz parte do negócio e o risco faz parte de todo empreendedor, 
mas tem que ser um risco calculado. Por exemplo: evidente que você não 
consegue implantar uma educação como ocorre em países de primeiro mundo 
aqui no Brasil. Primeiro, porque, infelizmente, nosso ensino básico ainda não 
oferece a base necessária. Então, para tudo que se vai aplicar, você tem que 
analisar o que pode ou não dar certo e se prevenir (E1 – Reitora). 

 
Os possíveis sucessores afirmaram: 

Na verdade, a gente arrisca muitas novas alternativas. Temos tido muitas 
experiências positivas. Um exemplo é o vestibular agendado exclusivo que a 
gente aplicava nas escolas. Criamos uma condição exclusiva para as escolas 
particulares. No início do ano, a gente teve um recorde de matrículas, como 
nem na época do FIES. Infelizmente, com o COVID, a gente está buscando 
novos oceanos, novas alternativas para conseguir realizar esse vestibular, 
porque o processo antigo não funciona mais e não capta mais, e é sempre 
assim, essa busca constante de novos caminhos (E2 – Potencial Sucessora). 
 

A gente avalia o risco de novas iniciativas, sempre colocando na balança [...] 
e trabalhando também com muitas pesquisas. Toda vez que a gente vai ter 
uma nova iniciativa, a gente cria um grupo de pesquisa para saber até onde 
essa nova iniciativa vai ao encontro dos anseios dos alunos e de nosso corpo 
discente e docente (E3 – Potencial Sucessor). 

 

Sobre as competências conceituais, verificou-se que, no contexto do UNIFIPMoc, os 

entrevistados estão atentos e engajados na busca de inovações capazes de 

potencializar os resultados organizacionais. A procura de oportunidades envolve 

esforços sistemáticos de construção de novos conhecimentos. Deve-se destacar que 

esse movimento inclui diversas alternativas, variando desde a criação de mecanismos 

estruturais como o CENA e, até a realização de viagens ao exterior. Dessa forma, fica 

evidente que as competências conceituais têm sido estimuladas na IES analisada, 

favorecendo a concepção de novos projetos e a implementação de práticas que se 

convertem em soluções. Diversos autores, alinhados com os trabalhos de Katz sobre 

as habilidades do administrador, consideram as competências conceituais 

absolutamente relevantes nas funções de gestão (Boyatzis, 1982; Mintzberg, 2004; 
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Quinn et al., 2003). Por meio delas, rompe-se os modelos mentais tradicionais e 

estimulando a busca de novos rumos e alternativas capazes de potencializar as 

organizações. 

 
- Competências de planejamento e organização: esta categoria de competência 

contemplou os questionamentos acerca dos esforços cotidianos de organização e 

planejamento das atividades, capacidade de liderança, e delegação de tarefas. 

 

No que se refere à organização e planejamento das atividades, os potenciais 

sucessores explicaram: “Nas reuniões de conselho gestor, a gente traça as metas e 

tudo que vai ser feito durante o ano. Depois disso, a gente faz um orçamento e cria o 

planejamento institucional para no dia a dia” (E3 – Potencial Sucessor). “Então, todas 

as nossas atividades são muito planejadas. (Em relação à comunicação institucional) 

a gente tem um programa, a gente faz um planejamento semestral” (E2 – Potencial 

Sucessora). 

 
A reitora da IES afirmou: 

No mês de novembro, a gente começa fazendo o planejamento do ano 
seguinte. Iniciamos pelo planejamento financeiro. Cada coordenador, de posse 
do seu plano de trabalho, faz um levantamento de tudo o que ele vai precisar 
[...], gastos com livros, material didático, de laboratório, inovações de um modo 
geral. Todos esses gastos são repassados para o “setor” financeiro. A gente 
senta, discute e monta o plano financeiro do ano seguinte, com base em cada 
uma das necessidades de cada coordenador e de cada centro de prática 
(discutimos com os coordenadores e Núcleo Docente Estruturante). [...] tudo 
na instituição é planejado com antecedência (E1 – Reitora). 

 

Ao serem questionados acerca da capacidade de liderança, mais especificamente se 

ela poderia ser considerada algo nato ou passível de ser desenvolvida ao longo do 

tempo, os entrevistados se posicionaram da seguinte forma: 

As duas coisas. Eu sempre tive muita facilidade de relacionamento, converso 
demais, falo demais e [...] sou muito exigente, exigentíssima. Mas, sou muito 
compreensiva, muito humana. Reconheço o trabalho de todas as pessoas que 
estão trabalhando comigo ao longo desses 20 anos na faculdade e dos 40 
anos, desde o Colégio Padrão. Todos reconhecem essa minha facilidade de 
relacionamento e de valorizar as pessoas que trabalham comigo. Tenho o 
maior prazer de ter pessoas com muitos anos de convivência dentro da 
instituição, porque, eu acho, que isso solidifica essa cumplicidade (E1 – 
Reitora). 
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Eu acho que foi desenvolvida. Na verdade, eu tentei aproveitar o fato de ter a 
gestora como minha mãe e tentei trilhar um caminho um pouquinho diferente. 
Porque, na verdade, ela tem uma postura um pouco mais autoritária, um pouco 
mais explosiva [...]. Eu tenho um outro caminho. É que eu gosto muito de 
escutar várias pessoas da equipe, vários (que atuam na) linha de frente para 
tomada de decisão. Eu acho que a minha diferença da atual gestão é tomar 
uma decisão a partir do olhar dos outros, da equipe, de forma que a gente 
consiga pôr o aluno no centro disso e que ele consiga perceber o que a gente 
está fazendo é o melhor para ele. [...] eu tomo uma decisão menos arbitrária e 
mais colaborativa, olhando a visão de todos (E2 – Potencial Sucessora). 
 

Eu acredito que eu já nasci com o “q” de liderança. Eu brinco que, geralmente, 
eu consigo arrastar as pessoas junto comigo, pela minha empolgação e pelo 
meu conhecimento e pela minha forma de agir. Na verdade, eu venho 
desenvolvendo ao longo do tempo, não é uma capacidade de liderança, mas a 
forma de liderar de uma maneira correta (E3 – Potencial Sucessor). 

 

Pode-se notar que os entrevistados consideram a liderança como algo nato e, 

também, como algo passível de ser aperfeiçoado ao longo do tempo. Os resultados 

mostram que há diferenças inerentes ao estilo de gestão adotado pelos entrevistados 

e que se manifestam em relação à forma pela qual se posicionam ante aos desafios 

institucionais. 

 

No que se refere à propensão dos entrevistados para delegar tarefas e como eles 

percebem a influência disso no crescimento da instituição, as respostas obtidas são 

esclarecedoras: 

Esse é um fator de suma importância para quem quer crescer. É saber passar 
para as pessoas as incumbências a serem feitas. Como eu disse, eu valorizo 
muito, mas também saio catando a dedo as pessoas para o lugar certo. Nesse 
sentido eu valorizo as competências de cada profissional [...]. Então, eu acho 
que toda pessoa que faz um trabalho diferenciado merece ser valorizado 
financeiramente por isso (E1 – Reitora). 
 
Então, eu sou muito satisfeita com trabalho executado na empresa [...]. A gente 
faz é exatamente isso. Os diretores traçam todas as estratégias e, aí, os chefes 
de setor e os outros subordinados vão executando, de forma que a gente 
consiga chegar ao resultado final. É uma árvore de relações em que cada um 
faz o seu papel. No UNIFIPMoc é um dos lugares que eu mais vejo isso 
acontecer de forma positiva. Isso acontece desde o professor até lá em cima, 
na direção (E2 – Potencial Sucessora). 
 
Eu brinco que é o seguinte: um gestor é como um técnico de futebol. Ele tem 
que saber colocar o jogador na posição correta. Não adianta você ter um 
excelente jogador que está jogando no lugar errado. Então, eu delego minhas 
tarefas de acordo com a percepção das competências de cada pessoa [...]. No 
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UNIFIPMoc, eu delego, [...] colocando o jogador na posição correta e, eu acho, 
que isso é um fator preponderante para crescimento do negócio (E3 – Potencial 
Sucessor). 

 

Esses fragmentos dos depoimentos apontam a relevância da delegação de tarefas no 

contexto da instituição. De forma geral, os entrevistados consideram a influência da 

delegação de tarefas na obtenção de resultados. Sua importância também se deve à 

contribuição que exerce no estabelecimento de uma dinâmica colaborativa e 

articulada aos objetivos institucionais. Contudo, conforme destacou o entrevistado E3, 

esse processo exige atenção em relação ao perfil das pessoas para que haja uma 

adequada e justa delegação. 

 

Pode-se notar que, em relação às competências de planejamento e organização, os 

entrevistados as consideram relevantes no contexto institucional. No UNIFIPMoc, eles 

reconhecem que planejamento e organização fazem parte do processo de gestão, 

influenciando positivamente a realização das atividades nas diversas áreas e setores. 

