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RESUMO 
 

Empresas familiares compõem a maioria das organizações na economia do Brasil, 
sendo responsáveis por maior parte do PIB (Produto Interno Bruto), além de ofertarem 
o maior número de empregos. No entanto essas empresas constituídas por patriarcas, 
previamente em busca do sustento de suas famílias, acabam encerrando suas 
atividades com a morte ou ausência do patriarca ou dirigentes habituais, por não terem 
um preparo em longo prazo para a “passagem do bastão”, prejudicando os negócios. 
As lições e aprendizagem que o sucedido carrega por gerações carecem ser 
compartilhadas, informações muitas vezes técnicas e gerenciais para que se ponha 
em prática habilidades que maximizem a chance de continuidade do negócio. Com a 
crescente da Internet das Coisas (IoT), é necessário que soluções práticas para o 
desenvolvimento destes profissionais acompanhem esta nova tendência que incluem 
métodos de aprendizagem. Logo o objetivo deste estudo é fazer uma revisão 
bibliográfica e estudo prospectivo para evidenciar essa tendência e práticas de gestão 
por meio de aplicativos, estes demonstrados por registros de patentes junto à 
plataforma Orbit Intelligence e INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial) e 
também desenvolver um aplicativo móvel para a plataforma operacional Android o 
qual estará direcionado para promover a transferência de conhecimento tácito para 
explícito entre dirigentes e futuros dirigentes de empresas familiares. O aplicativo 
dispõe de recursos de cadastro e gerenciamento de usuários, espaço para troca e 
armazenagem de conhecimentos e experiências divididas nas quatro áreas do 
conhecimento da administração, sugestões de melhorias para aperfeiçoar a 
ferramenta e dados estatísticos para mensurar o perfil de usuários. 
 
Palavras-chave: Empresas familiares. Sucessão Familiar. Conhecimento Tácito e 
Explícito. Aplicativo. 
 
 
 
  



  

ABSTRACT 
 

Family businesses make up the majority of organizations in the Brazilian economy, 
being responsible for most of the GDP (Gross Domestic Product), in addition to offering 
the largest number of jobs. However, these companies made up of patriarchs, 
previously in search of the support of their families, usually finish their activities with 
the death or absence of the patriarch or habitual leaders, due to not having a long-term 
preparation for the “passing the baton”, harming the Business. The lessons and 
learning that the successor carries for generations need to be shared, often technical 
and managerial information in order to put into practice skills that maximize the chance 
of business continuity. With the growth of the Internet of Things (IoT), it is necessary 
that practical solutions for the development of these professionals follow this new trend 
that includes learning methods. So, the aim of this study was to make a bibliographic 
review and prospective study to highlight this trend and practices management through 
applications, demonstrated by patent registrations with the Orbit Intelligence platform 
and INPI (National Institute of Industrial Property) and also to develop a mobile application for the Android operating platform which will be directed to promote the 
transfer of tacit knowledge  between managers and future managers of family 
businesses. The application has features for registering and managing users, space 
for exchanging and storing knowledge and experiences divided into the four areas of 
management knowledge, suggestions for improvements to improve the tool and 
statistical data to measure the profile of users. 
 
Keywords: Family Businesses. Family Succession. Tacit and Explicit. Knowledge. App. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
A dinâmica transformação latente ao mundo dos negócios é cerne dos 

estudos e pesquisas organizacionais e, incluindo as denominadas empresas 
familiares, que por ordem natural ou compulsória, acabam passando pelo processo 
sucessório, processo este que em muitos casos podem acarretar o insucesso, 
findando um negócio que até então era estável e lucrativo, por falhas no momento de 
troca de gestão da organização, ocasionado pela falta de planejamento e preparo para 
este momento (FERREIRA, 2015). 

Empresas familiares, geralmente fundadas pelas primeiras gerações 
denominadas de patriarcas, tendo como característica uma gestão centralizada da 
propriedade na mão de um ou dois membros da família, onde comumente compõe o 
corpo laborativo os agregados (membros da família não consanguíneos), empresas 
estas que foram fundadas para prover os recursos financeiros para subsistência da 
família. Geralmente o sucessor vem a ser o filho primogênito por existir um contrato 
informal do filho mais velho vir a cuidar da família e prover financeiramente na 
ausência do patriarca (DRUCKER, 2014). 

Essas empresas são marcadas por crenças de baixo custo com funcionários 
e alta produtividade, pois não existe um rigor para tratamento de remunerações, 
pagamentos de adicionais como hora extra, e contam com uma alta produtividade por 
muitas vezes se tratar de um bem comum; no entanto isto pode gerar conflitos quando 
se evidencia alguma incompatibilidade de interesses (VITOR, 2016). 

Conforme elucida Teixeira (2018), “empresas familiares, segundo dados do 
Sebrae e do IBGE, geram 65% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro e empregam 
75% da força de trabalho, além de representarem 90% dos empreendimentos no 
Brasil”. Esses dados reforçam a relevância social destes tipos de organizações 
inseridas no mercado, pois através delas que se mantêm a maior parte da população 
economicamente ativa no país, possibilitando crescimento das diversas regiões, 
garantindo o sustento de várias famílias. 

O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, desde meados da década 
de 1990, atua fortemente para que as organizações tenham boas práticas de 
governança, e como as empresas familiares são de grande relevância para nosso país 
por sua grande representatividade econômica, foi dispensado uma atenção para as 
mesmas em 2018 com levantamentos de dados estatísticos que pudessem nortear 
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como essas empresas se comportam ou atuam quando o assunto é governança e foi 
revelado que 72% destas organizações não possuem nenhum tipo de planejamento 
para a troca de dirigentes no processo sucessório (IBGC, 2019). A falta de preparo 
para um momento tão delicado no que tange a longevidade de uma organização pode 
acarretar nos altos números de empresas familiares que não passam da primeira 
geração. 

A ocorrência de sucessão dentro destas organizações é um momento crucial, 
pois membros sucessores podem querer tocar ou não o negócio, em alguns casos a 
opção de venda do empreendimento é a melhor opção, mesmo diante do apelo 
emocional que o negócio familiar possa representar para todos envolvidos. Quando 
há uma continuidade do negócio por parte da família, é preciso um planejamento para 
que essa “passagem do bastão”, na qual os sucessores precisam ser preparados e 
capacitados para aspectos técnicos e gerenciais, definindo a atuação dos membros 
da empresa, sem interferência de ex-dirigentes para novas ideias e decisões. (VITOR, 
2016). 

A transferência do conhecimento tácito para explícito dentro destas 
organizações, entre os membros envolvidos na possível troca de dirigente da empresa 
pode tornar menos impactante para os negócios, devido a aprendizagem sobre a 
fluidez dos negócios, aprendendo com o passado e vislumbrando o futuro por meio de 
lições e aprendizados.  

Este trabalhão irá evidenciar a relevância econômica e social do projeto, 
perpassando por pesquisas exploratórias que denotam a notoriedade que o tema 
merece, estudo prospectivo da viabilidade e tendência na utilização e construção de 
aplicativos para dispositivos móveis e a criação de um aplicativo de transferência de 
conhecimento para membros de empresas familiares. 

Como elucidado por Souza (2006), observa-se que as estatísticas de ordem 
mundial, do fechamento das empresas com a morte de seus fundadores chegam ao 
altíssimo índice de70%; tratando-se de Estados Unidos e Europa, apenas 40% e 30%, 
respectivamente, chegam à segunda geração. 

Percebe-se uma ruptura ou fragilidade no que chamamos de “passada do 
bastão” entre sucessor e sucedido, ocasionando dificuldades de sobrevivência no 
mercado.Não diferente da Europa, o número de empresas que continuam suas 
atividades, após a segunda geração dentro do processo sucessório, aqui no Brasil, é 
de apenas 30%, e de apenas10% na terceira geração (Petry et al., 2009).  
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O Sebrae apresenta um índice ainda mais agravante, quando os familiares 
não se identificam com a atividade, a ruptura da continuidade da empresa familiar fica 
acima de 70% nas estatísticas (Sebrae, 2016). 

A fragilidade na troca de gestão evidenciada nas estatísticas apresentadas 
anteriormente perpassa pelo processo sucessório, da jusante a montante que revela 
a falta de preparo do sucessor, pois o mesmo não desenvolveu conhecimento inerente 
a experiência/vivência do sucedido. Nonaka e Takeuchi (1997), descrevem o 
conhecimento tácito, como aquele de característica mais intangível já que está ligado 
mais à percepção, gatilhos do que estão na mente do indivíduo, experiências; já o 
explícito, mais facilmente disseminado devido suas codificações estarem presentes 
de forma documental. 

A disseminação do conhecimento se faz necessária para saúde 
organizacional, e com a interconexão digital que estamos vivenciando - IoT (internet 
das coisas) – percebe-se plataformas de gestão cada vez mais apoiadas em 
softwares, que produzem, armazenam, e podem disseminar conhecimentos de 
maneira imediata e também de formação. 

Diante do exposto, a presente questão norteadora deste trabalho repousa em: 
Como um aplicativo pode facilitar a transferência do conhecimento Tácito para 
Explícito no processo sucessório das Empresas Familiares? 

 
2. OBJETIVOS 
 

A seguir serão apresentados os objetivos que norteiam o presente estudo. 
 

2.1. OBJETIVO GERAL 
 

Desenvolver um aplicativo de apoio à transferência de conhecimento tácito 
em explícito na linha sucessória de empresas familiares. 

 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

a) Mapear conhecimentos tácitos dos sucedidos; 
b) Mapear conhecimentos tácitos dos sucessores; 
c) Transferir conhecimento tácito e experiências para formação de sucessores, 

gerando o conhecimento explícito; 
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d) Identificar lições e aprendizados a serem transferidos de tácito para explícito 
na linha sucessória; 

e) Prospecção tecnológica de aplicativos de gestão organizacional. 
 
 

3. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

A presente seção aborda o arcabouço teórico-conceitual que sustentará o 
presente projeto de conclusão de curso, apresentando os conceitos de Empresa 
Familiar, Sucessão Familiar, Conhecimento Tácito e Explícito e de Tecnologia da 
Informação. 
 
3.1. EMPRESAS FAMILIARES 
 
 

Empresas familiares constituem a maior parte das organizações no Brasil, e 
isto se reflete por todas as macrorregiões do país, de acordo pesquisa da consultoria 
PwC em 2016, estas empresas contam participação de parentes que atuam de 
diferentes formas nas instituições, onde podem assumir papéis de sócio/dono ou 
empregado/colaborador (RBA, 2017). 

Não obstante as inúmeras pesquisas realizadas no âmbito das empresas 
familiares não se têm um conceito comum tampouco uma única teoria sobre o 
desenvolvimento destas organizações (FERREIRA, 2015). Apesar dos avanços na 
investigação dessas empresas, os estudos são relativamente recentes, e surgem em 
meados das décadas de 60 e 70 do século 20, com abordagens direcionadas para 
família e gestão de forma analítica (GERSICK et al., 1997). 

Em 1964, surge a identificação destas organizações familiares como 
marcadas pela defesa unilateral dos seus interesses e também objetivos específicos 
há pelo menos duas gerações no mesmo âmbito familiar (DONNELLEY, 1964). Já nos 
anos 2000, verifica-se que uma empresa para ser caracterizada como familiar, quando 
os gestores pertencem à família da constituição do negócio, percebe-se também que 
surge uma preocupação com a preparação de um ente familiar para um processo 
sucessório, uma troca de direção organizacional com membros da própria família 
(VERSTRAESTE, 2000). 
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Para as características de uma empresa familiar, é quase inevitável não 
mencionar a própria cultura da família: crenças, comportamentos e alguns 
fatores que identificam as empresas, tais como ter o controle total do 
empreendimento, ter a definição dos objetivos da empresa estabelecida por 
membros de uma família, ou de que forma a mesma irá trabalhar para 
alcançá-los. Seu clima organizacional é diferenciado, pois existe uma 
preocupação muito maior com os colaboradores e seus interesses, possui 
uma visão a longo prazo muito mais facilmente atingível, já que as diretrizes 
da empresa são impostas pela própria família e, assim, não se cobra muito o 
resultado a curto prazo e também uma preocupação com a qualidade 
oferecida de seus produtos (MARTINS, 2012). 
 
 Corroborado por GERSICK (2017) tem-se que empresas familiares são 

marcadas pela presença de relações consanguíneas, percebendo-se um vínculo 
afetivo que pode prejudicar as decisões estratégicas das organizações familiares. 

Família e negócio são sistemas distintos, mas que interagem entre si na 
constituição das empresas familiares, onde os membros podem assumir vários papéis 
no negócio, desde a parte administrativa até posições de diretores e acionistas; 
acrescenta-se ainda que pelo fato de nem todos os membros da família participarem 
das atividades da organização, não há uma descaracterização da entidade familiar; 
além disto, estas empresas podem ser geridas por gestores externos, precisando 
apenas ter no seu quadro de direção/acionistas membros da família para não 
perderem sua identidade familiar (SEBRAE, 2019). 

Neste contexto, LANSBERG (1999), enfatiza que empresas familiares 
enfrentam dilemas quanto ao papel desempenhado pelos membros pertencentes a 
estas organizações, colocando em xeque a gestão e a família. Em meados dos anos 
1980 com o desenvolvimento das pesquisas sobre estas instituições, surge o Modelo 
de Três Círculos da Empresa Familiar, proposto por John Davis e Renato Tagiuri, que 
traz uma melhor compreensão da dinâmica organizacional nos negócios da família. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 1: Modelo de três círculos – M3C. 
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Fonte: Gersick et al. (2006, p. 6). 