 

No âmbito da abordagem clássica da administração, Fayol, no início do século XX, já 

discutia a relevância das funções gerenciais, destacando entre elas o planejamento e 

a organização. Dentre outros autores, Mintzberg (2004) e Quinn et al. (2003) 

reforçaram a relevância dessas funções no trabalho gerencial. 

 

- Competências estratégicas: esta categoria de competência envolveu 

questionamentos sobre a determinação de objetivos e metas institucionais, 

acompanhamento das mudanças e formulação de estratégias.  

 

Sobre a determinação de objetivos e metas, os apontamentos a seguir são 

esclarecedores: 

Bom, nesse momento, o objetivo maior é sobreviver, porque não está fácil, mas, 
ninguém faz nada sozinho. Para eu traçar esses objetivos, eu tenho que ter em 
mente o trabalho com cada curso e de cada coordenador. Eles vão me 
passando todo o feedback do trabalho, tipo o curso que está precisando de 
uma inovação, o curso que está precisando de uma repaginada pedagógica. 
Por exemplo, no curso de direito, nós implantamos o direito dentro dessa área 
digital. No caso da fisioterapia, [...], agora na pandemia, a fisioterapia 
respiratória é fundamental na medida em que os hospitais estão precisando de 
fazer o trabalho respiratório com os pacientes com o Covid. Então, nós fizemos 
um projeto interdisciplinar, exatamente aprofundando esse trabalho com a 
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fisioterapia respiratória. Então, o que quero dizer com isso... A gente tem que 
estar sempre discutindo com os gestores de cada curso, porque eles estão no 
dia a dia, eles estão sabendo das necessidades, [...], é assim que funciona no 
UNIFIPMoc (E1 – Reitora). 
 
A gente trabalha com planejamento semestral e tem um planejamento para 
cinco anos, que enviado para o MEC. Através desses planos a gente cria os 
objetivos e, através desses objetivos, traçamos as metas. Através das metas 
nós criamos o orçamento e, através do orçamento, a gente faz todo o 
acompanhamento [...] (E3 – Potencial Sucessor). 
 

A entrevistada E2 explicou: “A gente, geralmente, define na reunião do Conselho 

Superior todos os objetivos. Especificamente (em relação ao marketing), a gente faz 

uso do Big Data e, anualmente, semestralmente aponta todas as oportunidades, 

ameaças. A partir delas, toma decisões estratégicas” (E2 – Potencial Sucessora). 

 

No que se refere ao esforço para acompanhar as mudanças no mercado e no contexto 

educacional, a reitora declarou: 

Bom, nós já dissemos das nossas viagens, dos cursos, porque o nosso maior 
incentivo aos professores, aos coordenadores é, exatamente, atualização. 
Então, para que eu possa criar esse clima de inovação, de busca de melhoria, 
eu também tenho que ser um modelo nesse sentido (E1 – Reitora). 

 

Os potenciais sucessores explicaram “Na verdade, a gente está sempre participando 

de pesquisas. Temos assessoria e consultoria do Fernando Kovac” (E2 – Potencial 

Sucessora); “Eu me mantenho atento as mudanças no mercado, fazendo boas leituras 

de temas afins e, também, a gente vai na percepção do mercado” (E3 – Potencial 

Sucessor). 

 
Em relação à formulação de estratégias para o UNIFIPMoc, os entrevistados 

consideram esse processo essencial, a reitora afirmou: 

As estratégias são fundamentais e o marketing se prende, exatamente, a isso. 
Por exemplo, nós somos o único centro universitário no norte de Minas. 
Logicamente que nós buscamos esse diferencial para oferecer mais segurança 
ao aluno. Então, a cada momento, a cada situação a gente utiliza estratégias 
para o crescimento da instituição e dos alunos também (E1 – Reitora). 

 

Os resultados apurados indicam que, como ocorre nos diversos tipos de organização, 

as competências estratégicas são vitais na atividade de gestão. Dessa maneira, a 

elaboração e a implementação de estratégias demandam atenção em relação às 

variações externas e seu impacto na dinâmica institucional. Na literatura sobre gestão, 
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a elaboração e implementação de estratégias fundamentou a emergência de um 

campo específico de estudos. Diversas correntes argumentam sobre as várias escolas 

do pensamento estratégico. Fleury e Fleury (2001), Mintzberg (2004), Ruas (2005) e 

Quinn et al. (2003) são alguns dos autores que discutem a relevância do pensamento 

estratégico sob a ótica da competência. 

 
- Competências de comprometimento: esta categoria de competência abarcou 

indagações acerca dos fundamentos da motivação para o trabalho, valores que 

orientam a conduta profissional e comprometimento. 

 

Sobre os motivos que direcionam os esforços para a realização de um trabalho, a 

reitora ressaltou o caráter idealista, explicando: 

Primeiro, tem a satisfação, um idealismo, eu sou muito idealista. Então, eu faço 
educação pelo prazer de fazer. Eu acho que o nosso diferencial, enquanto 
instituição de ensino, vem daí. Faço questão de cultivar esse sentimento, essa 
cumplicidade educacional para melhor desempenho da educação e das 
pessoas que trabalham na instituição. O ponto básico é, exatamente, esse 
ideal, e a gente procura incutir isso na cabeça dos professores, porque muitos 
são profissionais de outras áreas, tem engenheiro, tem médicos. Mas, na 
instituição, ele é professor, ele é um médico professor, ele é um engenheiro. 
Então, é fundamental que ele tenha noções de didática, noções de liderança, 
noções de como trabalhar com o aluno. O papel do professor, hoje, é diferente. 
Ele precisa cultivar relações para o melhor desempenho do aluno (E1 – 
Reitora). 
 

Ainda sobre o assunto, a reitora expressa seu comprometimento com a educação e 

tem consciência de que a IES está fazendo a diferença na região e na vida de seus 

alunos.  

O que motiva é, exatamente, o ideal. É a certeza que nós podemos mudar o 
mundo através da educação. Eu tenho absoluta certeza que eu contribuí para 
melhoria de Montes Claros com o trabalho de educação que realizei ao longo 
dos anos, tanto no Colégio Padrão como também aqui no UNIFIPMoc. Porque 
em cada aluno leva um pouco da minha visão de mundo, da minha visão de 
educação. Eles deixam muita coisa para nós, mas levam muita, muita coisa da 
própria instituição. Ou seja, essa filosofia, essa visão de mundo, essa 
serenidade e tudo mais. Então, a minha certeza de que o mundo amanhã vai 
ser melhor. Vai ser melhor porque esses alunos vão mudar esse mundo que eu 
não consegui mudar (E1 – Reitora). 
 

A entrevistada E2 afirmou: “Eu acho que o primeiro (motivo), como publicitária, é gerar 

resultado. Porque trabalho com marketing. [Além disso], é a possibilidade de encontrar 



 79 

novos caminhos, de vencer os desafios” (E2 – Potencial Sucessora). O entrevistado 

E3 pontuou: 

[...] os motivos que me levam a realizar qualquer trabalho são: em primeiro 
lugar, acreditar naquilo que eu estou fazendo. Depois, é fazer com que os 
outros acreditem naquilo que eu estou fazendo. Somente com essa sinergia a 
gente chega em um ponto final. É a vontade de fazer o melhor, é sempre a 
vontade de fazer um trabalho de excelência. Eu acredito muito em tudo que eu 
faço e eu tenho uma paixão muito grande por tudo que eu faço de trabalho (E3 
– Potencial Sucessor). 
 

Sobre os valores que influenciam a conduta, a reitora declarou: 

Eu sou uma pessoa de fé católica. Então, permeia todo o trabalho da instituição, 
um trabalho religioso. Temos alunos que são padres. A gente tem um trabalho. 
Não é um trabalho de catequese propriamente dita, é um trabalho com grupos 
de jovens para estimular a procura de um rumo na vida, para respeitar o outro, 
para ajudar o outro. Por exemplo, nós estamos no momento de valorização do 
ser humano e de preservação de tudo que somos, com o trabalho contra o 
suicídio. A base desse trabalho são os jovens, [...]. Então, é feito um trabalho 
de grupo na tentativa de dar um suporte para que eles se sintam mais seguros, 
não se sintam perdidos [...] (E1 – Reitora). 

 

O entrevistado E3 ponderou: “O UNIFIPMoc tem valores muito bacanas que todos que 

trabalham lá compactuam” (E3 – Potencial Sucessor). A entrevistada E2 explicou: 

Uma das coisas que a gente mais considera é, exatamente, os valores. Valores 
religiosos e, também, de compromisso com a educação de qualidade, com a 
clareza das informações, de forma que o aluno nunca seja lesado ou enganado, 
de ser uma instituição 100% transparente. O melhor disso é que isso é 
perceptível pelos alunos, [...]. Isso está impresso na marca (E2 – Potencial 
Sucessora). 

 

Um aspecto relevante nas organizações se refere ao comprometimento das pessoas. 

Na literatura especializada, há uma vasta produção sobre o assunto. Sobre o 

comprometimento no contexto do UNIFIPMoc, a reitora explicou: 

Sem comprometimento não há resultado positivo, pois você faz a coisa 
mecanicamente. É preciso sensibilizar todos os envolvidos, mostrar a 
importância da educação na vida do aluno. Eu acho fundamental que as 
pessoas tenham compromisso com a instituição, que sejam comprometidas 
com a filosofia da instituição, com a proposta pedagógica. A gente oferece todo 
suporte para que isso aconteça (E1 – Reitora). 

 
Para elucidar a relevância do comprometimento, ela complementou: 

Vou relatar uma história muito interessante que nós tivemos com uma turma de 
Pedagogia que recebemos de uma escola aqui de Montes Claros. Quando nós 
recebemos essa turma, nós fizemos uma avaliação, muitos disseram: “Ah, não 
vamos conseguir fazer nada com essas meninas. Nem precisa colocar bons 
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professores lá”. Então, eu falei ao contrário: Nós vamos colocar só as estrelas 
de quinta grandeza, os melhores profissionais que nós tínhamos na instituição. 
Eu os coloquei para dar aula para essas meninas. Qual foi a minha surpresa! 
Todas saíram empregadas, com trabalho garantido. Segundo, conseguiram 
nota 4 no ENADE. (Isso foi sensacional) para quem tinha chegado na instituição 
com pouquíssimas experiências e fraquíssimas. Então, nós desenvolvemos um 
trabalho fantástico, porque todos se comprometeram com a ideia de formar 
essas meninas e de as colocar no nível do nosso trabalho. Essa foi a maior 
compensação que eu já tive em termo de evolução pedagógica (E1 – Reitora). 

 

O entrevistado E3 reforçou: “A importância é enorme! Acredito que muito do sucesso 

da instituição se deve ao comprometimento de todos” (E3 – Potencial Sucessor). A 

entrevistada E2 manifestou plena concordância ao afirmar: 

Eu acho que o comprometimento institucional é tudo! Acho que a grande força 
da gestão atual é comprometer as pessoas. Quando nós temos um objetivo, há 
comprometimento institucional desde a servente até o diretor. Todos são muito 
comprometidos e, isso, é muito motivador para nós da linha de frente e para os 
outros. Eu conheço poucos lugares onde as pessoas têm tanto amor pelo lugar 
(instituição) (E2 – Potencial Sucessora). 

 

Os resultados apurados evidenciaram a relevância das competências de 

comprometimento. Pôde-se notar que o contexto interno do UNIFIPMoc se caracteriza 

pela presença de valores que são disseminados em todos os níveis da estrutura. Os 

entrevistados sinalizaram elevado nível de comprometimento com a IES e 

reconheceram que, de forma geral, os colaboradores atuam de forma engajada e em 

sintonia com as diretrizes e pressupostos institucionais. Autores como Dutra (2004), 

Marras (2011), Ulrich et al. (2011) e Ulrich (1998) ressaltam a necessidade de as 

organizações promoveram um adequado sistema institucional, com vistas ao fomento 

do comprometimento e do estabelecimento de vínculos estáveis. 

 

- Competências de suporte: esta categoria de competência envolveu 

questionamentos sobre a relevância do aprendizado, gestão do tempo, equilíbrio entre 

vida pessoal e trabalho e aprimoramento profissional. 

 

Sobre a importância do aprendizado e adaptação profissional, os entrevistados 

declararam: “É fundamental! [...] você tem que ter abertura suficiente para discernir o 

que pode dar certo e o que não vai dar certo” (E1 – Reitora); “A educação, hoje, é uma 

constante adaptação. A gente tem que aprender a estudar o mercado, estudar o 

comportamento das pessoas, principalmente, do jovem, do aluno” (E2 – Potencial 
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Sucessora); “A gente tem que aprender todos os dias para se adaptar a novos 

contextos” (E3 – Potencial Sucessor). 

 

No que se refere ao gerenciamento do tempo a reitora revelou: 

Isso aí é difícil. Pra falar a verdade, a minha vida sempre foi o trabalho. Às 
vezes, até esqueço do tempo envolvido com o trabalho. [...] Todas as vezes 
que estou envolvida em um projeto novo, em um trabalho novo, eu fico por 
conta daquelas ideias. Eu estudo, eu discuto, eu passo da hora, não vejo o 
tempo passar e esqueço. Me esqueço do tempo, até que tudo seja implantado. 
(E1 – Reitora). 

 
Em relação ao equilíbrio entre vida particular e trabalho, a entrevistada E2 destacou: 

“Na verdade, existia muito desequilíbrio. Era mais trabalho do que vida, mas, agora, 

eu acho que depois dessa pandemia, a gente conseguiu dar uma equalizada. Com o 

home office, começar a produzir em casa” (E2 – Potencial Sucessora). O entrevistado 

E3 explicou: 

Eu não tenho nenhuma técnica escrita de gerenciamento de tempo. Mas, eu 
gerencio meu tempo de uma forma bem equalizada desde que meu filho 
nasceu há oito anos atrás. Eu trabalho muito, muito, durante 12 horas por dia. 
Eu tenho minhas duas horas e meia ou três horas para meus exercícios físicos. 
Sou apaixonado por bicicleta e moutain bike. No restante das horas, eu me 
dedico, integralmente, a minha família. Porque a família é o que me dá suporte 
para eu trabalhar (E3 – Potencial Sucessor). 

 

Ao se manifestar em relação às iniciativas que adota com foco no aprimoramento 

profissional, a reitora explicou: 

Todas as vezes que eu tenho oportunidade de fazer cursos, de estudar, de ler 
e discutir um bom livro, eu sempre faço [...]. Nesse momento de pandemia, eu 
tive que estudar, aprender a lidar com o ensino, não é o ensino em EAD, o 
ensino on-line, para conhecer plataformas, saber fazer uma live. Eu tive que ir 
atrás do pessoal do TI. Então, eu fiz uma descoberta recente muito interessante 
no WhatsApp: conversar com oito pessoas ao mesmo tempo no WhatsApp. 
Estou fazendo isso, praticamente, todos os dias (E1 – Reitora). 

 

Os potenciais sucessores declararam: “Sim, a gente tem que aperfeiçoar até para 

poder entender as mudanças da educação, buscar cursos, palestras e pesquisas” (E2 

– Potencial Sucessora); “Eu sempre estou buscando aprendizado. Agora mesmo, 

estou buscando o mestrado e a formação no Inglês” (E3 – Potencial Sucessor). 

 

A pesquisa mostrou que tanto a reitora como os potenciais sucessores consideram a 

relevância dos esforços de aprimoramento como essenciais em face das 



 82 

transformações no cenário educacional. Sobre as competências de suporte, Mintzberg 

(2004) e Quinn et al. (2003) sinalizam a relevância do aprimoramento por parte dos 

gestores em face das transformações no cenário externo. 

 

De forma conclusiva, foi possível constatar que os entrevistados apresentaram 

argumentos que reforçam a relevância das competências destacadas por Mattos 

(2014). As respostas fornecidas também expressam sintonia entre a visão da reitora 

e de seus possíveis sucessores em relação a cada uma das competências. Nesse 

sentido, não foram observadas divergências significativas entre eles. Porém, deve-se 

destacar que os sucessores reconhecem a força e a relevância do estilo de gestão da 

reitora, por assumir um caráter mais centralizador. Eles sinalizaram a tendência de 

adotar um modelo de gestão compartilhado e aberto para acolher sugestões. 

 

4.3 Preparação de sucessores e expectativas 

 

Atendendo ao terceiro objetivo específico da dissertação, esta seção discorre acerca 

do processo de preparação dos sucessores e suas expectativas. Em relação às 

iniciavas com foco na preparação dos sucessores, a reitora comentou: 

Bom, eu tenho dois filhos. Um deles, eu coloquei como o diretor de um centro 
de prática de engenharia, arquitetura e gestão. A outra, é a coordenadora do 
curso de publicidade e propaganda e diretora de marketing da instituição. Isso, 
para que eles pudessem ter uma visão da instituição e conhecer tantos os 
problemas como as realizações, para que possam definir a sua posição no 
futuro. Eu não posso obrigar ou exigir que eles fiquem. Cada um tem sua 
profissão, mas tem uma parcela dentro da instituição. (Fiz isso), exatamente, 
para eles pesarem, para verem, realmente, o que vai ser importante para eles. 
Porque a instituição vai perdurar, vai continuar a existir (E1 – Reitora). 

 

Ao ser indagada acerca da predisposição dos sucessores para exercer determinadas 

tarefas, ela explicou que “um complementa o outro. A (filha), da área de marketing, é 

extremamente criativa, inovadora, tem ascensão a todos funcionários. Em 

contrapartida, o outro é mais exigente, acompanha de perto, vê tudo que está 

acontecendo” (E1 – Reitora). 