 
Observa-se na figura 1, no modelo proposto dos Três Círculos, que apesar 

das organizações familiares apresentarem subsistemas independentes, todos 
convergem entre si, estando sobrepostos e evidenciando que um mesmo membro da 
família pode estar em qualquer um dos âmbitos da gestão, propriedade e família. 

Apesar do Modelo Três Círculos evidenciar papéis e perspectivas, Gersick et 
al. (2006), propõe uma evolução do modelo, através de uma mitigação dos eixos da 
empresa, família e propriedade, como pode-se verificar na figura 2. 
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Figura 2: O Modelo tridimensional de desenvolvimento. 

 
Fonte: GERSICK et al. (2006, p. 17). 

 
No Modelo Tridimensional de Desenvolvimento de Gersick et al. (2006), tem-

se um panorama dos 3 eixos estruturais que envolvem as organizações familiares. O 
primeiro eixo, da propriedade, evidencia os tipos de proprietários que temos nestes 
tipos de organização, podendo ser identificada a comunhão de bens entre filhos de 
irmãos (consórcio de primos), ou sociedade entre irmão e proprietários controladores, 
já o segundo eixo evidencia que a empresa perpassa por fases que vão desde a sua 
criação (início dos negócios), ocasionando a expansão e maturidade da empresa no 
mercado; por fim o terceiro eixo, denota a força de trabalho familiar, e iniciando com a 
jovem família empresaria, ainda cheia de dilemas, que com o tempo tem a inserção 
da geração mais jovem na empresa, desenvolvendo um trabalho em conjunto até que 
chega o momento crucial de “passagem do bastão”, no qual ocorre a transição da 
gestão da empresa familiar, no processo sucessório. 

 
 
 

3.2. SUCESSÃO FAMILIAR 
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O processo sucessório requer planejamento, e deve ser levado em 

consideração a identidade organizacional familiar, além de envolver o fundador e 
todos os membros no processo, pois é um momento que o clima organizacional 
precisa estar ajustado e favorável, sendo necessário a tratativa dos possíveis conflitos 
que possam surgir ao longo desta transição de direção da instituição (FERRARI, 
2014).  

 
Figura 3: O eixo da família.  

 
Fonte: GERSICK et al. (2006, p. 21) 

 
O fator hereditário é norteador em meio a esta decisão de “passagem do 

bastão”, além de fatores comportamentais do sucessor como liderança, afinal estará 
à frente do negócio familiar, estando em posição de líder no ceio familiar, assumindo 
muitas vezes características comportamentais e decisórias do sucedido, imprimindo o 
modelo de gestão já existente na organização (MARTINS et al. 2012). 

Por mais que o processo sucessório venha precedido de planejamento, 
sempre haverá mudanças significativas nas empresas, e para que este momento de 
transição ocorra de forma menos abrupta, pode-se listar etapas importantes para 
preparação do sucessor e do sucedido, que estão ligadas à formação do candidato a 
assumir o negócio, compartilhar informações revelando lições e aprendizados, orientar 
e supervisionar os primeiros passos da atuação do sucessor de maneira que se possa 
planejar o momento adequado para que ocorra essa “passagem de bastão” e o 
sucedido assuma a gestão organizacional (KURCESKI, 2008). 

 
3.3. GESTÃO DO CONHECIMENTO E INOVAÇÃO 
 

O conhecimento nas organizações é vital para o processo de sobrevivência, 
crescimento e inovação das mesmas, afinal o cenário técnico, econômico e social traz 
mudanças a serem compreendidas neste contexto em que as empresas saem do 
cenário de sociedade industrial para sociedade da informação, conhecimento e 
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colaboração. A compreensão do passado ou do aprendizado que se somam ao longo 
da existência das instituições impulsiona o processo de mudança na concepção de 
inovação e adaptação para novas realidades de mercado (STRAUHS et al., 2012). 

A transformação das informações em conhecimento é primordial para as 
empresas que adotam novas estratégias, entender a evolução do próprio negócio e 
seu comportamento dentro do mercado é cerne para busca de vantagem competitiva, 
pois é por intermédio dos resultados e do que se produz no contexto da inovação que 
se evidencia para onde a empresa está caminhando. Neste processo é necessário o 
envolvimento de todos os colaboradores e gestores, e suas performances devem estar 
voltadas para o desenvolvimento e disseminação do conhecimento útil, gerando 
insumos para tomadas de decisão (STRAUHS et al., 2012). 

A democratização do conhecimento enuncia uma gestão pautada no 
compartilhamento do saber, independentemente de como esse processo ocorra, com 
a criação da cultura de disseminação de acordo o propósito do grupo envolvido. Isto 
caracteriza organizações que buscam a eficiência e eficácia na atividade por meio da 
aprendizagem (MELO, 2003). Em meio à contemporaneidade, as empresas percebem 
um cenário que exige para além do saber e informação, pois apenas a tratativa de 
todos esses dados pode gerar o conhecimento válido para a transformação, seja de 
produtos, seja de serviços, logo, do próprio negócio, agregando valor e gerando 
competitividade, através do bom gerenciamento e comunicação que podem se utilizar 
inclusive de diversos aparatos tecnológicos (HEBERLÊ; MAGNANI, 2010). 

Empresas que buscam e zelam pela identidade de criadoras de 
conhecimento, devem reconhecer e valorar as experiências dos seus empregados, 
evidenciando o sentido e propósito de cada um frente à instituição reconhecido pela 
alta e intermediária administração (equipes empresariais). Indagações surgem por 
meio da figura do administrador sênior, elucidando o caminho para o futuro e 
perpetuidade dos negócios com a obtenção de respostas que devem nortear quais 
patamares são desejados a alcançar e a realidade do contexto inserido e aprendizado 
adquirido ao longo do tempo (NONAKA; TAKEUCHI, 2008). 

As empresas familiares estão sujeitas ao mesmo processo de ensino e 
aprendizagem das organizações ao longo do tempo para perpetuidade do negócio, no 
entanto, por se tratar de um tipo de organização onde prevalece a cultura, crença e 
valores da própria identidade familiar e momento da passagem do bastão, ou seja, 
momento que a direção da empresa é transferida “do pai para o filho”. 
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3.4. TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO TÁCITO PARA EXPLÍCITO NAS 

ORGANIZAÇÕES 
 

Estes negócios são carregados de valores familiares, conhecimentos 
tradicionais e um histórico desde o surgimento da atividade empresarial, tornando 
ainda mais sensível à necessidade da disseminação do conhecimento tácito a ser 
evidenciado na forma explícita para continuidade do negócio de maneira saudável 
financeiramente. 

O conhecimento tácito está intrínseco ao indivíduo, não estando disponível 
para todos que queiram apreciar tal saber, sendo um conhecimento individual que 
pode vir a ser tornar público, explícito, desde que compartilhado. Este processo é de 
grande interesse organizacional, estimulando cada vez mais o crescimento do 
conhecimento tácito de membros institucionais e convertendo em explícito. Esses 
membros tendem a melhorar seu crescimento neste processo de externar sua 
aprendizagem à medida que absorvem novos saberes do meio organizacional 
inserido, tornando-se uma prática virtuosa e próspera (STRAUHS et al., 2012). 

Para Nonaka; Takeuchi (1997), há uma preocupação nas organizações em 
transformar o conhecimento tácito em saberes explícitos, no entanto, essa 
aprendizagem vai além do que o indivíduo possa aprender durante seu processo e 
desempenho de atividades no ambiente do trabalho, pois também englobam 
conhecimentos que advêm das experiências de vida pessoal, outras instituições, 
cultura, família, educação e o que mais possa contribuir para formação do indivíduo, 
agregando valor às equipes organizacionais.  

 
 
 

 
Figura 4:Conhecimento Tácito e Explícito. 

Conhecimento Tácito (Subjetivo) Conhecimento Explícito (Objetivo) 
Conhecimento da experiência (corpo) Conhecimento simultâneo 

(aqui e agora) Conhecimento análogo (prática) 

Conhecimento da racionalidade (mente) 
Conhecimento sequencial (lá e então) Conhecimento digital (teoria) 

Fonte: Adaptado Nonaka; Takeuchi (1997, p. 67). 
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Como reforçam Nonaka; Takeuchi (2004), o conhecimento tácito evidencia o 
indivíduo com suas experiências de acordo ao ambiente e contexto no qual está 
inserido, e denotam elementos de intangibilidade, caracterizando a percepção de 
como as coisas são aprendidas, através de uma ótica que valida intuições, emoções, 
habilidades, crenças, valores. 

O conhecimento explícito é caracterizado pela facilidade de transmissão aos 
indivíduos, é o saber que está acessível e enunciado por intermédio de palavras, 
textos, números, sons e multiplicado por recursos de compreensão pelos nossos 
sentidos, seja através de fórmulas, tabelas, manuais, dados, recursos visuais. Este 
tipo de conhecimento é organizado de maneira formal e sistemática, diferindo do 
conhecimento tácito que não é visível e tão pouco facilmente explicável, sendo de 
difícil formalização por se tratar de algo muito pessoal do indivíduo, trazendo barreiras 
para a sua disseminação no processo de troca de saberes por pessoas dos diversos 
grupos (NONAKA; TAKEUCHI, 2008). 

A relevância desses saberes compartilhados dentro das organizações está 
voltada para a criação do capital intelectual, onde o ativo em xeque é intangível e 
subjetivo, mas capaz de gerar valor para a empresa através de capital estrutural que 
advém das marcas, patentes, tecnologias, direitos autorais e capital de clientes, que 
trazem nuances do relacionamento e satisfação com o consumidor, assim, empresas 
competitivas buscam capacitar, desenvolver e motivar processos de inovação, por 
meio dos tipos de conhecimento que são insumos para um bom direcionamento de 
esforços mercadológicos (CARBONE, et al., 2005). 

A espiral do conhecimento elucida um modelo de interação entre ambos os 
conhecimentos (Tácito e Explícito), onde podemos observar quatro tipos de conversão 
de conhecimentos, de acordo com Nonaka; Takeuchi (1997), a ser observada na 
figura e nos tópicos a seguir: 
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Figura 5:Tipos de conversão do conhecimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Nonaka; Takeuchi (1997, p. 80). 

 
a) Socialização – Conversão do conhecimento que acontece do tácito para o tácito, 

para ser levado à experimentação, observação, processo criador do 
conhecimento comum que surge com a troca de experiência. 

b) Externalização – Conversão do conhecimento tácito para explícito, pois o 
indivíduo é levado a externalizar conhecimentos através da criação conceitos, 
modelos, hipóteses, podendo o conhecimento ser apreciado e acessível de 
maneira mais clara e objetiva por todos que tenham acesso ao conteúdo. 

c) Combinação – Conversão do conhecimento explícito para o explícito, 
característica de troca de experiências, informações, reuniões; aqui, tem-se a 
propagação em maior escala do conhecimento, disseminando a todos que 
interessam o determinado saber, ambientes de treinamento e capacitação 
organizacional apresentam esta característica.  

d) Internalização – Conversão do conhecimento explícito para o conhecimento 
tácito, onde os indivíduos começam a assimilar e internalizar o que fora 
disseminado, absorvendo saberes e culturas compartilhadas, aprendendo na 
prática o conhecimento disseminado. 
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Ao fazer papel de pesquisador, um indivíduo assimila e adquire 
conhecimentos que passam a ser tácitos, utilizar seu conhecimento para externalizar 
algo ou produzir alguma coisa que possa ser percebida por outras pessoas, é a 
produção do conhecimento explícito, como é o caso da elaboração deste projeto cujo 
objetivo é o bem social e implantação de uma gestão inovadora e sólida.  

A conversão dos tipos de conhecimento por consequência oportuna a 
transmissão de lições e aprendizado, e neste sentido, Primo, Olivia e Kubo (2014) 
enfatizam que políticas e práticas precisam ser adotadas para que a empresas de 
forma estrutural possam fazer a sustentação, pois é através dele que ser pode 
alcançar um melhor direcionamento estratégico com ideias, inovações, criações, 
independente dos níveis que os colaboradores se encontram nas organizações. 

Para Bitencourt (2001), a transferência de conhecimento nas organizações, 
traz uma perspectiva processual, de que habilidades e processos fazem parte da 
construção da aprendizagem organizacional, assim como também a maneira que o 
conhecimento é aproveitado. A melhoria de processos de tomada de decisão e 
vantagem competitiva remetem a toda capacidade de aprendizado das organizações 
a partir do momento que o conhecimento não seja apenas identificado, mas também 
precisa ser internalizado (Tarapanoff, 2012). 

 
3.5. APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 
Na perspectiva das empresas familiares, lições e aprendizados são desafios 

do cotidiano, a maneira como os entes familiares assimilam e lidam com conhecimento 
oriundo das execuções de decisões e atividades diárias norteiam os negócios para 
garantia de sobrevivência do negócio, baseado em saberes que passam de uma 
geração para outra no âmbito familiar, caracterizando a aprendizagem 
transgeracional. 