 

Acerca de possíveis aspectos a serem desenvolvidos pelos potenciais sucessores, a 

reitora relatou: 
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Bom, eu acho que nessa perspectiva, precisa ter mais conhecimento da própria 
pedagogia, da didática propriamente dita. Porque, como eu sou especialista 
nisso, então, é uma área que realmente eu atribuo ser de significado primordial 
para a instituição. Nessa perspectiva, a coordenadora do curso de publicidade, 
pela própria função, que é orientar professores e alunos, está mais voltada para 
essa realidade. O que está administrando as engenharias, tem que estudar 
mais as partes didáticas. Em contrapartida ela tem que ser mais exigente e 
controlar os processos dentro de um planejamento (E1 – Reitora). 

 

Em relação ao momento adequado para se realizar a sucessão, ela explicou: 

Olha, eu não pensei nisso ainda não. Aliás, é muito difícil aceitar que tem que 
sair de cena, porque a gente sempre acha que está nova para fazer isso. Mas, 
eu tenho convicção de que vou estar por trás das letras, ou seja, por trás da 
escola, da instituição por um bom tempo. Auxiliando no que for preciso, até o 
momento em que eles se sintam seguros para administrarem sozinhos a 
instituição (E1 – Reitora). 

 

Pode-se notar que, por ter sido protagonista da IES, a reitora pretende, mesmo após 

a sucessão, nutrir seu vínculo com a instituição e auxiliar os filhos para que possam 

atuar de maneira segura. Donnelley (1967) afirma que uma importante vantagem da 

sucessão é a coerência com os objetivos da empresa. Nessa direção, a reitora 

pretende desempenhar uma espécie de mentoria, apoiando os sucessores e 

fomentando o alinhamento com as diretrizes. 

 

Procurou-se identificar a percepção dos potenciais sucessores acerca da preparação 

para suceder a atual reitora. Eles indicaram maturidade quando declararam a 

necessidade de aprimoramento e do estabelecimento de uma coesa equipe 

multidisciplinar de apoio.  

Então, acho que o mestrado contribuiu de forma que a gente conseguisse olhar 
vários lados, mas não de uma forma total. Acho que, realmente, seria 
necessário, talvez, um curso mais específico, principalmente no meu caso, com 
relação à parte gerencial e financeira (E2 – Potencial Sucessora) 

 
Honestamente falando, eu não me sinto preparado para suceder a empresa, 
porque, eu acho, que uma empresa como o UNIFIPMOC é feita de pessoas e 
uma pessoa só não sucede minha mãe. Eu tenho um tato muito grande nos 
números, minha irmã tem tato na parte humana. Nós temos vários 
colaboradores, o Elio na parte do Direito, a Francis na parte do gerenciamento, 
o Rafael Gontijo também na parte administrativa. Eu estou citando esses 
nomes porque são os que me vieram à cabeça. Eu acho que se a gente formar 
um belo time, vou me sentir mais preparado para suceder a empresa. Acho que 
a sucessão será de mãos dadas com minha irmã e com essas outras pessoas 
(E3 – Potencial Sucessor). 



 84 

 
Em relação aos aspectos considerados essenciais pelos potenciais sucessores, o 

entrevistado E3 declarou: “O ideal para suceder a empresa é a junção de pessoas que 

vieram ao longo do tempo trabalhando com a reitora da instituição” (E3 – Potencial 

Sucessor). Nessa direção, ele atestou: 

O UNIFIPMoc é feito de pessoas e a sucessão não será uma sucessão tirando 
a matriarca e colocando uma pessoa no lugar dela. Acho que nós vamos 
substituir a nossa matriarca por um grupo de pessoas, obviamente, eu e minha 
irmã ocupando cargos mais diretos. Vamos falar assim, no sentido gerencial e 
uma série das outras pessoas contribuindo diretamente para essa gestão (E3 
– Potencial Sucessor). 

 

A entrevistada E2 sinalizando concordância, afirmou: 

Eu acho que vai ser um desafio muito grande suceder [...]. Mas, eu acredito que 
se for a quatro mãos, seis mãos, oito mãos, a gente vai conseguir aperfeiçoar 
e manter as características que fizeram do negócio, um sucesso (E2 – Potencial 
Sucessora). 

 

Passos et al. (2006) considerou a complexidade envolvida no processo de sucessão 

e destacou a relevância de aspectos ligados às mudanças operacionais e gerenciais, 

assim como os fatores emocionais e intangíveis. Deste prisma, os entrevistados 

demonstram sensibilidade ao pretenderem um processo gradativo e colaborativo de 

transição. 

 

Em relação às capacidades que, na visão dos potenciais sucessores, precisam ser 

desenvolvidas por eles, pôde-se notar o caráter de complementariedade. Nesse 

sentido, a entrevistada E2 sinalizou a necessidade de adquirir conhecimentos sobre a 

dimensão econômico-financeira da IES, enquanto o entrevistado E3, citou a dimensão 

humana e reforçou a relevância da equipe de apoio. 

 

No que se refere à preparação dos potenciais sucessores, os resultados mostraram 

que eles vêm sendo preparados cotidianamente, ao participarem da gestão 

institucional em áreas-chaves. Contudo, eles mencionaram a necessidade de adquirir 

certos conhecimentos que extrapolam suas esferas de atuação. No caso do 

UNIFIPMoc, as preocupações parecem não se referir tanto aos dilemas enfrentados 

entre pais e filhos, conforme abordaram Flores e Grisci (2012). São os aspectos 

relacionados às dimensões técnica e humana da gestão que têm suscitado 

expectativas.  
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Quando questionada acerca de sua visão em relação ao controle do patrimônio e com 

o processo sucessório, a reitora ponderou: 

Bom, eu tenho convicção de que esses valores que eu trago comigo, eu 
consegui passar para meus filhos. Eu acredito que eles vão ter todo cuidado 
nessa perspectiva de ter controle de tudo. (Isso), porque o patrimônio pertence 
a eles e não devem dispor disso. (Embora) cada um tenha o seu negócio, o 
negócio maior é mesmo a própria instituição (E1 – Reitora). 

 

Já os potenciais sucessores se posicionaram da seguinte maneira. 

Acho que preciso ter cautela para tentar fazer uma sucessão muito tranquila, 
mantendo a essência do que o antigo dirigente acreditava. Não fazer uma nova 
empresa ou fazer um novo começo, porque a instituição tem características 
únicas e positivas que a tornam tão diferente. Então, é preciso ter todo cuidado 
e zelo com relação ao patrimônio que foi construído (E2 – Potencial Sucessora). 
 
Eu não tenho expectativa. Primeiro, porque eu não quero controlar o 
patrimônio. Eu acho que o patrimônio tem que ser controlado pela minha mãe. 
O patrimônio é dela, controlar a instituição é uma coisa, controlar o patrimônio 
é outra coisa [...] (E3 – Potencial Sucessor). 
 

Sobre a previsão acerca de uma possível divisão da sociedade e o papel do(s) 

sucessor(es), a reitora afirmou: 

Na verdade, eu tenho um grupo. Eu tenho sócios. Nós não somos sós, somente 
a família. Tem um outro grupo pelo qual eu não posso responder. Tenho 
convicção de que eles vão ficar os dois (filhos) na instituição. Mesmo porque, é 
uma instituição grande e que está crescendo. Possivelmente, teremos novos 
campi e eles (os sucessores) poderão dividir as funções (E1 – Reitora). 

 
 

Ao se referir à forma de lidar com o papel gerencial na sucessão, o entrevistado E3 

explicou. 

 
Da mesma forma que eu lido hoje. Minha preocupação é fazer um trabalho de 
sucesso, é fazer a instituição perdurar com o passar dos anos, trazendo 
sucesso para mim, para minha irmã e para a família. (E3 – Potencial Sucessor). 
 

A reitora declarou: “Eu acho que eu nasci para educar. Eu fiz educação a vida inteira 

e me sinto uma pessoa profundamente realizada. Consegui, assim, com muita luta, 

foi muito difícil, mas consegui vencer e criar um modelo diferenciado de educação” 

(E1 – Reitora). Em relação às expectativas sobre os sucessores, ela afirmou:  

A minha expectativa é que dê continuidade na mesma visão educacional, na 
mesma filosofia que a gente vem desenvolvendo até agora. Porque toda a 
estrutura que existe na instituição hoje, ela está baseada nesses fundamentos 
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básicos, importantes, que já foram implantados. Então, o que eu espero é que 
eles deem continuidade, que se encaixem perfeitamente dentro dessa proposta 
e a aperfeiçoem, porque, com certeza, eles serão muito melhores do que 
somos hoje (E1 – Reitora). 

 
Sobre a adoção de alguma política específica na sucessão, a entrevistada E2, 

novamente, considerou a relevância de um processo de transição gradativo. 

Eu acho que a sucessão não tem que ter uma quebra. Eu acredito que deveria 
ser a várias mãos, até porque, eu acho que isso é importante independente de 
quem ficar ou não, de ser várias mãos. [...]. Se a gente faz um trabalho a várias 
mãos. A gente já tem ali vários olhares diferentes na hora de decidir. Isso já 
ajuda. Então, eu acredito que a sucessão tem que ser aos poucos, mantendo 
a atual diretoria que deve sair devagar e gradativamente, não com um 
rompimento (E2 – Potencial Sucessora). 

 

O entrevistado E3 reforçou a necessidade de se adotar um modelo de gestão 

colaborativo: “Eu acho que eu e minha irmã, em conjunto, conseguimos suceder bem. 

A política seria (fundamentada) na divisão das funções em busca de um objetivo 

comum” (E3 – Potencial Sucessor). Os dados obtidos também sinalizaram que os 

conflitos existentes na instituição se referem ao processo decisório e são dirimidos por 

meio do diálogo e compartilhamento de pontos de vista.  

 
Sobre os fatores que fundamentaram o sucesso do UNIFIPMoc, a reitora considerou 

importante um conjunto de fatores, tais como sua determinação, as oportunidades que 

foram aproveitadas, as ideias que explorou e sua capacidade e complementou. 

Eu acho que é o conjunto de tudo isso porque nenhum desses sozinho, gera 
credibilidade ou permanência. Esse conjunto de fatores é que permite o 
sucesso de qualquer instituição porque você precisa das pessoas, você tem 
que fazer um trabalho em conjunto. Evidente que tem que ter a liderança, tem 
que ter o planejamento, mas os outros fatores são fundamentais para o 
crescimento e a permanência da instituição no mercado. (E1 – Reitora). 

 

O entrevistado E3 ponderou: “Eu acredito que a continuidade da instituição vai 

depender de todos esses fatores juntos” (E3 – Potencial Sucessor). Já a entrevistada 

E2 explicou: 

Na verdade, eu atribuo (o sucesso) a todos (os fatores) juntos, mas, o que eu 
acho que move o UNIFIPMoc é uma vontade muito coletiva de dar certo e, isso, 
não pode morrer. O que me dá medo é o futuro da instituição e da sucessão. 
Porque, isso, é um grande diferencial, é o amor de todos pelo negócio. Acredito 
que as ideias, os planejamentos, isso tudo a gente vai sempre dar conta de 
fazer. Mas, eu acho, que o propósito institucional do UNIFIPMoc é muito mais 
forte. Isso é a memória. Isso é a alma do negócio, é o propósito de educação 
acima de qualquer coisa (E2 – Potencial Sucessora). 
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Os apontamentos anteriores confirmam a ótica adotada por Neto (2002), quando 

considerou que as bases da empresa familiar (patrimônio, valores, história) são 

compartilhadas, e isso, mobiliza um sentimento comum de unidade, o que implica que 

estão ligados não só por interesses profissionais, mas, também por laços afetivos. 

 

Sobre as expectativas relacionadas à sucessão, o entrevistado E3 afirmou: “Minhas 

expectativas são sempre as melhores possíveis, porque eu vou tocar um negócio com 

a sinergia junto com a minha irmã, com os mesmos preceitos, com os mesmos 

valores, com os mesmos valores que sempre existiram” (E3 – Potencial Sucessor). A 

entrevistada E2 expressou um misto de perplexidade e confiança em relação ao 

futuro. 

Então, eu tinha expectativas maravilhosas e muito promissoras até o início do 
ano. Depois do COVID, eu confesso que eu tenho um pouco de medo, pelo 
tempo em que as pessoas ficaram sem aula, pelas mudanças de hábitos, pela 
falta de renda. É um momento muito incerto para a educação que dá muito 
medo. Mas, mesmo dentro deste cenário de pandemia e de crise, a gente 
conseguiu ter resultados muito diferentes da média nacional. Isso nos deixa 
“convencidos” de que podemos continuar trabalhando com nossos diferenciais 
e produzindo resultados. A gente sempre acredita na qualidade do ensino e nos 
diferenciais que a instituição consegue ofertar e que podem ser o grande 
diferencial (E2 – Potencial Sucessora). 

 
Com base nos dados apurados na pesquisa e que foram apresentados nesta seção, 

pôde-se clarificar diversos aspectos relacionados à preparação dos sucessores e às 

expectativas sobre ao processo sucessório.  

 

Constatou-se que a formação de sucessores é um processo informal, que ocorre, 

cotidianamente, no próprio ambiente interno do UNIFIPMoc, na medida em que os 

potenciais sucessores atuam como gestores. Dessa forma, eles podem ganhar 

experiência e ampliar o nível de conhecimento sobre a dinâmica institucional e suas 

peculiaridades. Outro aspecto observado se refere à visão que têm acerca das 

expectativas. Nesse sentido, eles entendem que a sucessão envolve uma complexa 

transição que demandará esforços de aprimoramento técnico e a adoção de um 

modelo de gestão compartilhada com a contribuição de diversos profissionais da IES. 

Tornou-se evidente o reconhecimento do esforço e do trabalho realizados pela 

fundadora que é, atualmente, a reitora. Seu exemplo de vida e determinação são 
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motivo de orgulho para os potenciais sucessores. Eles pretendem dar continuidade 

ao empreendimento, aperfeiçoando diversos aspectos e preservando os valores que 

possibilitaram o sucesso do UNIFIPMoc.  
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5 Considerações Finais 

 

Esta dissertação partiu da seguinte questão: “Em uma IES privada e de natureza 

familiar, como se caracteriza a visão dos dirigentes acerca das competências 

gerenciais requeridas e do processo de formação de sucessores?”. Para responder à 

questão, fez-se necessário verificar em que fase do ciclo de vida organização a 

instituição se encontra atualmente. Dessa forma, foi possível compreender a natureza 

das competências e dos esforços envidados para a formação de sucessores. No caso 

analisado, deve-se considerar que o UNIFIPMoc é uma instituição familiar com forte 

tradição no campo da educação e que desempenha papel relevante no contexto 

regional. 

 

Realizou-se um estudo de caso cuja coleta de dados baseou-se na realização de 

entrevistas semiestruturadas, aplicação de questionário e análise de documentos. A 

pesquisa envolveu o inquérito de diversos sujeitos, a saber: reitora, potenciais 

sucessores e profissionais alocados em diversos setores da instituição. Deve-se 

ressaltar que, em função dos objetivos do estudo, o corpus de pesquisa não envolveu 

amplo número de membros do corpo docente da IES. Outro apontamento necessário, 

se refere à opção por não incluir na pesquisa representantes de outro grupo societário, 

uma vez que a pesquisa enfatiza a família Turano que detém o controle efetivo da 

instituição em questão. 

 

A partir da questão central, formulou-se o seguinte objetivo geral: “analisar as 

competências gerenciais requeridas dos dirigentes e o processo de preparação de 

sucessores, considerando a atual fase do ciclo de vida organizacional do UNIFPMoc” 

Esse objetivo foi alcançado por meio do processo investigativo realizado. Os 

procedimentos metodológicos adotados possibilitaram uma visão consistente acerca 

do objeto de estudo e imprimiram rigor ao trabalho de pesquisa. O objetivo geral foi 

desdobrado em objetivos específicos que, a seguir, são apresentados em sintonia 

com os resultados da pesquisa. 

 

Em relação ao primeiro objetivo específico, “caracterizar o UNIFIPMoc e seu ciclo de 

vida organizacional”, pode-se verificar que a IES assume um papel relevante no 

contexto local. Ao longo de sua trajetória, se consolidou como centro de referência, 



 90 

tendo como premissa o ensino de qualidade em diversos campos do saber. O sucesso 

da instituição se deve, em grande medida, ao esforço empreendedor da fundadora, 

que soube construir relações, articular recursos e imprimir um caráter inovador ao 

UNIFIPMoc. Atualmente, a IES apresenta características que sugerem sua 

classificação na segunda fase do modelo de Ciclo de Vida Organizacional (CVO) 

proposto por Greiner (1998). Nesse sentido, o modelo de gestão fundamenta-se na 

busca de eficiência e, por meio de um estilo de gestão diretivo, adota uma conduta 

centralizadora com sistemas de controle baseados no estabelecimento de 

procedimentos-padrão. Contudo, a pesquisa revelou que, gradativamente, os 

dirigentes têm se esforçado para construir uma ambiência favorável ao diálogo e 

colaboração. Pôde-se notar que, durante sua evolução, a instituição fomentou uma 

cultura organizacional assentada em valores que têm motivado o comprometimento 

de seus membros e fortalecido os vínculos com a IES. 

 

No que se refere ao segundo objetivo específico, “identificar a percepção dos 

dirigentes acerca das competências gerenciais”, a pesquisa revelou vários aspectos. 

 

Em relação às competências de oportunidade, observou-se que elas são essenciais 

ao negócio. Assim, deve-se levar em conta sua relevância para a sobrevivência da 

instituição. A partir da identificação de novas alternativas capazes de favorecer o 

empreendimento, os dirigentes do UNIFIPMoc estabelecem estratégias e viabilizam 

sua operacionalização no contexto institucional. O acompanhamento das mudanças 

no cenário educacional e o atendimento das expectativas de seus alunos são vitais 

para o sucesso da instituição.  

 

Sobre as competências de relacionamento, houve consenso acerca da relevância do 

estabelecimento de relações no contexto institucional. A qualidade dessas relações 

tem sido considerada uma base para a construção de uma ambiência saudável e 

produtiva. 