 
A aprendizagem transgeracional é o resultado de um processo de aquisição, 
construção, armazenagem e/ou disseminação de saberes pelos membros da 
família e válidos à gestão de empresas familiares. O tempo e o espaço são 
elementos centrais nesse processo, tendo em vista a necessidade de 
plataforma para a ocorrência de conversações, questionamentos, formação 
de laços familiares-empresariais, interações e práticas sociais entre os 
membros da empresa e da família proprietária (GRZYBOVSKI, 2007). 
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Independente da ligação ser familiar, as organizações carecem do 
desenvolvimento das pessoas que estão à frente dos negócios, e como asseveram 
Primo, Olivia e Kubo (2014), a estrutura para desenvolvimento dos recursos humanos 
nas organizações carece de investimentos para direcionar esforços, que pleiteiem 
foco no resultado, buscando estar sempre à frente da concorrência. E parte destes 
investimentos está ligada à tecnologia da informação, dando maior subsídio para o 
crescimento organizacional, viabilizando processos de trabalho e suas relações para 
aumento do capital humano.  

O conhecimento por si só, não trará contribuições para os ambientes 
institucionais, é necessário que o mesmo seja compartilhado, pois a vantagem 
competitiva é uma demanda que tem como cerne as pessoas, e com a celeridade das 
informações é preciso que as organizações invistam em ferramentas que venham a 
facilitar o desdobramento e a partilha de conhecimentos, buscando alcançar posição 
de destaque no mercado (Bohlander et al. 2003).  

Em 1990 emerge o teórico Peter Senge com a proposição de learning 
organizations, difundido através de seu livro a quinta disciplina que evidencia a visão 
de construção e desconstrução da aprendizagem organizacional, buscando desde 
então mudanças não só dos indivíduos, mas principalmente dos gestores que 
aprendiam, desaprendiam e reaprendiam com informação. 

No atual contexto de ensino e aprendizagem, surge o e-learning 
organizational, e também nos remete que a aprendizagem organizacional continua a 
ocorrer, mas marcado fortemente pelo uso de aparatos tecnológicos como 
computadores, internet, smartphones que dão celeridade e facilidade no processo de 
construção do conhecimento cumprindo o objetivo da aprendizagem (FRANÇA, 2015). 

Essa tendência de aprendizagem é crescente na atual conjuntura, exige-se 
cada vez mais o alcance rápido e frenético do saber na palma da mão, de acordo com 
o We Are Social (2019), em torno de 67% da população mundial é usuária de 
aparelhos móveis/smartphones, denotando 5 bilhões de pessoas no mundo. 
Como pode-se observar na Figura 6, a nível Brasil, quando se fala em dispositivos 
digitais, observa-se que o país acompanha a tendência de alta de ordem mundial, com 
mais de 450 milhões de dispositivos em base ativa em uso. É relevante elucidar que 
a maioria destes dispositivos são smartphones, que possibilita o uso fácil e à mão a 
qualquer momento de internet, mídias sociais, aplicativos que fazem parte do 
cotidiano. Pode-se observar, ainda, que por mais que os computadores tenham uma 
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crescente, tem-se um comportamento mais regular na curva de crescimento, diferindo 
smartphones que claramente aumentaram em maior escala nos últimos 5 anos. 
 
Figura 6: Dispositivos Digitais (Computadores e Smartphones) Base Ativa em Uso no Brasil (milhões) 

 
Fonte: FGV (2020). 

 
Dessa maneira o m-learning por se tratar de um tipo de um modelo de 

educação que utiliza dispositivos móveis de maneira isolada ou combinada com outras 
tecnologias UNESCO (2014), torna-se tendência nos métodos de aprendizagem na 
sociedade e nas organizações, pois torna-se intrínsecas à nova realidade, 
possibilitando que as empresas utilizem a seu favor, e como cerne deste estudo é a 
transferência do conhecimento tácito para explícito dentro destas organizações, 
aplicações nesta vertente carecem atenção.  

A aprendizagem móvel já é fortemente observada em países desenvolvidos 
(TAJRA, 2012), e deve ganhar mais impulso com o passar dos anos devido aumento 
do acesso aos dispositivos móveis e barateamento do uso de dados para navegações 
na internet UNESCO (2014). As organizações precisam acompanhar essas novas 
tendências e transformações da sociedade para não ficarem obsoletas no tempo. 

Com as mudanças advindas com a sociedade contemporânea, não sendo 
essas triviais e comuns, observa-se que as transformações sociais estão mais rápidas, 
divergindo de outros momentos históricos (ENGUITA, 2016). Para Pinheiro e Tigre 
(2015), o contexto de mudanças e inovações quando baseados em tecnologias da 
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informação, exigem maior alinhamento organizacional e alteração dos processos 
internos e relacionamento com stakeholders para ter fluência e resultado. 

Segundo Cano e Baena (2015), os investimentos em tecnologia da informação 
advêm da necessidade de configurar negócios como competitivos, não 
necessariamente aumentando o lucro. Empresas familiares, neste contexto, precisam 
estar atentas às mudanças do ambiente ao qual estão inseridas e tornar não apenas 
tecnológica no âmbito informacional, mas também acessível, possibilitando a criação 
de conhecimento explícito. 

Nesse processo temos o que chamamos de formação de capital intelectual, 
e este capital é definido por SANTOS et al. (2001) como a soma de conhecimentos 
dentro das organizações que são  capazes  de  colocar  a  empresa  a  frente  do  
seu tempo  através  de  vantagem  competitiva,  pensamento  estratégico  conjunto,  
criativa de e valor superior no que tange a qualidade. 

Cada organização possui suas características particulares, é importante que 
as pessoas  que  fazem  parte  da  empresa,  queiram  realmente  estar  envolvidas  
e engajadas com o processo ao qual fazem parte, à medida que esses indivíduos vão 
se  adequando  às  estratégias,  agregando  e  compartilhando  conhecimentos   que 
geram   capital   intelectual, para isto é preciso estar adequado às novas 
transformações mercadológicas e de aprendizagem tecnológica. Segundo   Madruga   
(2018), a   empresa   proporciona   o surgimento  de  uma  gestão  de  estratégias  
mais  adequadas  frente  aos  desafio existentes,   por   funcionar   como   um   grande   
laboratório   para   os   colaboradores envolvidos no processo de ensino e 
aprendizagem. 

 
3.6. FORMAS DE PROTEÇÃO DE SOFTWARE 

 
Quando nasce a ideia de criação de um aplicativo é de extrema importância 

entender o que é um software, que, para a Organização Mundial de Propriedade 
Intelectual - OMPI, pode se dividir em programa de computador, descrição de 
programa e material de apoio (Wachowicz, 2002). Em conceituação mais ampla, 
Paesani (2001, p. 26), explica que software é o “instrumento que transforma ferragens 
em computador e consegue dar logos, ou seja, alma e pensamento a uma máquina e 
a transforma num elaborador de informações”. 
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Não obstante, faz-se saber, que o software, quanto à sua definição, pode se 
apresentar como básico, quando possui função operacional, encontrando-se 
vinculado a um hardware e, ainda, como aplicativo, escopo deste trabalho, 
disponibilizando informações que irão servir para executar tarefas requeridas pelo 
usuário (VIEGAS, 2019). 

No Brasil o software é protegido pela lei específica, de nº. 9.609, de 19 de 
fevereiro de 1998, e traz em seu corpo o entendimento de que esse é 

 
a expressão de um conjunto organizado de instruções em linguagem natural 
ou codificada, contida em suporte físico de qualquer natureza, de emprego 
necessário em máquinas automáticas de tratamento da informação, 
dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos, baseados em técnica 
digital ou análoga, para fazê-los funcionar de modo e para fins determinados. 
(art.1º da lei nº 9.609/98) 
 
 Tendo em vista a conceituação de software, o ordenamento jurídico brasileiro 

o protege pela via de Direitos Autorais, um dos ramos da Propriedade Intelectual, pois 
o equipara a uma obra literária, garantindo uma proteção de 50 (cinquenta) anos. Para 
tanto, o titular do programa deve fazer a solicitação de registro junto ao Instituto 
Nacional de Propriedade Intelectual – INPI, atendidos os seguintes requisitos 

 
I - os dados referentes ao autor do programa de computador e ao titular, se 
distinto do autor, sejam pessoas físicas ou jurídicas; II - a identificação e 
descrição funcional do programa de computador; e III - os trechos do 
programa e outros dados que se considerar suficientes para identificá-lo e 
caracterizar sua originalidade, ressalvando-se os direitos de terceiros e a 
responsabilidade do Governo. (art. 3º, §1º da Lei nº 9.609/98) 
 
 Por outro lado, alguns doutrinadores reconhecem, ainda, a possibilidade de 

proteçãodo software por meio da Propriedade Industrial, através da concessão de 
Patente, haja vista compreenderem que, devido já haver a proteção para circuitos 
eletrônicos, não seria correto negar esse meio de proteção para outros tipos de 
tecnologia, uma vez preenchidos os requisitos de técnica, novidade e atividade 
inventiva (Andrade et al., 2007). Entretanto, este meio ainda não é aceito pelo INPI e 
não existe meio legal para que venha a ser aplicado. 

Ainda a respeito da Propriedade Industrial, tem-se a possibilidade do registro 
de Marca, modalidade atrativa para proteção de software, tendo em vista que, para 
ser lançado no mercado, é necessário que exista um sinal distintivo que o destaque 
no meio comercial. Esse meio de proteção se justifica a partir da análise da 
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Classificação Internacional de Produtos e Serviços de Nice ao indicar que a marca é 
um sinal para distinguir produto ou serviço e que o software também é reconhecido 
como ambos, tornando assim possível protegê-lo por intermédio dessa modalidade 
(JUVENAL, 2019). 

O conhecimento dos meios de proteção é de extrema importância para quem 
cria e inova, uma vez que o registro acaba por resguardar o titular de uma possível 
concorrência desleal, e até mesmo de não ter seu programa usado indevidamente. 
Ademais, poderá utilizar-se da exploração comercial sem preocupar-se com possíveis 
cópias de sua ideia, dado que a documentação registrada garante a posse do 
programa ao seu titular, permitindo que somente esse obtenha lucros a partir da sua 
criação.  
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Em virtude das perspectivas que cada estudo pode proporcionar, é 
fundamental definir e elucidar os métodos da pesquisa a serem desenvolvidas na 
busca por maior precisão da aderência nos resultados, possibilitando a relevância do 
estudo. 

 
Método é o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com maior 
segurança e economia, permite alcançar o objetivo de produzir 
conhecimentos válidos e verdadeiros, traçando o caminho a ser seguido, 
detectando erros e auxiliando as decisões do cientista LAKATOS (2017, p. 
79). 
  Segundo YIN (2005), caracteriza-se como método, a descrição e explicação 

advinda da seleção de procedimentos sistemáticos direcionados para estudar uma 
determinada situação ou realidade. O presente estudo teve a abordagem exploratória 
qualitativa, trazendo concepções que embasem não apenas a presente pesquisa, mas 
também pesquisas futuras. 

Acerca da abordagem exploratória, GIL (2010), adota essa classificação para 
estudos que venham contextualizar e trazer familiaridade com o tema a ser abordado, 
tornando o conhecimento mais explícito, norteando os objetivos da presente pesquisa, 
que também de acordo a tipificação de GIL (2010), é contemplada com pesquisa 
bibliográfica. 

O levantamento exploratório para ratificar a atual conjuntura que se encontram 
as empresas familiares no Brasil, justificando a relevância do estudo, elucidou 
aspectos de sobrevivência e relevância para a economia nacional. 

A abordagem qualitativa nos permite obter a responder questionamentos 
específicos e atrelados às ciências sociais, por meio de uma realidade que não pode 
ser quantificada (Minayo, 2009) e que nos possibilita uma investigação continua no 
futuro, de hipóteses identificadas (Levy, 2005). 

 
4.1.  ESTUDO PROSPECTIVO 

 
O levantamento bibliográfico foi realizado por meio de buscas em bases de 

dados científicas na Scielo, Scopos, Google acadêmico, portal de periódicos CAPES, 
também foi utilizado como fonte de pesquisa a biblioteca virtual PEARSON, sites 
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conceituados como IBGE e SEBRAE. A periodicidade do estudo para fins de 
levantamento de base conceitual e sua evolução, abrangeu dos anos de 1997 a 2019. 

Foram coletados dados da base Orbit Intelligence, para levantamento de 
patentes, utilizando duas palavras-chave (APP, Manganament) juntamente com a 
aplicação booleana para pesquisa “AND”, consolidando assim, as patentes da 
plataforma Orbit Intelligence que possuíam ambas as palavras pesquisadas. A 
pesquisa levou em consideração patentes que possuíam as palavras-chave 
especificamente no título. Estas palavras foram escolhidas para evidenciar a 
tendência de investimentos em aplicativos de gestão com a crescente da IoT. 
Pesquisou-se também a palavra “APP” isoladamente para termos uma mensuração 
da abrangência do uso deste tipo de tecnologia. 

A base INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, também foi utilizada 
para mostrar as tendências crescentes da criação de aplicativos registrados no Brasil, 
possibilitando a observância de sua evolução histórias e relação com demais países, 
pesquisando a palavra-chave “aplicativo” nos títulos de programa de computador, 
entre outras combinações pertinentes à temática, excluindo-se registros repetidos. 

Os dados coletados de ambas as bases foram dimensionados e apresentados 
em tabelas e gráficos, fazendo a correlação com o tema abordado a nível nacional e 
internacional, mostrando os principais países e inventores envolvidos com patentes 
de gestão por aplicativos desenvolvidos. Na base Orbit Intelligence de pesquisa foram 
encontradas 28.145 patentes de “APP” e 4.899 patentes correlatas a “APP AND 
Manganament” e na base de pesquisa INPI foram encontrados 160 “aplicativos” e no 
que tange aos negócios 51 aplicativos “Gestão AND Empresa” 

Observa-se a título de tendência, o número crescente de aplicativos 
registrados no INPI nos últimos 5 anos, por mais que ainda de maneira tímida quando 
comparado à esfera mundial, o número de depósitos no ano de 2019 (119) triplicou 
em relação a 2017 (40) e foi bem superior ao ano de 2018 (69), revelando avanço 
significativo como se pode observar na figura 7 a seguir: 

 
 
 

Figura 7:Registro de programa de computador – INPI. 
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 Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

No contexto internacional, podemos observar que não há uma tendência de 
crescimento em relação à criação de novos aplicativos, mas que ainda representam 
um volume muito significativo, denotando a forte tendência do tipo de aparato 
tecnológico. 