 

No UNIFIPMoc, notou-se a relevância das competências conceituais que se referem 

à visão alargada e crítica sobre os cursos de ação que podem ser tomados pelos 

dirigentes. Verificou-se que os entrevistados estão comprometidos com a busca de 

inovações e realizam sistemáticos esforços para aquisição de novos conhecimentos 
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que sejam capazes de impactar positivamente a geração de valor para o negócio. 

Nessa linha, espera-se que os projetos concebidos se convertam em soluções 

inovadoras para a instituição e para a sociedade. 

 

Os resultados mostraram que, no UNIFIPMoc, as competências de planejamento e 

organização estão presentes na dinâmica funcional e assuem papel importante na 

interação entre os diversos setores. A capacidade de delegação foi apontada como 

aspecto essencial. 

 

Como ocorre em grande parte das organizações, as competências estratégicas são 

vitais na IES analisada. Essas competências se revelam necessárias para a 

realização de análises de natureza macro-organizacional, bem como para a definição 

de condutas e procedimentos no ambiente interno. 

 

Os resultados apurados evidenciaram a relevância das competências de 

comprometimento, tendo sido consideradas importantes pelos dirigentes. De forma 

geral, os entrevistados reconheceram que o comprometimento é um aspecto forte e 

alimentado pela instituição. Nos diversos níveis da estrutura, os laços estabelecidos 

entre os funcionários parecem ser consistentes e duradouros, na visão dos 

pesquisados. 

 

A pesquisa mostrou que tanto a reitora como os potenciais sucessores consideram a 

relevância dos esforços de aprimoramento e essenciais em face das transformações 

no cenário educacional.  

 

De forma conclusiva, foi possível constatar concordância dos entrevistados em 

relação à percepção sobre as competências. As categorias utilizadas por Mattos 

(2014) expressaram sintonia com o contexto institucional analisado nesta dissertação. 

Com base nas competências abordadas e no relato dos entrevistados, observou-se 

que os potenciais sucessores pretendem buscar um modelo de gestão participativo e 

revelaram predisposição para acolher sugestões das diversas áreas.  

 

O terceiro objetivo específico da dissertação, “descrever o processo de preparação 

dos sucessores e suas expectativas”. A pesquisa mostrou que o processo de 
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preparação dos sucessores ocorre de forma cotidiana, na medida em que atuam como 

gestores na IES. Por meio da prática, eles têm oportunidade de lidar com desafios 

institucionais e conhecer especificidades do contexto organizacional. Em relação às 

expectativas nutridas por eles, identificou-se a intenção de adotar um modelo de 

gestão compartilhado e aberto às contribuições dos diversos setores da instituição. 

Mais especificamente, sobre o processo sucessório, eles destacaram a necessidade 

de ampliar o nível de conhecimento sobre determinados conteúdos. Finalmente, ao 

reconhecerem o protagonismo empreendedor da fundadora, os potenciais sucessores 

declararam a intenção de, oportunamente, conduzirem a IES em sintonia com os 

valores apregoados pela fundadora e promovendo as necessárias adaptações para 

que o UNFIPMoc possa avançar em sua trajetória de sucesso. 

 

Como limitação do estudo, menciona-se a impossibilidade de entrevistar os 

profissionais que compõem a equipe de apoio dos dirigentes. A partir disso, sugere-

se a realização de futuros estudos que envolvam esses profissionais, bem como os 

líderes de outras instâncias institucionais e que têm papel relevante na consecução 

dos objetivos institucionais. 

 

5.1 Recomendações gerenciais 

 

A partir dos resultados obtidos na pesquisa, recomenda-se a adoção de um plano de 

desenvolvimento individual que tenha como referência as possíveis competências 

requeridas no caso de sucessão. Dessa forma, os potenciais sucessores poderão 

atuar de forma gradual e sistemática na aquisição de conhecimentos, habilidades e 

atitudes necessárias à manifestação das referidas competências. A participação da 

reitora do UNIFIPMoc e sua atuação como mentora seria de suma importância nesse 

processo.  
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Apêndice A – Carta de apresentação 

 

Montes Claros, setembro de 2019 

 

Prezado(a) Senhor(a), 

 

Sou aluno do Mestrado Profissional em Administração da Fundação Pedro Leopoldo 

e estou realizando uma pesquisa acadêmica que procura analisar as competências 

gerenciais requeridas dos dirigentes e o processo de preparação de sucessores, 

considerando a atual fase do ciclo de vida organizacional do UNIFPMoc, sob a 

orientação do Prof. Dr. Reginaldo de Jesus Carvalho Lima. 

 

Faz-se necessária uma pesquisa de campo e, para tanto, gostaria de contar com a 

sua colaboração, concedendo-me uma breve entrevista.  

 

Agradeço sua contribuição e coloco-me à disposição para esclarecimentos por meio 

do e-mail: guilherme@turanoconstrutora.com.br 

 

A identificação não é necessária. 

 

 

Atenciosamente, 

 

Guilherme Turano Trindade 

Mestrando em Administração - FPL 

Fundação Pedro Leopoldo 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:guilherme@turanoconstrutora.com.br
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Apêndice B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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Apêndice C – Questionário - Fundadora 

 

Parte 1 – Compreensão do atual momento da Instituição e papel da fundadora 

1) Como a senhora descreve a Instituição hoje? 

2) A senhora teve algum empreendimento anterior à criação da Instituição? Comente. 

3) A Instituição é a principal agregadora de valor ao seu patrimônio?  

4) Qual é seu papel na Instituição hoje em dia?  

5) Quais são suas principais atividades dentro da Instituição hoje? 

 

Parte 2 – Formação da empreendedora 

6) Qual é sua formação acadêmica? Como ela contribui para a criação da Instituição? 

7) Antes de fundar a Instituição a senhora teve experiências em outras organizações? Em 

caso afirmativo, como elas contribuíram para sua formação? 

 

Parte 3 – Competências da fundadora em relação ao empreendimento 

8) Competências de oportunidade – A senhora busca novas alternativas para a Instituição? 

Comente. 

9) Competências de oportunidade – Como a senhora percebe as necessidades dos 

clientes/alunos? 

10) Competências de relacionamento – A senhora procura promover redes de relacionamento 

para agregar valor à Instituição? Comente. 

11) Competências de relacionamento – A senhora prefere usar novas redes de 

relacionamento ou antigos contatos? Por quê? 

12) Competências de relacionamento – Como a senhora lidera essas redes de 

relacionamento? A senhora adota alguma estratégia para imprimir motivação e liderança 

nessas redes? 

13) Competências de relacionamento – Que importância a senhora atribui ao ato de negociar, 

cotidianamente, no seu trabalho?  

14) Competências conceituais – Quanto tempo a senhora dedica à reflexão sobre desafios 

relacionados ao trabalho?  

15) Competências conceituais – Quanto do seu tempo a senhora dedica a inovar ou buscar 

novos “oceanos”? 

16) Competências conceituais – Como a senhora avalia os riscos de novas iniciativas? 

17) Competências de planejamento e organização – Como a senhora procura organizar e 

planejar as atividades institucionais no dia a dia? 

18) Competências de planejamento e organização – A senhora considera sua capacidade de 

liderança como algo nato ou que foi desenvolvido ao longo tempo? 
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19) Competências de planejamento e organização – Como a senhora pratica a delegação de 

tarefas? Como relaciona a delegação com o crescimento do seu negócio? 

20) Competências estratégicas – Como a senhora determina seus objetivos de longo prazo? 

De que forma define objetivos e metas para toda a Instituição? 

21) Competências estratégicas – De que forma a senhora se mantém atenta às mudanças do 

mercado e do contexto educacional? 

22) Competências estratégicas – Como a senhora formula estratégias para a Instituição? 

Existe relação entre a elaboração de estratégias e o sucesso da Instituição? 

23) Competências de comprometimento – Qual(is) motivo(s) leva(m) a senhora a direcionar 

esforços para a realização de um trabalho? 

24) Competências de comprometimento – Existem valores que guiem sua forma de atuar no 

dia a dia? 

25) Competências de comprometimento – O que a motiva a ir adiante? 

26) Competências de comprometimento – Qual a importância que a senhora atribui ao 

comprometimento pessoal e às pessoas envolvidas com a Instituição? 

27) Competências de suporte – Qual a importância a senhora atribui ao aprendizado para 

adaptar-se? 

28) Competências de suporte – A senhora adota alguma de técnica de gerenciamento do 

tempo? De que forma a senhora equilibra vida e trabalho? 

29) Competências de suporte – A senhora adota alguma forma de se autogerenciar e buscar 

aperfeiçoamento profissional? Qual? 

 

 Parte 4 – Preparação do sucessor 

30) Em relação ao que conversamos anteriormente, é possível notar as atividades que a 

senhora tem exercido para o sucesso da Instituição. Como é o processo de preparação para 

o possível sucessor realizar essas mesmas tarefas? 

31) A senhora nota quais tarefas o possível sucessor tem mais disposição para exercer? 

32) Qual tarefa que a senhora gostaria que o seu sucessor executasse, mas acredita que ele 

(a) ainda deve desenvolver? 