Figura 8: Patentes de Aplicativos – Contexto Internacional 

 
Fonte: Orbit Inteligence. 
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Para criação do aplicativo foi necessário constituir os requisitos necessários 

para garantir o cumprimento de todas as etapas para obter-se êxito na construção do 
software. Para PRESSMAN (2006), levantamento de requisitos, análise, projeto, 
desenvolvimento e testes são necessários para determinar o fluxo interativo das 
atividades que compõe essa construção. PAULO FILHO (2009) também enfatiza essa 
necessidade de realização de levantamento dos sub-processos para construção do 
software. A seguir o levantamento prévio realizado: 

 
1. Levantamento de Requisitos: Fase crucial para um bom resultado final na 

criação da aplicação, ocorre o levantamento de dados iniciais que deem 
subsídios para construção do aplicativo. Foram utilizadas informações 
relevantes das do levantamento bibliográfico exploratório e dos dados 
prospectivos para observância das tendências tecnológicas. Através de diálogo 
entre os envolvidos do projeto teve-se as primeiras definições e a partir de 
oficina profissional realizada no setor de consultoria empresarial, ouvindo 
possíveis futuros usuários também resultou em implementações adicionais. O 
processo de qualificação deste projeto também norteou para melhorias do 
software, gerando inclusive demandas de melhorias a longo prazo.  

2. Análise: Esta etapa também conhecida como especificação de requisitos, trata-
se de uma análise detalhada do item anterior, para validação e verificação dos 
requisitos, aparando possíveis gargalos que possam intervir na execução do 
projeto. 

3. Projeto: Nesta fase foram definidos detalhes técnicos para melhor execução da 
aplicação, como definição de utilização de Linguagem de Modelagem Unificada 
(UML). 

4. Desenvolvimento: A plataforma Android foi utilizada para construir o aplicativo 
e como suporte para gerenciador de banco de dados definiu-se o Firebase. 

5. Testes: Os testes iniciais estão sendo feitos com os envolvidos com o projeto, 
além de uma empresa voluntária. Após validação será feita ampliação do 
campo de testes no Município de Marabá. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Na presente seção os resultados alcançados são apresentados bem como as 
possíveis discussões acerca do tema e do produto desenvolvido pelo presente 
trabalho. 

 
5.1. PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA 
 

Os resultados e discussão que sustentam este projeto em desenvolvimento 
estão pautados na busca de pesquisa por patentes (Orbit Intelligence) e também 
registro de programas de computadores (INPI); esta última opção de investigação é 
necessária visto que no Brasil não observamos expressividade no depósito de 
aplicativos em registro de patentes que é o foco do estudo. 

A plataforma Orbit Intelligence levou em consideração os depósitos de 
patentes num contexto internacional, sendo pesquisada as palavras-chave da linha 8 
e 9 (Tabela 1). 

Como enfatiza Dias, 2010, a partir dos anos 1970, a palavra competência 
surge associada à qualificação profissional, vinculando-se ao posto de trabalho e 
associando-se ao coletivo, à organização. E neste contexto, notamos a importância 
do desenvolvimento dos dirigentes não apenas de empresas familiares, que é o foco 
do nosso estudo, mas de todos os profissionais engajados em uma organização. 

Qualificação profissional está diretamente relacionada com os saberes e 
aprendizagem, que em muitas organizações, por má gestão do conhecimento, 
acabam perdendo informações valiosas. Dentro das empresas familiares a 
capacitação e desenvolvimento profissional advêm maciçamente da transferência de 
conhecimento e lições de aprendizagem do pai para o filho, maximizando as chances 
de sucesso do negócio no processo sucessório.  

As organizações se tornaram um grande núcleo de aprendizagem, já 
possuem uma história, atuando no ambiente ao qual estão inseridas e onde os 
indivíduos aplicam as melhores práticas encontradas, melhorando o que as 
organizações já possuem como pré-existente, em meio ao processo de educação 
institucional a partir da cultura, ensino, lições e aprendizagem trazidos com a empresa 
ao longo do tempo (ALENCAR; FONSECA, 2015). 
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Pode-se observar que estamos diante de muitos domínios onde a internet das 
coisas (IoT), ganha cada vez mais aplicabilidade, trazendo sempre vantagens 
econômicas mesmo que em longo prazo (GLUHAK, 2011). Diante desta tendência, 
um método de propiciar a transferência do conhecimento tácito para explícito, a partir 
de lições e aprendizagem dos sucedidos para sucessores nas organizações, voltadas 
para gestores de empresas familiares, seriam por aplicativos, atrelados a aparelhos e 
redes móveis, que conectam pessoas e informações cada vez mais com maior 
precisão e maior gama de informações, viabilizando a conversão de conhecimento 
tácito em explícito. 

A seguir, é apresentada uma prospecção na Tabela 1, trazendo a pesquisa 
de palavras-chave aderentes ao tema abordado, com base nas plataformas de 
pesquisa do INPI extraindo registros em programas de computador no Brasil e do Orbit 
Intelligence extraindo patentes a nível internacional, possibilitando verificação de 
tendências e comportamento tecnológico da utilização de aplicativos nas áreas que 
envolvam gestão, educação e empresas. 

 
Tabela 1: Prospecção Tecnológica 

ESCOPO 
PALAVRAS – CHAVE INPI ORBIT INTELLIGENCE 

1 - Software AND Gestão AND Empresa* 7   
2 - Gestão AND Empresa 51   
3 - Gestão AND educa* 30   
4 - Aplicativo AND Gestão 10   
5 – Aplicativo 160  
6 – Competência* 19  
7 - Competência* AND Organizaciona* 0  
8 - APP AND Management   4.899 
9 – APP  28.145 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

Analisando-se a Tabela 1, o estudo prospectivo foi realizado utilizando 
palavras-chave que denunciem aplicativos e softwares correlatos ao presente estudo, 
possibilitando a verificação de tendências da conexão inteligente em meio a internet 
das coisas (IoT). Para melhor aderência do resultado, foram utilizados operadores 
booleanos (AND) e de truncagem (*), possibilitando abrangência dentro do cerne do 
estudo. Os dados do INPI evidenciam os registros de programa de computador de 
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ordem nacional e o Orbit Intelligence diversos depósitos de patentes a nível 
internacional. 

 
Figura 9: Perfil de Depositantes- INPI 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
Com a utilização das palavras-chave das linhas de 1 a 4 da Tabela 1, pode-

se identificar que as empresas são as maiores interessadas no tipo de proposta 
abordada, representando maior número de depósitos de programas de computador 
voltados para área relacionada com gestão e educação dentro das empresas, no 
entanto também é relevante a participação das instituições de pesquisa e ensino 
juntamente com pessoas físicas, representando quase a outra metade dos 
depositantes em questão. 

Figura 10: Concentração de Depositantes– INPI. 

 Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do INPI (2020). 
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Quando investigado se existe um número de concentração de depositantes 

referente aos dados apresentados na Figura 10, percebe-se que não existe uma 
incidência de depósitos de uma mesma instituição ou indivíduo, não dando 
parâmetros de referência para uma investigação mais detalhada sobre os programas 
de computador depositado no que tange a presente prospecção. Observa-se no 
gráfico que apenas 3 instituições apresentam mais que 1 depósito de programa de 
computador, dentre essas, a Universidade Federal Rural do Pernambuco apresenta 4 
depósitos, seguida pela Faculdade São Miguel e Embrapa, cada uma com 2 
depósitos. 

Nota-se que mesmo as empresas sendo as responsáveis pelo maior número 
de depósito dos programas de computador da área investigada, ainda existe uma 
supremacia das instituições de ensino como grandes participantes no 
desenvolvimento e pesquisa, primando pela melhoria contínua e inovação, muitas 
vezes alavancadas por políticas públicas na busca incessante por melhorias. 
 
Figura 11: Relação de depósitos (Gestão AND Empresa* e Gestão AND Educa*) – Últimos 5 anos - 

INPI. 

 Fonte: Elaborado pelo autor. 
 
Analisando-se as alíneas 2 e 3 da Tabela 1, verifica-se que programas de 

computador registrados no INPI na área de gestão, nos últimos 5 anos, possuem o 

Gestão AND Empresa*25%

Gestão AND Educa*75%

Gestão AND Empresa* Gestão AND Educa*
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maior percentual de concentração na área da educação, o que remete a preocupação 
com a capacitação dos indivíduos, busca pela disseminação ou armazenamento do 
conhecimento, compartilhamento do saber, nuances instrutivas, que quando bem 
administradas e direcionadas, podem impulsionar melhor desempenho nas 
organizações. 

 
Figura 12: Relação de depósitos – PESSOA JURÍDICA (Gestão AND Empresa* e Gestão AND 

Educa*) – Últimos 5 anos – INPI. 

 Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Nota-se, ainda, na relação de depósitos de programas de computador nos 
últimos 5 anos, mas observando apenas os depósitos realizados por empresas, 
percebe-se que a tendência por aplicativos voltados para área de gestão e educação, 
ainda são de grande relevância, evidenciando que essas organizações estão cada 
vez mais alinhadas com a gestão do conhecimento. 

Na Figura 13, a seguir, observa-se que nos últimos 5 anos, há uma quantidade 
expressiva de depósitos de patentes na plataforma Orbit Intelligence, apesar de 
redução desses números no ano de 2019; nota-se que há expressividade da 
tendência tecnológica por meio de diversos aplicativos. O ano de 2017 foi marcado 
pelo maior número de depósitos de patentes de aplicativos, seguido pelo ano de 2018, 
o que evidencia a tendência da internet das coisas (IoT), inteligência artificial e 
robótica. O levantamento destes dados está de acordo com as palavras-chave 
utilizadas na linha 8 da Tabela 1. 

 
 

Gestão AND Empresa*35%

Gestão AND Educa*65%

Gestão AND Empresa* Gestão AND Educa*
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Figura 13: Depósito de Patentes – Orbit Intelligence. 

 
Fonte: Orbit Intelligence (2020). 

 
 

Figura 14: Relação de depósitos – Orbit Intelligence. 

 
Fonte: Orbit Intelligence(2020). 

 
Na figura 14, observa-se que maior parte da concentração depositantes de 

patentes de aplicativos, são empresas chinesas, sendo fonte de investigação para 
análise de viabilidade e aplicabilidade de patentes que cercam a área de tecnologias 
voltadas para gestão feita através de aplicativos diversos. 
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Figura 15: Relação de depósitos – Orbit Intelligence. 

 Fonte: Orbit Intelligence (2020). 
 

Na figura anterior evidencia-se que a China não é soberana apenas com 
relação à concentração de maiores depositantes, mas também tem grande 
representatividade no volume total de depósitos de patentes de aplicativos na área de 
gestão, seguida pela República da Coréia, e posteriormente que aparece a figura dos 
Estados Unidos; no entanto, cabe ainda salientar que uma investigação maior é 
necessária quanto à qualidade desses números de depósitos que realmente se 
convertem em patentes com utilidade mercadológica e social. 

 
Figura 16: Relação de depósitos – Orbit Intelligence 

Fonte: Orbit Intelligence (2020). 
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Na Figura 16, percebe-se de maneira abrangente como andam os 
investimentos em pesquisa na área prospectada não apenas em alguns países, mas 
também ao redor do mundo, ratificando o grande domínio em parte da Ásia e se 
alastrando para outras regiões com mais expressão na América do Norte, Brasil ainda 
não aparece como protagonista neste cenário. 

 
5.2. DESENVOLVIMENTO DO APLICATIVO PROPOSTO 
 

Esta seção compreende o desenvolvimento do produto, cerne do presente 
estudo. Após o levantamento bibliográfico e prospectivo, foi possível identificar o 
potencial e relevância social/empresarial para a criação do mesmo. A seguir, será 
evidenciandas as premissas e principais funcionalidades do aplicativo para 
transferência de conhecimento tácito para explícito, tendo como público alvo as 
empresas familiares. 
 

5.2.1. Tecnologias e ferramentas utilizadas 
 

No desenvolvimento deste aplicativo foram utilizados os seguintes software e 
ferramentas: 
 

Quadro 1: Tecnologias e ferramentas utilizadas no desenvolvimento do aplicativo. 
FERRAMENTA/ TECNOLOGIA VERSÃO DISPONÍVEL EM APLICAÇÃO 

 Android Studio  
4.0.1 

 https://developer.Android.com/ 
Ambiente de desenvolvimento 
integrado (IDE) para 
desenvolvimento do aplicativo. 
Possibilita realizar as 
implementações no backend e 
frontend e também fornece um 
simulador de dispositivos com 
o sistema operacional Android. 

Java 8 https://www.oracle.com/br/java/
technologies/javase/javase-

jdk8-downloads.html 
Linguagem de programação 
utilizada para o desenvolvimento 
do Software.   

Astah Community 4.0 http://astah.net/ Ferramenta utilizada no desenvolvimento de diagramas da Linguagem de Modelagem Unificada (UML). 
GIT 2.28.0 https://git-scm.com/ Para o controle do 

desenvolvimento do aplicativo 
foi utilizado o sistema de 
controle de versões GIT. 

Firebase 17.0.0 https://firebase.google.com/doc
s/Android/setup 

Plataforma de 
desenvolvimento mobile e web. 
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Com foco em ser um backend 
completo e de fácil usabilidade, 
essa ferramenta disponibiliza 
diversos serviços diferentes 
que auxiliam no 
desenvolvimento e 
gerenciamento de aplicativos 
dentre qual foram utilizados: 
Realtime Database, 
Authentication, Storage. 

 
Realtime 
Database 

19.1.0  
https://firebase.google.com/doc

s/database 
Banco de dados que sincroniza os dados com os dispositivos em tempo real. Regras de segurança podem ser configuradas para definir quem tem acesso a determinados dados. 

Authentication 19.1.0 https://firebase.google.com/doc
s/auth/Android/start 

Possibilita autenticação 
através de contas do Google, 
Facebook, Twitter, Github ou 
um sistema de contas próprio. 

Storage 19.1.0 https://firebase.google.com/doc
s/storage/Android/start 

Armazena dados do usuário 
através de uma conexão 
segura e permite o 
compartilhamento dos 
mesmos. 

Fonte: Elaboração própria. 
 

O Android Studio, criado especificamente para utilização por meio do sistema 
operacional Android, sendo um ambiente integrado e oficial deste sistema, permite 
criação de aplicativos de alta performance e qualidade. Ferramenta gratuita e busca 
por constante atualização e inovação de seu sistema (ANDROID, 2020). Os fatores 
elencados foram determinantes para a escolha desta plataforma na criação do 
aplicativo. 

O Java trata-se de uma linguagem de programação e desenvolvimento que 
permite a fluidez de programas de computador, páginas na internet e melhora os 
serviços de aplicativos. Utilizado em bilhões de máquinas virtuais ao redor do mundo, 
sendo muito utilizada por empresas que atuam na área de programação (JAVA, 2020). 

Para o desenvolvimento da diagramação do aplicativo, utilizou-se a 
ferramenta Astah Community, que possibilita a criação de diagramas de rápida 
interatividade e de fácil compreensão, favorecendo uma visualização do cerne e 
essência do software. Permite ainda a construção de fluxogramas entre outros tipos 
de modelagem, sendo versátil na utilização (ASTAH, 2020). 

O sistema GIT oferece grande velocidade quando operacionalizado em 
sistemas, sejam grandes ou pequenos, eficaz também em comunicação com 
servidores. De código aberto denota disponibilidade, podendo compartilhar e alterar 
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software livre. Sua vantagem em relação a velocidade é devido seu desempenho ser 
local (GIT, 2020).  

O Firebase possui diversas funcionalidades que vai ao encontro do 
gerenciamento de dados de maneira eficiente. Dispõe de análises, bancos de dados 
para que o administrador possa observar e melhorar sua performance do aplicativo, 
também possui mensagens e relatórios de erros que facilitam a manutenção da 
aplicação. A infraestrutura pertence a Google, faz escalonamentos inclusive de 
aplicativos maiores e de alta performance. Algumas aplicações mais específicas do 
Firebase também tiveram grande relevância na construção do aplicativo (FIREBASE, 
2020). 

O aplicativo foi construído possibilitando sua armazenagem de dados através 
de nuvem. Foi utilizado o Firebase Realtime Database, os dados são sincronizados 
automaticamente a cada vez que o banco de dados recebe alimentação, no entanto 
estando off-line no momento desta alimentação, os dados serão atualizados quando 
o usuário estiver conectado à rede e todos os dispositivos ligados a esta base 
receberão a atualização. É necessário utilizar as regras de segurança para proteger 
os dados de acordo com as políticas do Firebase Realtime Database (FIREBASE, 
2020). Partindo dessa premissa os requisitos de autenticação de novos usuários e 
usuários já cadastrados também são da mesma plataforma, logo foi escolhido o 
Firebase Authentication (FIREBASE, 2020). 

Ainda atrelado ao Firebase, tem-se a Cloud Storage, ferramenta também 
utilizada na construção do aplicativo e que possibilita a troca de conteúdo gerado pelos 
usuários, também realiza armazenamento de dados com segurança e dispõe de 
facilidade no manuseio e acesso dos conteúdos de armazenados, com upload através 
do próprio aplicativo (FIREBASE, 2020). 
 

5.2.2. Modelagem do aplicativo 
 

Após as definições das tecnologias e ferramentas utilizadas no 
desenvolvimento do aplicativo, foram estabelecidos os requisitos funcionais. Estes 
requisitos foram necessários para identificar as atividades exequíveis do software. 
Desde mecanismos que envolvem utilização, login e cadastro do usuário, até os tipos 
de interação possíveis de acordo o objetivo do aplicativo, que está direcionado para 
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troca de conhecimento entre os usuários, objetivando capacitação por meio de tornar 
informações explícitas ao serem escritas ou gravadas no aplicativo. 
 

Quadro 2: Requisitos Funcionais do Aplicativo. # REQUISITO DESCRIÇÃO 
 

RF01 
 Utilização Aplicativo deverá ser operacionalizado na plataforma Android. 

 RF02  Efetuar login O login pode ser realizado por conta gmail ou por uma outra conta 
alternativa, os dados de login são registrados no banco de dados. 
Existe a opção de redefinir senha caso o usuário esqueça ou queira 
fazer redefinição. 

 RF03 Perfil do usuário Usuário precisa cadastrar informações de perdil para utilização da aplicação. 
 
RF04 

Cadastro informações 
compartilhadas 

Os usuários poderão cadastrar informações no aplicativo de acordo a 
classificação temática das categorias e sub-categorias dos assuntos 
preestabelecidos. 

RF5 Cadastrar categorias 
e sub-categorias 

Havendo a necessidade de inserir novas categorias e sub-categorias 
se acordo a necessidade do usário, o suário poderá cria-las e também 
excluí-las. 

RF06 Banco de dados centralizado. O Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados deverá ser o 
firebase para armazenamento das informações. 

RF07 Gerar relatórios O  Administrador poderá gerar relatórios estatísticos para saber o 
perfil dos usuários que utilizam o aplicativo. 

 
RF08 Gerenciamento de 

usuário do sistema. 
Os usuários de mesmo grupo podem gerenciar todos os membros da mesma equipe podendo fazer aceite de inclusão de novos usuários ao grupo como também exclusão. 

RF09 Nível de permissão. O sistema contará de dois níveis de permissão: “administrador” e 
“usuário”. 

 RF10 Realizar a alteração 
dos dados do 

usuário. 
Os dados cadastrados da empresa no momento de criação do grupo 
poderão ser atualizados pelos usuários do grupo de acordo haja a 
necessidade. 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Sistemas partem da premissa da necessidade de interação, como afirma 
BOOCH (2006), não existem isoladamente. A partir dos requisitos funcionais do 
aplicativo, pode-se observar a dinâmica da interação e possíveis execuções de 
atividades pelos usuários e administradores, como ilustrado na Figura 17, com o 
diagrama de caso de uso, elencando as atividades passíveis de realização. 

Por ser um aplicativo voltado para registro e troca de informações, na Figura 
18, tem-se um diagrama de atividades detalhando-se o processo de interação no 
aplicativo por seus usuários, onde além de cadastrarem mensagens, também podem 
adicionar comentários e todas elas passarão a estar armazenadas de acordo 
propostas de ferramenta (Realtime Database) já discutida anteriormente.  
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Figura 17: Diagrama de Caso de uso. 

 Fonte: Elaboração própria. 
 

5.2.3. Modelagem do sistema 
 

Figura 18: Diagrama de Atividades. 

 
 

Fonte: Elaboração própria. 
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5.2.4. Apresentação do Aplicativo 
 

O aplicativo foi construído na plataforma Andorid. Sendo uma plataforma 
aberta, possibilita maior democratização e liberdade de acesso a conteúdos diversos. 
Possui mais de 2,5 bilhões de usuários ativos pelo mundo e é muito utilizada para 
criação de aplicativos personalizados e inovadores em vários segmentos de negócios. 
Constante avanço tecnológico do Android é diretamente relacionado com a Google, a 
qual tem investido no setor (Android, 2020).  

Após o estabelecimento dos requisitos funcionais e ferramentas de 
construção e utilização do aplicativo, deu-se a execução do projeto operacionalizando 
a criação das interfaces gráficas desenvolvendo o front-end em junção com back-end 
possibilitando a execução do propósito do aplicativo.  

Conforme pode-se observar na Figura 19, tem-se a tela inicial que possibilita 
a criação de uma conta pelo novo usuário do aplicativo ou login para usuários 
existentes. Também é possível redefinir senha, fazendo envio da mesma para o e-
mail cadastrado do usuário. As senhas exigem no mínimo 6 caracteres não fazendo 
distinção entre numérica e alfanumérica.   

Ao criar uma conta no aplicativo, cria-se um grupo, para que membros de uma 
mesma empresa familiar possam se registrar e compartilhar suas experiências, 
gerando conhecimento explícito com a utilização da ferramenta. Como observa-se na 
Figura 20, existe a possibilidade de um novo usuário criar um novo grupo ou caso a 
empresa familiar a qual queira fazer parte já tenha um grupo criado, basta enviar 
pedido para participar de um grupo já existente fornecendo o CNPJ desta determinada 
empresa. Qualquer membro do grupo familiar que já faça parte do grupo existente 
pode acatar o pedido de participação do grupo por novos membros. 
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Figura 19: Interface - login. Figura 20: Interface - modalide de entrada. 
  

 Fonte: Elaboração própria.  Fonte: Elaboração própria. 
 

 
As Figuras 21 e 22 retratam os dados cadastrais necessários para criar o 

grupo empresarial no aplicativo como CNPJ, razão social, tipo de empresa, área de 
atuação e ramo. Na mesma tela ainda tem-se os termos e políticas de privacidade 
onde o aceite do mesmo visa assegurar a ciência do usuário da necessidade de fazer 
uso adequado do aplicativo, sobre os direitos de propriedade e do sistema de 
gerenciamento de dados em nuvem utilizado (Firebase).  

Observa-se nas Figuras 23 e 24, os tipos de classificação preestabelecidos 
para identificação das empresas. Quanto ao tipo classificam-se em Sociedade 
Anônima, Sociedade Simples, Sociedade Empresarial Limitada, Empresa Individual 
de Responsabilidade Limitada, Sociedade Limitada Unipessoal e Microempreendedor 
Individual e quanto a área de atuação tem-se indústria, comércio e prestação de 
serviços, sendo que o ramo de atividades é de livre abrangência para identificação de 
forma mais singular das instituições.  
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Figura 21:Interface cadastro I. Figura 22:Interface cadastro II. 

  
Fonte: Elaboração própria. Fonte: Elaboração própria. 

 
 
 
 

Figura 23:Interface cadastro – Tipo de 
empresa. 

Figura 24: Elaboração cadastro – Área de 
atuação. 

  Fonte: Elaboração própria. Fonte: Elaboração própria. 
 

 
Por se tratar de um aplicativo com a transferência de conhecimento entre os 

usuários, gerando o conhecimento explícito, os membros cadastrados em 
determinada empresa podem trocar entre si informações relevantes que possam 
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agregar valor ao negócio. Não será permitido acesso a informações de outros grupos 
existentes. O botão “informações” mostrado na figura 25 permite acesso à troca de 
informações já registradas ou registrar novas informações dos membros da empresa. 

Ainda, observa-se na Figura 25, que é permitido aos usuários, fazer 
gerenciando dos participantes como inclusão e exclusão do grupo familiar, realizar 
configurações e editar informações da empresa cadastrada, criar novo grupo e sair do 
aplicativo. 

 A Figura 26 é de permissão apenas do administrador do aplicativo, 
permitindo gerenciamento de usuários, podendo fazer identificação do perfil de 
empresas de forma quantitativa, verificar os grupos cadastrados, gerenciar usuários 
podendo bani-los por não observância e cumprimento dos termos e políticas de 
privacidade e verificar grupos que possa ter criado para testes ou que participe como 
membro de alguma empresa. 
 
 

Figura 25: Interface – Gerenciador usuário. Figura 26: Interface – Gerenciador 
administrador. 

  

Fonte: Elaboração própria. Fonte: Elaboração própria. 
 
 

Na Figura 27 observa-se as categorias e classificação de grandes áreas da 
administração para inserção das informações e nas Figuras de 28 a 31 as sub-
categorias, sendo estas na sequência Finanças, Marketing, Operações e pessoas. 
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Figura 27:Interface – Categorias de 
Informação. 

Figura 28:Interface – Sub-categorias de 
informação I. 

  

Fonte: Elaboração própria. Fonte: Elaboração própria. 
 
 
 

Figura 29: Interface – Sub-categorias de 
informação II. 

Figura 30: Interface – Sub-categorias de 
informação III. 

  

Fonte: Elaboração própria. Fonte: Elaboração própria. 
 
 

As informações a serem cadastradas pelos membros do grupo serão 
classificadas pelos próprios usuários de acordo as temáticas dos assuntos, levando 
em consideração temas abrangentes da administração de empresas como finanças, 
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marketing, operações e pessoas e sub-categorias. Na iminência de um tema 
emergente ou não existente no aplicativo, poderão ser criados novos tópicos de 
discussão. As mensagens compartilhadas serão classificadas por nomes facilitando 
localização e poderão ser gravadas de forma escrita e também por áudio e deletadas 
se necessário. 
 