33) Em que o momento a senhora considera adequada a realização da sucessão? 

 

Expectativas em relação à propriedade 

34) Política societária – Quais expectativas a senhora tem em relação ao controle do 

patrimônio ao seu sucessor ocupar o cargo de Diretor? 

35) Política societária – Como a senhora prevê a divisão da sociedade e o papel do seu 

sucessor após a transição? 

36) Política societária – A senhora e seu sucessor já planejam uma sociedade adiantada? 
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37) Política societária – O que a senhora espera dos seus outros herdeiros que não pretendem 

atuar na Instituição? 

 

Expectativas em relação à família 

38) Existe uma preparação da família para a sucessão do seu futuro gestor? Como é feita? 

39) Quais expectativas a senhora tem em relação ao seu herdeiro cuidar da família quando 

ele assumir a direção da Instituição? 

 

Parte 5 – Finalização da entrevista 

40) A senhora atribui o sucesso da Instituição a que fatores (à estratégia, à sua determinação, 

às oportunidades que foram aproveitadas, às ideias que explorou ou à sua capacidade de 

planejamento e execução)? 

41) Qual é a principal expectativa que a senhora tem em relação ao sucessor? 

42) Existe algum adendo ou observação que a senhora gostaria de fazer? 

 

Muito obrigado! 
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Apêndice D – Questionário - Sucessores 

 

Parte 1 – Compreensão do atual momento da Instituição e papel do sucessor 

1) Como o senhor descreve o negócio hoje? 

2) O(a) senhor(a) participa de outros negócios além deste? Comente. 

3) Por que o(a) senhor(a) escolheu participar especificamente deste negócio/Instituição? 

4) Qual é seu papel hoje nos negócios da família?  

5) Quais são suas principais atividades dentro da Instituição hoje? 

6) Como seu papel dentro desta Instituição exerce influência sobre o patrimônio da família? 

 

Parte 2 – Formação do(a) sucessor(a) 

7) Qual é sua formação acadêmica? De que forma ela possibilita que você contribua para os 

negócios da família? 

8) Quais experiências profissionais o(a) senhor(a) possui fora do negócio familiar? 

9) Existe uma formação ou experiência que o(a) senhor(a) ainda busca que lhe deixaria mais 

preparado para assumir o negócio da família? 

 

Parte 3 – Competências do(a) possível sucessor(a) em relação ao empreendimento 

10) Competências de Oportunidade – O(a) senhor(a) busca novas alternativas para a 

Instituição? Comente. 

11) Competências de Oportunidade – Como o(a) senhor(a) percebe as necessidades dos 

clientes/alunos? 

12) Competências de relacionamento – O(a) senhor(a) procura promover redes de 

relacionamento para agregar valor à Instituição? Comente. 

13) Competências de relacionamento – O(a) senhor(a) prefere usar novas redes de 

relacionamento ou antigos contatos? Por quê? 

14) Competências de relacionamento – Como o(a) senhor(a) lidera essas redes de 

relacionamento? O(a) senhor(a) adota alguma estratégia para imprimir motivação e liderança 

nessas redes? 

15) Competências de relacionamento – Que importância o(a) senhor(a) atribui ao ato de 

negociar cotidianamente no seu trabalho?  

16) Competências conceituais – Quanto tempo o(a) senhor(a) dedica à reflexão sobre 

desafios relacionados ao trabalho?  

17) Competências conceituais – Quanto do seu tempo o(a) senhor(a) dedica a inovar ou 

buscar novos “oceanos”? 

18) Competências conceituais – Como o(a) senhor(a) avalia os riscos de novas iniciativas? 
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19) Competências de planejamento e organização – Como o(a) senhor(a) procura organizar 

e planejar as atividades institucionais no dia a dia? 

20) Competências de planejamento e organização – O(a) senhor(a) considera sua capacidade 

de liderança como algo nato ou que foi desenvolvido ao longo tempo? 

21) Competências de planejamento e organização – Como o(a) senhor(a) pratica a delegação 

de tarefas? Como relaciona a delegação com o crescimento do seu negócio? 

22) Competências Estratégicas – Como o(a) senhor(a) determina seus objetivos de longo 

prazo? De que forma define objetivos e metas para toda a Instituição? 

23) Competências Estratégicas – De que forma o(a) senhor(a) se mantém atenta às 

mudanças do mercado e do contexto educacional? 

24) Competências Estratégicas – Como o(a) senhor(a) formula estratégias para a Instituição? 

Existe relação entre a elaboração de estratégias e o sucesso da Instituição? 

25) Competências de comprometimento – Qual(is) motivo(s) leva(m) o(a) senhor(a) a 

direcionar esforços para a realização de um trabalho? 

26) Competências de comprometimento – Existem valores que guiem sua forma de atuar no 

dia a dia? 

27) Competências de comprometimento – O que a motiva a ir adiante? 

28) Competências de comprometimento – Qual a importância que o(a) senhor(a) atribui ao 

comprometimento pessoal e às pessoas envolvidas com a Instituição? 

29) Competências de suporte – Qual a importância que o(a) senhor(a) atribui ao aprendizado 

para adaptar-se? 

30) Competências de suporte – O(a) senhor(a) adota alguma de técnica de gerenciamento do 

tempo? De que forma o(a) senhor(a) equilibra vida e trabalho? 

31) Competências de suporte – O(a) senhor(a) adota alguma forma de se auto gerenciar e 

buscar aperfeiçoamento profissional? Qual? 

 

Parte 4 – Capacidades para suceder  

32) Como o(a) senhor(a) se sente em relação à preparação para suceder a empresa familiar? 

33) O que o(a) senhor(a) acredita que seja o ideal para suceder esta empresa? 

34) Quais capacidades o(a) senhor(a) necessita desenvolver para que tenha plenas 

condições de suceder o negócio? 

 

Capacidades relacionadas à propriedade 

35) Política Societária – Quais expectativas o(a) senhor(a) tem em relação ao controle do 

patrimônio caso ocupe a Direção da Instituição? 

36) Política Societária – Como pretende lidar com a sociedade caso assuma a Direção da 

Instituição? 
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Competências relacionadas à família 

37) Como o(a) senhor(a) se prepara para gerir a empresa e o patrimônio? 

38) O(a) senhor(a) pretende desenvolver algum tipo de política familiar em relação ao 

negócio? Qual? 

39) Como o(a) senhor(a) lida com possíveis conflitos que ocorrem em relação a seu papel de 

sucessor no negócio enquanto os outros herdeiros serão sócios? 

 

Parte 5 – Finalização 

40) O(a) senhor(a)atribui a continuidade da Instituição a que fatores (à estratégia, à sua 

determinação, às oportunidades que deverão ser aproveitadas, às ideias que poderão surgir 

ou à sua capacidade de planejamento e execução)? 

41) Considerando a possibilidade de o(a) senhor(a) assumir a Direção da Instituição, quais 

são suas expectativas sobre o negócio? 

42) Quais são as expectativas em relação a divisão patrimonial após a sucessão? 

43) Existe algum adendo ou observação que o(a) senhor(a) gostaria de fazer? 

 

Muito obrigado!  
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Apêndice E – Questionário  

Setor: __________________  

Tempo de trabalha na IES:_______________ 

1. Você considera esta empresa inovadora? 

 

2. Como você avalia a gestão geral da empresa? 

 Centralizada, pois as decisões partem sempre da diretoria executiva. 

 Descentralizada, pois os setores dispõem de autonomia para a tomada 

de decisões. 

          Parcialmente centralizada, pois, em alguns momentos, é possível tomar 

alguma decisão sem recorrer à chefia. 

 

3. Como foi seu processo de inserção na empresa?  

 Processo seletivo 

 Indicação de outro funcionário 

 Indicação de amigo da família Turano 

 Estudo nesta instituição 

 

4. Como você avalia o nível de profissionalização do trabalho realizado 

pelo gestor em seu setor? 

 Profissional, pois ele tem competências para atuar no cargo. 

 Parcialmente profissional, pois faltam algumas competências para atuar 

na chefia. 

 Não profissional, pois não dispõe de competências para atuar na chefia 

deste setor. 

  

5. Como as informações referentes ao seu trabalho chegam até você? 

 Meu chefe comunica a todos em tempo hábil, por veículo formal de 

comunicação. 

 Meu chefe fala em cima da hora, geralmente. 

 Por meio de um e-mail enviado no dia da mudança/tarefa a ser realizada. 

 A informação não é passada. 

 Outros meios:___________________________________ 
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6. No seu setor, é realizada uma avaliação de desempenho dos 

funcionários? 

 Sim. 

 Não. 

 Não sei responder. 

 

7. No seu setor, há realização de treinamentos com os funcionários? 

 Sim. 

 Não. 

 Não sei responder. 