Figura 31:Interface – Sub-categorias de 
informação IV. 

Figura 32:Interface – Cadastro categorias e 
sub-categorias. 

  Fonte: Elaboração própria. Fonte: Elaboração própria. 
 

 
O botão azul no canto inferior direito dos temas e sub-temas de classificação 

dos assuntos do aplicativo é o que possibilita criar novas ramificações de áreas e 
tópicos de discussão de acordo as necessidades de cada organização, conforme 
ilustrado na Figura 32. 

Nas Figuras 33 a 36, tem-se como se dá o processo de registro das 
informações a serem compartilhadas por todos os membros da organização que 
participem do grupo na aplicação. As mensagens, apesar de já possuírem uma 
classificação prévia acerca do assunto abordado, ainda agregam a possibilidade de 
classificar cada mensagem por título, facilitando localização de acordo o assunto a ser 
buscado. As mensagens podem ser escritas ou feitas por comando de voz, nesta 
última modalidade há duas possibilidades: utilizar o microfone da alínea mensagem 
para falar o texto desejado e o mesmo será transcrito ou apenas gravar em mensagem 
de voz no botão gravar.  
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As mensagens são passíveis de interação e funcionam como um diálogo entre 
os membros do grupo no caso de possíveis dúvidas, discussões e incremento das 
informações trocadas. 

 
Figura 33:Interface – Registro de mensagem 

I. 
Figura 34:Interface – Registro de mensagem 

II. 

  Fonte: Elaboração própria. Fonte: Elaboração própria. 
 
 

Figura 35:Interface – Registro de mensagem 
III. 

Figura 36:Interface – Registro de mensagem 
IV. 

  Fonte: Elaboração própria. Fonte: Elaboração própria. 
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Nas Figuras 37, 38 e 39, cabe ao perfil do administrador do aplicativo, tratam-
se de interfaces que possibilitam a extração de relatórios gráficos e estatísticos sobre 
o quantitativo de tipos de empresas cadastradas no aplicativo, bem como áreas de 
atuação. A análise dos relatórios irá permitir identificar o perfil do maiores usuários e 
fazer melhorias no aplicativo para atender o determinado público, ou ainda identificar 
o público com baixa adesão e fazer maiores esforços de marketing para identificar 
possíveis motivos e atraí-los. 

 
Figura 37: Interface – Dados estatísticos 

usuários. 
Figura 38: Interface – Dados estatísticos 

usuários – área de atuação. 

  Fonte: Elaboração própria. Fonte: Elaboração própria. 
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A Figura 40 traz a marca criada junto ao conceito de desenvolvimento do 

aplicativo, a mesma é base para o ícone do aplicativo como entrada da interface inicial 
do aplicativo. Foi elaborada nas cores de tom azul para transmitir a solidez e 
credibilidade além de representar a cor da administração, a alusão do símbolo do 
infinito remete a continuidade do negócio das empresas familiares com a transferência 
de conhecimento tácito para explícito, que objetiva minimizar o número de empresas 
dessa categoria que findam seus negócios com a “passagem do bastão”. Percebe-se 
também a alusão de movimento com a mudança de tons de cores e posicionamento 
de encontro de mãos, que indica que os negócios não param, são dinâmicos. As mãos 
simbolizam “pai e filho”, sendo a mão do pai, a maior, e que está por cima da imagem, 
dando a indicação que está indo ao encontro da mão do filho, puxando-o para se 
integrar aos negócios da família, oferecendo conforto, segurança e aprendizagem 
para perpetuidade da empresa familiar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 39: Interface – Dados estatísticos usuários – tipo de empresa. 

 Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 40: Marca elaborada para o aplicativo. 

 Fonte: Elaboração própria. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O presente trabalho deu origem, até o momento, à submissão de um artigo 
com abordagem do tema direcionado para criação de aplicativos no congresso 
ProspeCT&I  IX e apresentação com avaliação de dois pôsteres com retorno positivo 
sobre a relevância e pertinência da inovação através de dispositivos móveis. 

Para o desenvolvimento investigativo de qualquer atividade de inovação e 
invenção, recomenda-se que se faça um estudo, levantamento prospectivo da 
tecnologia almejada, possibilitando a observância de registros, produtos e pesquisas 
existentes no domínio de interesse e também ter como parâmetro países e inventores 
afins do ramo investigado para que se possa atingir objetivos de pesquisa consistente. 

De maneira geral, com a metodologia de estudo abordada, pode-se evidenciar 
não só a necessidade de uma intervenção na situação problema com as empresas 
familiares brasileiras, mas também identificação de uma possível solução observando 
tendências mercadológicas envolvendo maciçamente a internet das coisas (IoT) que 
se faz cada vez mais presente no cotidiano de pessoas e negócios. 

É pertinente que, para a continuidade do desenvolvimento do possível produto 
oriundo do estudo, que se observem países, empresas e inventores que estão por trás 
das grandes inovações no âmbito da gestão administrativa atrelada aos aplicativos, 
softwares, para aplicar com aderência da realidade inserida. 

A interferência direta e positiva que possibilite em empresas familiares a 
transferência de lições e aprendizagem, no processo sucessório, exerce um impacto 
direto econômico, garantindo maior empregabilidade, aumento do PIB, melhorias de 
estatísticas de empresas sobreviventes no mercado, a medida que estas instituições 
melhorem sua performance e seu índice de sobrevivência mediante a “passagem do 
bastão”. 

Como evidenciado por intermédio das pesquisas exploratórias que embasam 
o presente estudo e com o resultado prospectivo alcançado, desenvolvimento de 
softwares e aplicativos para apoio de desenvolvimento gerencial dentro da perspectiva 
tecnológica do e-learning são tendências a serem consolidadas e trabalhadas em 
busca de aprendizagem, inclusive em apoio à gestão do conhecimento de empresas 
familiares com a transferência de conhecimento tácito para explícito, onde indivíduos 
terão acesso a lições e aprendizagem, estando mais bem familiarizados e aptos para 
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assumirem cargos no momento de “passagem do bastão” nas empresas familiares 
que possuem tanta representatividade no contexto regional e nacional. 

O resultado deste trabalho possibilitou o desenvolvimento de um aplicativo 
para transferência de conhecimento tácito para explícito no processo sucessório. A 
relevância não é apenas econômica, mas também social, fatores como a manutenção 
de vários empregos com a diminuição de fechamentos de empresas familiares 
possibilitará impactos positivos. 

Através do aplicativo será possível mapear conhecimento de sucedidos e 
sucessores, identificando as lições e aprendizados de maneira explícita para serem 
compartilhadas por membros de um mesmo grupo familiar. Empresas familiares 
geralmente constituídas para a garantia da renda familiar poderão ter maior 
longevidade.  

Além do aplicativo criado, tem-se em processo de construção outros 
produtos oriundos do estudo, dois artigos voltados para tecnologia e empresas 
familiares em processo de submissão, o registro do software desenvolvido, e o registro 
da marca gerada advinda do aplicativo. 
A administração e alimentação do aplicativo ainda não são de forma delegada. Com a adesão crescente 
de usuários será avaliado a melhor maneira de garantir suporte com uma equipe de pessoas e não 
apenas ficado tudo a cargo do administrador. 

 
LIMITAÇÕES DO ESTUDO  
 

Como limitações da execução do projeto e construção do aplicativo, 
enfrentou-se um momento de incertezas com o Sars-CoV-2/Covid-19, dificultando o 
encontro de parceiros para o andamento na execução do projeto. O fator tempo com 
esses acontecimentos inviabilizou alternativas diferentes para o armazenamento de 
dados dos usuários do aplicativo. Também em decorrência da pandemia, não foi 
possível criar um grupo de empresas para testes, pois muitas empresas neste 
momento estavam voltadas para outras preocupações e parceiros como Sebrae que 
poderia ser porta de entrada para alcance de muitos empreendimentos, estava com 
suas atividades inteiramente restritas ao home office no município de Marabá – PA. 

 
PROPOSTAS DE TRABALHOS FUTUROS 
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Tem-se um projeto de melhoria do aplicativo para garantir maior aderência 
ao cotidiano das empresas. Pretende-se implementar links direcionadores na interface 
do aplicativo para temas mercadológicos e atualidades aderentes aos ramos de cada 
empresa de acordo fornecido no seu cadastro para ampliar capacitação e 
aprendizagem. Tratamento de sugestões dos usuários do aplicativo e fazer a 
implementação das mais aderentes e viáveis com o objetivo do projeto. Realizar 
melhorias no sistema de gerenciamento de dados, hoje feito através de nuvem 
utilizando a ferramenta Firebase, pretende-se permitir que usuários usem servidor 
local para este armazenamento caso não estejam de acordo com as políticas de 
segurança oferecidas pelo armazenar dados em nuvem. 

Pretende-se ainda como produção técnico-científica, a elaboração de 
mais um artigo, além dos trabalhos já submetidos, detalhando tecnicamente o produto 
final deste projeto. Sabe-se ainda que num ciclo familiar os seus membros passam 
por várias fases na vida e partindo do estudo ora realizado, pensasse em 
desenvolvimento e capacitação dos membros de uma mesma família voltado para 
carreira, como estudos de Donald Super dão notoriedade e revelam a pertinência com 
o estudo Arco-Íris da Vida e Carreira - Life Career Rainbow.   
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Empresas familiares e transferência de conhecimento tácito para explícito: tecnologias sociais como aliadas 

RESUMO 
[O(s) nome(s) do(s) autor(es) / 
da(s) autora(s) deverá(ão) ser 
removido(s) do artigo para 
revisão anônima] 
 

 Empresas familiares são mais numerosas entre as organizações do Brasil, grandes responsáveis por emprego e renda, costumam não sobreviver à medida que de geração em geração novos membros familiares assumem o comando da organização. Lições e aprendizagens que o sucedido carrega por gerações carecem ser compartilhadas, informações muitas vezes técnicas e gerenciais para que se ponha em prática habilidades que maximizem a chance de continuidade do negócio. O objetivo deste artigo é evidenciar que com a crescente das tecnologias sociais, esses profissionais acompanhem esta nova tendência que incluem métodos de aprendizagem e-learning, o método exploratório possibilitará a investigação e consolidação dessa tendência com busca de artigos, pesquisas bibliográficas e levantamento da crescente de softwares e aplicativos nos últimos anos. Com o resultado obtido torna-se pertinente a criação de um aplicativo voltado para transferência de conhecimento tácito para explícito entre sucedidos e sucessores de empresas familiares.   PALAVRAS-CHAVE: Empresas Familiares. Tecnologias Sociais. Conhecimento. Tácito. Explícito.    
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INTRODUÇÃO 
Empresas familiares constituem a maior parte das organizações no Brasil, e isto se reflete por todas as macrorregiões do país, conforme pesquisa da consultoria PwC em 2016, essas empresas contam participação de parentes que atuam de diferentes formas nas instituições, onde podem assumir papéis de sócio/dono ou empregado/colaborador (RBA, 2017). 
Não obstante as inúmeras pesquisas realizadas no âmbito das empresas familiares não se têm um conceito comum tampouco uma única teoria sobre o desenvolvimento destas organizações (FERREIRA, 2015). Apesar dos avanços na investigação dessas empresas, os estudos são relativamente recentes, e surgem em meados das décadas de 60 e 70, com abordagens direcionadas para família e gestão de forma analítica (GERSICK et. al., 1997). 
Em 1964, surge a identificação destas organizações familiares como marcadas pela defesa unilateral dos seus interesses e também objetivos específicos há pelo menos duas gerações no mesmo âmbito familiar (DONNELLEY, 1964). Já nos anos 2000, verifica-se que uma empresa para ser caracterizada como familiar, quando os gestores pertencem à família da constituição do negócio, percebe-se também que surge uma preocupação com a preparação de um ente familiar para um processo sucessório, uma troca de direção organizacional com membros da própria família (VERSTRAESTE, 2000). 
Empresas familiares apresentam características singulares, possuem cultura, crença, comportamentos baseados em premissas que perpassa geração a geração, revelando controle total da organização, base do sustento de um grupamento familiar onde são definidos seus objetivos e métodos para alcançá-los. Com relação ao seu clima organizacional, apresenta-se de maneira distinta, pois visa o bem estar dos membros que são da empresa e também da família, membros estes que muitas vezes são participantes do processo sucessório dentro uma organização familiar (MARTINS, 2012). 
É evidenciado ainda por FERREIRA (2015) que empresas familiares são marcadas pela presença de relações consanguíneas e um modelo tradicional de gestão, e na figura de fundador aparecem o pai e/ou mãe, os sucessores são os filhos e ainda tem-se os agregados representados por genros, noras, sobrinhos. 
Por essa ótica, Castro et al. (2000), já desperta que com a presença dos laços familiares na organização, é relevante ter o controle das relações administrativas dentro da empresa para que não possa haver prejuízos em um processo sucessório, pois a sua continuidade está vinculada à destreza de como conduzir esse processo. Oliveira (2012) corrobora com esta preocupação e denuncia que pesquisas precisam ser feitas para melhorar o dinamismo do processo sucessório para evitar que essas organizações findem suas atividades com a “passada do bastão” de sucedido para sucessor. 
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O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, desde meados da década de 90, atua fortemente para que as organizações tenham boas práticas de governança, e como as empresas familiares são de grande relevância para nosso país por sua grande representatividade econômica, foi dispensado uma atenção para as mesmas em 2018 com levantamentos de dados estatísticos que pudessem nortear como essas empresas se comportam ou atuam quando o assunto é governança e foi revelado que 72% destas organizações não possuem nenhum tipo de planejamento para a troca de dirigentes no processo sucessório (IBGC, 2019). A falta de preparo para um momento tão delicado no que tange a longevidade de uma organização pode acarretar nos altos números de empresas familiares que não passam da primeira geração. 
O preparo de um sucessor está diretamente relacionado com a transferência do conhecimento. Como abordado neste artigo, a transferência de conhecimento tácito para explícito dentro destas organizações, entre os membros envolvidos na possível troca de dirigente da empresa pode tornar menos impactante para os negócios, devido aprendizagem sobre a fluidez dos negócios, aprendendo com o passado e vislumbrando o futuro por meio de lições e aprendizados. 
Na constante busca de soluções aderentes à realidade, percebe-se a crescente das tecnologias sociais, onde o uso de smartphones está cada vez mais direcionado para atividades relevantes que realizamos no dia-a-dia. Na pesquisa anual de Administração e Uso de Tecnologia da Informação nas Empresas,  divulgada pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo tem-se no Brasil aproximadamente 450 milhões de dispositivo digitais (computadores e smartphones) em uso (FGV, 2020). O que denota que a criação de aplicativos para gestão de negócios e transferência de conhecimento tácito para explícito é um mecanismo viável e necessário para o sucesso das empresas familiares no processo sucessório, visto que as pessoas estão a cada ano mais conectadas a aparelhos eletrônicos e meios digitais. 
 

MÉTODO 
Em virtude das perspectivas que cada estudo pode proporcionar, é fundamental definir e elucidar os métodos da pesquisa a serem desenvolvidas na busca por maior precisão da aderência nos resultados, possibilitando a relevância do estudo. Método é o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo de produzir conhecimentos válidos e verdadeiros, traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando as decisões do cientista LAKATOS (2017, p. 79). 
Acerca da abordagem exploratória, GIL (2010), adota essa classificação para estudos que venham contextualizar e trazer familiaridade com o tema a ser abordado, tornando o conhecimento mais explícito, norteando os objetivos do presente artigo, que também de acordo a tipificação de GIL (2010), é contemplado com pesquisa bibliográfica. 
O levantamento exploratório para ratificar a atual conjuntura que se encontram as empresas familiares no Brasil, justificando a relevância do estudo, elucidou aspectos de sobrevivência e relevância para a economia 
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nacional. A abordagem qualitativa nos permite obter a responder questionamentos específicos e atrelados às ciências sociais, por meio de uma realidade que não pode ser quantificada Minayo (2009) e que nos possibilita uma investigação continua no futuro, de hipóteses identificadas Levy, (2005). 
 O levantamento bibliográfico foi realizado por meio de buscas em bases de dados científicas na Scielo, Scopos, Google acadêmico, portal de periódicos CAPES, também foi utilizado como fonte de pesquisa a biblioteca virtual PEARSON, sites conceituados como IBGE, SEBRAE, FGV, a periodicidade do estudo para fins de levantamento de base conceitual e sua evolução, abrange dos anos de 1964 a 2020. 

Para evidenciar a tendência de investimentos em softwares e aplicativos no Brasil, foi pesquisado também na base do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), programas de computadores e patentes referentes a depósito de aplicativos, para realizar a pesquisa foram pesquisas as palavras “aplicativo” e “app” no título de depósito de programas de computadores e patentes. Os dados foram extraídos, colocados em uma planilha de Excel para organizar e gerar gráfico. 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
Empresas familiares  

Família e negócio são sistemas distintos, mas que interagem entre si na constituição das empresas familiares, onde os membros podem assumir vários papéis no negócio, desde a parte administrativa até posições de diretores acionistas, acrescenta-se ainda que o fato de nem todos os membros da família participarem das atividades da organização, não há uma descaracterização da entidade familiar, além disto, estas empresas podem ser geridas por gestores externos, precisando apenas ter no seu quadro de direção/acionistas membros da família para não perderem sua identidade familiar (SEBRAE, 2019). 
Neste contexto, LANSBERG (1999), enfatiza que empresas familiares enfrentam dilemas quanto ao papel desempenhado pelos membros pertencentes a estas organizações, colocando em xeque a gestão e a família. Em meados dos anos 80 com o desenvolvimento das pesquisas dessas instituições, surge o Modelo de Três Círculos da Empresa Familiar, que trás uma melhor compreensão da dinâmica organizacional nos negócios da família. 
 
 
 
 
 
 

 
Figura1 – Modelo de três círculos–M3C. 



69 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Gersick et. al. (2006, p. 6). 

Observa-se na figura 1, no modelo proposto dos Três Círculos, que apesar das organizações familiares apresentarem subsistemas independentes, todos convergem entre si, estando sobrepostos e evidenciando que um mesmo membro da família pode estar em qualquer um dos âmbitos da gestão, propriedade e família. 
Apesar do Modelo Três Círculos evidenciar papéis e perspectivas, Gersick et. al. (2006), propõe uma evolução do modelo, através de uma mitigação dos eixos da empresa, família e propriedade, como pode-se verificar na figura 2. 

Figura2 - O Modelo tridimensional de desenvolvimento. 
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Fonte: GERSICKet.al.(2006,p.17). 
 
No Modelo Tridimensional de Desenvolvimento de Gersick (2006), tem-se um panorama dos 3 eixos estruturais que envolvem as organizações familiares. O primeiro eixo, da propriedade, evidencia os tipos de proprietários que temos nestes tipos de organização, podendo ser identificado a comunhão de bens entre filhos de irmãos (consórcio de primos), ou sociedade entre irmão e proprietários controladores, já o segundo eixo evidencia que a empresa perpassa por fases que vão desde a sua criação (início dos negócios), ocasionando a expansão e maturidade da empresa no mercado e por fim o terceiro eixo, denota a força de trabalho familiar, e iniciando com a jovem família empresaria, ainda cheia de dilemas, que com o tempo tem a inserção da geração mais jovem na empresa, desenvolvendo um trabalho em conjunto até que chega o momento crucial de “passagem do bastão”, onde o corre a transição da gestão da empresa familiar, no processo sucessório. 
 

Sucessão familiar  
 

Figura3 – O eixo da família. 
 
 
 

Fonte: GERSICK et.al.(2006,p.21) 
O processo sucessório requer planejamento, e deve ser levado em consideração a identidade organizacional familiar, além de envolver o fundador e todos os membros no processo, pois é um momento que o clima organizacional precisa estar ajustado e favorável, sendo necessário a tratativa dos possíveis conflitos que possam surgir ao longo desta transição de direção da instituição (FERRARI, 2014). 
O fator hereditário é norteador em meio a esta decisão de “passagem do bastão”, além de fatores comportamentais do sucessor como liderança, afinal estará a frente do negócio familiar, estando em posição de líder no ceio familiar, assumindo muitas vezes características comportamentais e decisórias do sucedido, imprimindo o modelo de gestão já existente na organização (MARTINS et. al. 2012). 
Por mais que o processo sucessório venha precedido de planejamento, sempre haverá mudanças significativas nas empresas, e para que este momento de transição ocorra de forma menos abrupta pode-se listar etapas importantes para preparação do sucessor e sucedido que estão ligadas a formação do candidato a assumir o negócio, compartilhar informações revelando lições e aprendizado, orientar e supervisionar os 
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primeiros passos da atuação do sucessor de maneira que se possa planejar o momento adequado para que ocorra essa “passagem de bastão” e o sucedido assuma a gestão organizacional (KURCESKI, 2008). 
 

 Gestão do conhecimento e inovação  
 
O conhecimento nas organizações é vital para o processo de sobrevivência, crescimento e inovação das mesmas, afinal o cenário técnico, econômico e social traz mudanças a serem compreendidas neste contexto em que as empresas saem do cenário de sociedade industrial para sociedade da informação, conhecimento e colaboração. A compreensão do passado ou do aprendizado que se somam ao longo da existência das instituições impulsiona o processo de mudança na concepção de inovação e adaptação para novas realidades de mercado (STRAUHS et al.,2012). 
A transformação das informações em conhecimento é primordial para as empresas que adotam novas estratégias, entender a evolução do próprio negócio e seu comportamento dentro do mercado é cerne para busca de vantagem competitiva, pois é por intermédio dos resultados e do que se produz no contexto da inovação que se evidencia para onde a empresa está caminhando. Neste processo é necessário o envolvimento de todos os colaboradores e gestores, e suas performances devem estar voltadas para o desenvolvimento e disseminação do conhecimento útil, gerando insumos para tomadas de decisão (STRAUHS et al.,2012). 
A democratização do conhecimento enuncia uma gestão pautada no compartilhamento do saber, independentemente de como esse processo ocorra, com a criação da cultura de disseminação de acordo o propósito do grupo envolvido, isso caracteriza organizações que buscam a eficiência e eficácia na atividade por meio da aprendizagem (MELO, 2003). Em meio à contemporaneidade, as empresas percebem um cenário que exige além do saber e informação, pois apenas a tratativa de todos esses dados pode gerar o conhecimento válido para a transformação, seja de produtos, seja de serviços, logo, do próprio negócio, agregando valor e gerando competitividade, através do bom gerenciamento e comunicação que podem se utilizar inclusive de diversos aparatos tecnológicos (HEBERLÊ; MAGNANI, 2010). 
Empresas que buscam e zelam pela identidade de criadoras de conhecimento, devem reconhecer e valorar as experiências dos seus empregados, evidenciando o sentido e propósito de cada um frente à instituição reconhecido pela alta e intermediária administração (equipes empresariais). Indagações surgem por meio da figura do administrador sênior, elucidando o caminho para o futuro e perpetuidade dos negócios com a obtenção de respostas que devem nortear quais patamares são desejados a alcançar e a realidade do contexto inserido e aprendizado adquirido ao longo do tempo (NONAKA; TAKEUCHI, 2008). 
As empresas familiares estão sujeitas ao mesmo processo de ensino e aprendizagem das organizações ao longo do tempo para perpetuidade do negócio, no entanto, por se tratar de um tipo de organização onde prevalece 
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a cultura, crença e valores da própria identidade familiar e momento da passagem do bastão, ou seja, momento que a direção da empresa é transferida “do pai para o filho”. 
 

 Transferência do conhecimento tácito para explícito nas organizações 
 

Esses tipos de empresas são carregadas de valores familiares, conhecimentos tradicionais e um histórico desde o surgimento da atividade empresarial, tornando ainda mais sensível à necessidade da disseminação do conhecimento tácito a ser evidenciado na forma explícita para continuidade do negócio de maneira saudável financeiramente. 
O conhecimento tácito está intrínseco ao indivíduo, não estando disponível para todos que queiram apreciar tal saber, sendo um conhecimento individual que pode vir a ser tornar público, explícito, desde que compartilhado. Este processo é de grande interesse organizacional, estimulando cada vez mais o crescimento do conhecimento tácito de membros institucionais e convertendo em explícito. Esses membros tendem a melhorar seu crescimento neste processo de externar sua aprendizagem à medida que absorvem novos saberes do meio organizacional inserido, tornando-se uma prática virtuosa e próspera (STRAUHS et al., 2012). 
Para Nonaka; Takeuchi (1997) há uma preocupação nas organizações em transformar o conhecimento tácito em saberes explícitos, no entanto, essa aprendizagem vai além do que o indivíduo possa aprender durante seu processo e desempenho de atividades no ambiente do trabalho, pois também englobam conhecimentos que advêm das experiências de vida pessoal, outras instituições, cultura, família, educação e o que mais possa contribuir para formação do indivíduo, agregando valor às equipes organizacionais. 

 
Figura4 – Conhecimento Tácito e Explícito 

Conhecimento Tácito (Subjetivo) Conhecimento Explícito (Objetivo) 
Conhecimento da experiência (corpo) Conhecimento simultâneo (aqui e agora) 

Conhecimento análogo (prática) 

Conhecimento da racionalidade (mente) Conhecimento sequencial (lá e então) Conhecimento digital (teoria) 
Fonte: Adaptado Nonaka; Takeuchi (1997, p. 67) 

 
Como reforçam Nonaka e Takeuchi (2004), o conhecimento tácito evidencia o indivíduo com suas experiências de acordo ao ambiente e contexto no qual está inserido, e denotam elementos de intangibilidade, caracterizando a percepção de como as coisas são aprendidas, através de uma ótica que valida intuições, emoções, habilidades, crenças, valores. 
O conhecimento explícito é caracterizado pela facilidade de transmissão aos indivíduos, é o saber que está acessível e enunciado por 
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intermédio de palavras, textos, números, sons e multiplicado por recursos de compreensão pelos nossos sentidos, seja por meio de fórmulas, tabelas, manuais, dados, recursos visuais. Este tipo de conhecimento é organizado de maneira formal e sistemática, diferindo do conhecimento tácito que não é visível e tão pouco facilmente explicável, sendo de difícil formalização por se tratar de algo muito pessoal do indivíduo, trazendo barreiras para a sua disseminação no processo de troca de saberes por pessoas dos diversos grupos (NONAKA; TAKEUCHI, 2008). 
A relevância de esses saberes compartilhados dentro das organizações está voltada para a criação do capital intelectual, onde o ativo em xeque é intangível e subjetivo, mas capaz de gerar valor para a empresa através de capital estrutural que advém das marcas, patentes, tecnologias, direitos autorais e capital de clientes, que trazem nuances do relacionamento e satisfação com o consumidor, assim, empresas competitivas buscam capacitar, desenvolver e motivar processos de inovação, por meio dos tipos de conhecimento que são insumos para um bom direcionamento de esforços mercadológicos (CARBONE, et al., 2005). 
A espiral do conhecimento elucida um modelo de interação entre ambos os conhecimentos (Tácito e Explícito), onde podemos observar quatro tipos de conversão de conhecimentos, de acordo com Nonaka; Takeuchi (1997), a ser observada na figura e nos tópicos a seguir: 

Figura 5 – Tipos de conversão do conhecimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Fonte: Nonaka; Takeuchi (1997. p. 80)  
a) Socialização – Conversão do conhecimento que acontece do tácito para o tácito, para ser levado à experimentação, observação, processo criador do conhecimento comum que surge com a troca de experiência. b) Externalização – Conversão do conhecimento tácito para explícito, pois o indivíduo e levado a externalizar conhecimentos através da criação conceitos, modelos, hipóteses, podendo o conhecimento ser apreciado e acessível de maneira mais clara e objetiva por todos que tenham acesso ao conteúdo. c) Combinação – Conversão do conhecimento explícito para o explícito, característica de troca de experiências, informações, reuniões, aqui tem-se a propagação em maior escala do conhecimento, disseminando a todos que 
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interessam o determinado saber, ambientes de treinamento e capacitação organizacional apresentam esta característica. d) Internalização – Conversão do conhecimento explícito para o conhecimento tácito, onde os indivíduos começam a assimilar e internalizar o que fora disseminado, absorvendo saberes e culturas compartilhadas, aprendendo na prática o conhecimento disseminado. 
 Ao fazer papel de pesquisador, um indivíduo assimila e adquire conhecimentos que passam a ser tácitos ao utilizarem seu conhecimento para externalizar algo ou produzir alguma coisa que possa ser percebida por outras pessoas, é a produção do conhecimento explícito, como é o caso da elaboração deste projeto cujo objetivo é o bem social e implantação de uma gestão inovadora e sólida. 