 

8. O que precisa ser melhorado na gestão do seu 

setor?________________ 

 

9. Comente acerca de sua percepção acerca do possível processo 

sucessório no 

UNIFIPMoc.__________________________________________ 
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Anexo A – Relação de IES localizadas em Montes Claros, MG (INEP – MEC, 2018) 

 

Código 
Mantenedora 

Razão 
Social 

CNPJ 
Natureza 
Jurídica 

Instituição 
(IES) S

ig
la

 

Endereço 
Organização 
acadêmica 

Tipo de 
credencia

mento 

C
a
te

g
o

ri
a
 

Categoria 
administrativa 

CI 

A
n

o
 C

I 

C
I-

E
A

D
 

A
n

o
 C

I-
E

A
D

 

IG
C

 

A
n

o
 I

G
C

 

S
it

u
a

ç
ã
o

 

11897 

Instituto 
Prominas 
Serviços 

Educaciona
is Ltda 

0
7
.2

5
4
.2

5
6
/0

0
0
1

-

7
4
 Privada 

com fins 
lucrativos 

Faculdade de 
Ciências Gerenciais e 
Empreendedorismo 

(FACIGE) 

F
A

C
IG

E
 

Rua Lírio 
Brant - 511 

- Cep: 
39401-063 

- Melo 

Faculdade 

EAD - 
Superior / 
Presencial 
- Superior P

ri
v
a
d
a
 

Privada com 
fins lucrativos 

3 

2
0
1
6
 

4
 

2
0
1
7
 

3
 

2
0
1
6
 

A
ti
v
a
 

11897 

Instituto 
Prominas 
Serviços 

Educaciona
is Ltda 

0
7
.2

5
4
.2

5
6
/0

0
0
1

-

7
4
 Privada 

com fins 
lucrativos 

Faculdade de 
Computação de 
Montes Claros 

- 

Rua Odilon 
Macaúbas - 
220 - Cep: 
39400-091 

- Centro 

Faculdade 
Presencial 
- Superior 

P
ri
v
a
d
a
 

Privada com 
fins lucrativos 

3 

2
0
1
0
 

-  3
 

2
0
1
6
 

A
ti
v
a
 

16250 

Instituto 
Superior 

em 
Ciências da 

Saúde 
Ltda. 

1
9
.9

7
9
.7

3
3
/0

0
0
1

-

4
8
 Privada 

com fins 
lucrativos 

Faculdade de 
Odontologia do Norte 

de Minas 
(FACIONORTE) 

F
A

C
IO

N
O

R
T

E
 

Rua Doutor 
Walter 

Ferreira 
Barreto - 

144 - Cep: 
39401-347 
- Ibituruna 

Faculdade 
Presencial 
- Superior 

P
ri
v
a
d
a
 

Privada com 
fins lucrativos 

4 

2
0
1
6
 

-  -  

A
ti
v
a
 

14675 
Única 

Educaciona
l Ltda 

1
0
.7

3
9
.2

4
0
/0

0
0
1

-

6
6
 

Pessoa 
Jurídica de 

Direito 
Privado - 
Com fins 

lucrativos - 
Sociedade 

Civil 

Faculdade de Saúde 
Ibituruna (FASI) F

A
S

I 

Avenida 
Nice - 99 - 

Cep: 
39400-089 
- Ibituruna 

Faculdade 
Presencial 
- Superior 

P
ri
v
a
d
a
 

Privada com 
fins lucrativos 

3 

2
0
1
0
 

-  3
 

2
0
1
6
 

A
ti
v
a
 

(Continua...) 
Fonte: Ministério da Educação (2020, p. 1). Cadastro nacional de cursos e instituições de educação superior cadastro e-MEC. Recuperado de 
http://emec.mec.gov.br/ 

1
1

0
 

http://emec.mec.gov.br/
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Anexo A – Relação de IES localizadas em Montes Claros, MG (INEP – MEC, 2018) 

 

Código 
Mantenedora 

Razão 
Social 

CNPJ 
Natureza 
Jurídica 

Instituição 
(IES) S

ig
la

 

Endereço 
Organização 
acadêmica 

Tipo de 
credencia

mento 

C
a
te

g
o

ri
a
 

Categoria 
administrativa 

CI 

A
n

o
 C

I 

C
I-

E
A

D
 

A
n

o
 C

I-
E

A
D

 

IG
C

 

A
n

o
 I

G
C

 

S
it

u
a

ç
ã
o

 

3335 

Sociedade 
Educaciona

l Turano 
Ltda 

0
3
.2

0
1
.8

3
3
/0

0
0
1

-

0
9
 Privada 

com fins 
lucrativos 

Faculdade de 
Tecnologia de Ensino 

Superior - FATEC 
(CENTES) 

C
E

N
T

E
S

 

Rua Monte 
Pascoal - 
284 - Cep: 
39401-347 
- Ibituruna 

Faculdade 
Presencial 
- Superior 

P
ri
v
a
d
a
 

Privada Com 
Fins Lucrativos 

5 

2
0
0
8
 

-  -  

A
ti
v
a
 

3210 

Prisma Pré- 
Vestibular 
S/C Ltda - 

Epp 

0
0
.3

1
4
.6

5
3
/0

0
0
1

-

4
5
 Privada 

Com Fins 
Lucrativos 

Faculdade Prisma 
(Fap) 

F
A

P
 Av. Cel. 

Prates - 16 
- Cep: 

39400-104 
- Centro 

Faculdade 
Presencial 
- Superior 

P
ri
v
a
d
a
 

Privada com 
fins lucrativos 

3 

2
0
1
7
 

-  2
 

2
0
1
6
 

A
ti
v
a
 

1264 

Instituto 
Educaciona

l Santo 
Agostinho 

Ltda 

0
3
.7

3
5
.9

8
1
/0

0
0
1

-

0
3
 Privada 

com fins 
lucrativos 

Faculdade Santo 
Agostinho (FASA) F

A
S

A
 

Avenida 
Osmani 

Barbosa - 
937 - Cep: 
39404-006 
- Conjunto 
Residencial 

Jk 

Faculdade 

EAD - 
Superior/Pr
esencial - 
Superior P

ri
v
a
d
a
 

Privada com 
fins lucrativos 

4 

2
0
1
7
 

4
 

2
0
1
6
 

3
 

2
0
1
6
 

A
ti
v
a
 

14675 
Única 

Educaciona
l Ltda 

1
0
.7

3
9
.2

4
0
/0

0
0
1

-

6
6
 

Pessoa 
Jurídica de 

Direito 
Privado - 
Com fins 

lucrativos - 
Sociedade 

Civil 

Faculdades 
Integradas do Norte 
de Minas - Funorte  F

U
N

O
R

T
E

 Rua 
Coronel 
Joaquim 

Costa - 491 
- Cep: 

39400-000 
- Centro 

Faculdade 
Presencial 
- Superior 

P
ri
v
a
d
a
 

Privada com 
fins lucrativos 

3 

2
0
1
5
 

-  3
 

2
0
1
6
 

A
ti
v
a
 

 (Continua...) 
Fonte: Ministério da Educação (2020, p. 1). Cadastro nacional de cursos e instituições de educação superior cadastro e-MEC. Recuperado de 
http://emec.mec.gov.br/ 
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Anexo A – Relação de IES localizadas em Montes Claros, MG (INEP – MEC, 2018) 

 

Código 
Mantenedora 

Razão 
Social 

CNPJ 
Natureza 
Jurídica 

Instituição 
(IES) S

ig
la

 

Endereço 
Organização 
acadêmica 

Tipo de 
credencia

mento 

C
a
te

g
o

ri
a
 

Categoria 
administrativa 

CI 

A
n

o
 C

I 

C
I-

E
A

D
 

A
n

o
 C

I-
E

A
D

 

IG
C

 

A
n

o
 I

G
C

 

S
it

u
a

ç
ã
o

 

1040 

Sociedade 
Padrão de 
Educação 
Superior 

Ltda 

0
3
.2

7
3
.6

6
0
/0

0
0
1

-

3
4
 Privada 

com fins 
lucrativos 

Faculdades 
Integradas Pitágoras 

(Fip-Moc) F
IP

-M
O

C
 

Avenida 
Professora 

Aida 
Mainartina 
Paraíso - 
80 - Cep: 

39408-007 
- Ibituruna 

Faculdade 
Presencial 
- Superior 

P
ri
v
a
d
a
 

Privada com 
fins lucrativos 

4 

2
0
1
8
 

-  4
 

2
0
1
6
 

A
ti
v
a
 

11897 

Instituto 
Prominas 
Serviços 

Educaciona
is Ltda 

0
7
.2

5
4
.2

5
6
/0

0
0
1

-

7
4
 Privada 

com fins 
lucrativos 

Instituto Superior de 
Educação Ibituruna 

- 

Rua Lírio 
Brant - 511 

- Cep: 
39401-063 

- Melo 

Faculdade 
Presencial 
- Superior 

P
ri
v
a
d
a
 

Privada com 
fins lucrativos 

3 

2
0
1
7
 

-  3
 

2
0
1
6
 

A
ti
v
a
 

(Conclusão) 
Fonte: Ministério da Educação (2020, p. 1). Cadastro nacional de cursos e instituições de educação superior cadastro e-MEC. Recuperado de 
http://emec.mec.gov.br/ 
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