A conversão dos tipos de conhecimento por consequência oportuna a transmissão de lições e aprendizado, e neste sentido, Primo, Olivia e Kubo (2014) enfatizam que políticas e práticas precisam ser adotadas para que a empresas de forma estrutural possam fazer a sustentação, pois é por meio dele que ser pode alcançar um melhor direcionamento estratégico com ideias, inovações, criações, independente dos níveis que os colaboradores se encontram nas organizações. 
Para Bitencourt (2001), a transferência de conhecimento nas organizações, traz uma perspectiva processual, de que habilidades e processos fazem parte da construção da aprendizagem organizacional, assim como também a maneira que o conhecimento é aproveitado. A melhoria de processos de tomada de decisão e vantagem competitiva remete a toda capacidade de aprendizado das organizações internalizado (Tarapanoff, 2012). 

 
Aprendizagem organizacional e tecnologia da informação 

Na perspectiva das empresas familiares, lições e aprendizados são desafios do cotidiano, a maneira como os entes familiares assimilam e lidam com conhecimento oriundo das execuções de decisões e atividades diárias norteiam os negócios para garantia e sobrevivência do negócio, baseado em saberes que passam de uma geração para outra no âmbito familiar, caracterizando a aprendizagem transgeracional. 
A aprendizagem transgeracional é o resultado de um processo de aquisição, construção, armazenagem e/ou disseminação de saberes pelos membros da família e válidos à gestão de empresas familiares. O tempo e o espaço são elementos centrais nesse processo, tendo em vista a necessidade de plataforma para a ocorrência de conversações, questionamentos, formação de laços familiares-empresariais, interações e práticas sociais entre os membros da empresa e da família proprietária (GRZYBOVSKI, 2007). 

Independentemente de a ligação ser familiar, as organizações carece do desenvolvimento das pessoas que estão à frente dos negócios, e como asseveram Primo, Olivia e Kubo (2014), a estrutura para desenvolvimento dos recursos humanos nas organizações carece de investimentos para direcionar esforços, que pleiteiem foco no resultado, buscando estar sempre 
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à frente da concorrência. E parte destes investimentos está ligada à tecnologia da informação, dando maior subsídio para o crescimento organizacional, viabilizando processos de trabalho e suas relações para aumento do capital humano. 
 O conhecimento por si só, não trará contribuições para os ambientes institucionais, é necessário que o mesmo seja compartilhado, pois a vantagem competitiva é uma demanda que tem como cerne as pessoas, e com a celeridade das informações é preciso que as organizações invistam em ferramentas que venham a facilitar o desdobramento e a partilha de conhecimentos, buscando alcançar posição de destaque no mercado Bohlanderet al. (2003). 

Em 1990 emerge o teórico Peter Senge com a proposição de learning organizations, difundido através de seu livro a quinta disciplina que evidencia a visão de construção e desconstrução da aprendizagem organizacional, buscando desde então mudanças não só dos indivíduos, mas principalmente dos gestores que aprendiam, desaprendiam e reaprendiam com informação. 
No atual contexto de ensino e aprendizagem, surge o e-learning organizational, e também nos remete que a aprendizagem organizacional continua a ocorrer, mas marcado fortemente pelo uso de aparatos tecnológicos como computadores, internet, smartphones que dão celeridade e facilidade no processo de construção do conhecimento cumprindo o objetivo da aprendizagem (FRANÇA, 2015). 
Essa tendência de aprendizagem é crescente no cenário atual, exige-se cada vez mais o alcance rápido e frenético do saber na palma da mão, de acordo com o We Are Social (2019), em torno de 67% da população mundial é usuária de aparelhos móveis/smartphones, denotando 5 bilhões de pessoas no mundo. 
Como se pode observar na figura 6, a nível Brasil, quando de fala em dispositivos digitais, observa-se que o país acompanha a tendência de alta de ordem mundial, com mais de 450 milhões de dispositivos em base ativa em uso. É relevante elucidar que a maioria destes dispositivos são smartphones, que possibilita o uso fácil e à mão a qualquer momento de internet, mídias sociais, aplicativos que fazem parte do cotidiano. Pode observar ainda que por mais que os computadores tenham uma crescente, tem-se um comportamento mais regular na curva de crescimento, diferindo smartphones que claramente aumentaram em maior escala nos últimos 5 anos. 
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Figura 6: Dispositivos Digitais (Computadores e Smartphones) Base Ativa em 

Uso no Brasil (milhões) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: FGV (2020). 
 

Dessa maneira o m-learning por se tratar de um tipo de um modelo de educação que utiliza dispositivos móveis de maneira isolada ou combinada com outras tecnologias UNESCO (2014), torna-se tendência nos métodos de aprendizagem na sociedade e nas organizações, pois se torna intrínsecas à nova realidade, possibilitando que as empresas utilizem a seu favor, e como eixo central deste artigo é a transferência do conhecimento tácito para explícito dentro destas organizações, aplicações nesta vertente carecem atenção.  
A aprendizagem móvel já é fortemente observada em países desenvolvidos (TAJRA, 2012), e deve ganhar mais impulso com o passar dos anos devido aumento do acesso aos dispositivos móveis e barateamento do uso de dados para navegações na internet UNESCO (2014). As organizações precisam acompanhar essas novas tendências e transformações da sociedade para não ficarem obsoletas no tempo. 
Com as mudanças advindas com a sociedade contemporânea, não sendo essas triviais e comuns, observa-se que as transformações sociais estão mais rápidas, divergindo de outros momentos históricos (ENGUITA, 2016). Para Pinheiro e Tigre (2015), o contexto de mudanças e inovações quando baseados em tecnologias da informação, exigem maior alinhamento organizacional e alteração dos processos internos e relacionamento com stakeholders para ter fluência e resultado. 
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Segundo Cano e Baena (2015), os investimentos em tecnologia da informação advêm da necessidade de configurar negócios como competitivos, não necessariamente aumentando o lucro. Empresas familiares, neste contexto, precisam estar atentas às mudanças do ambiente ao qual estão inseridas e tornar não apenas tecnológica no âmbito informacional, mas também acessível, possibilitando a criação de conhecimento explícito. 
 Como podemos observar na figura 7, o Brasil tem investido no desenvolvimento de softwares e aplicativos com uma crescente gradativa, percebe-se o aumento a cada ano com a aposta de que pessoas passem a utilizar em maior escala aplicativos, programas de computador, para desenvolvimento de suas atividades cotidianas. O ano de 2020 não aparece tão expressivo por se tratar de levantamento de dado realizado no final do primeiro semestre, a crise  sócio-econômico com enfrentamento da pandemia COVID-19 também é um fator que pode influenciar por muitas empresas diminuírem ou redirecionarem seus investimentos. 

 
Figura 7: Depósitos de Softwares e Aplicativos – INPI 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
A criação de aplicativos, programas de computadores para a 

transferência do conhecimento dentro das organizações podem gerar o 
processo chamado de formação de capital intelectual, e este capital é 
definido por SANTOS et al. (2001) como a soma de conhecimentos dentro 
das organizações que são capazes de colocar a empresa a frente do seu 
tempo através de vantagem competitiva, pensamento estratégico conjunto, 
criativa de e valor superior no que tange a qualidade.  

Assim, empresas familiares que estejam engajadas no processo de 
aprendizagem para “passada do bastão” e que estrategicamente 
acompanhem a tendências tecnológicas sociais, estarão à frente para a 
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preparação de sucessores dentro das organizações, trazendo menos impacto 
com a saída de dirigentes, acionistas ou de quem esteja a frente da empresa, 
minimizando riscos de fechamento ou falência das mesmas por 
desconhecimento do negócio. 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
De maneira geral, com a metodologia de estudo abordada, pode-se 

evidenciar não só a necessidade de uma intervenção na situação problema 
com as empresas familiares brasileiras, mas também identificação de uma 
possível solução observando tendências mercadológicas envolvendo 
maciçamente a internet das coisas (IoT) que se faz cada vez mais presente no 
cotidiano de pessoas e negócios. 

Países pioneiros no âmbito da criação de novas tecnologias têm muito 
a ganhar com venda, concessão, royalties com a dinâmica comercial 
proporcionada pelo uso de patentes, registros de softwares. É pertinente 
que para a continuidade do desenvolvimento do possível produto oriundo 
do estudo, que se observem países, empresas e inventores que estão por trás 
das grandes inovações no âmbito da gestão administrativa atrelada aos 
aplicativos, softwares, para aplicar com aderência da realidade inserida.  

A interferência direta e positiva que possibilite em empresas familiares 
a transferência de lições e aprendizagem, no processo sucessório, exerce um 
impacto direto econômico, garantindo maior empregabilidade, aumento do 
PIB, melhorias de estatísticas de empresas sobreviventes no mercado, a 
medida que estas instituições melhorem sua performance e seu índice de 
sobrevivência mediante a “passagem do bastão”, as nuances da criação de 
aplicativo voltado para esta transferência de conhecimento merecem 
notoriedade e desenvolvimento a ser trabalhado a partir deste estudo.  

Como evidenciado por intermédio das pesquisas exploratórias que 
embasam o presente estudo, desenvolvimento de  softwares e aplicativos 
para apoio de desenvolvimento gerencial dentro da perspectiva tecnológica 
do e-learning são tendências consolidadas e carecem ser trabalhadas em 
busca de aprendizagem, inclusive em apoio à gestão do conhecimento de 
empresas familiares com a transferência de conhecimento tácito para 
explícito, onde indivíduos terão acesso a lições e aprendizagens, estando 
mais bem familiarizados e aptos para assumirem cargos no momento de 
“passagem do bastão” nas empresas familiares que possuem tanta 
representatividade no contexto regional e nacional. 
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 Family businesses and transfer of tacit 

to explicit knowledge: social 
technologies as allies 

 ABSTRACT  Family businesses are more numerous among organizations in Brazil, largely 
responsible for employment and income, usually do not survive as generation by 
generation new family members take over the organization. Lessons and learning 
that the successor carries for generations need to be shared, often technical and 
managerial information in order to put into practice skills that maximize the chance 
of business continuity. The objective of this article is to show that with the growing 
social technologies, these professionals follow this new trend, which includes e-
learning learning methods, the exploratory method will enable the investigation and 
consolidation of this trend with the search for articles, bibliographic research and 
survey of the growing software and applications in recent years. With the result 
obtained, it becomes pertinent to create an application aimed at transferring tacit 
to explicit knowledge between successors and successors of family businesses. 
 
 
KEYWORDS:  Family businesses. Social Technologies. Knowledge. Tacit. Explicit 
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PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA DE APLICATIVO PARA TRANSFERÊNCIA DO 
CONHECIMENTO NO PROCESSO SUCESSÓRIO DE EMPRESAS FAMILIARES  

 
Resumo 

Empresas familiares compõem a maioria das organizações na economia do Brasil, sendo 
responsáveis por maior parte do PIB (Produto Interno Bruto), além de ofertarem o maior 
número de empregos. Essas organizações acabam encerrando suas atividades com a morte do 
patriarca ou dirigentes habituais, por não terem um preparo em longo prazo para a “passagem 
do bastão”, prejudicando os negócios. Com a crescente da Internet das Coisas (IoT), é 
necessário soluções práticas de aprendizagem para o desenvolvimento de sucessores. Assim, 
este trabalho objetivou realizar prospecção tecnológica em gestão de empresas e aprendizagem 
através de aplicativos, por meio de registros de patentes junto à plataforma Orbit Intelligence e 
INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial). Os resultados demonstram uma crescente 
na criação de aplicativos na área investigada na última década, apesar de que esses números 
tenham reduzido sua crescente na esfera mundial nos últimos anos, no Brasil há um constante 
crescimento. 
 
Palavras-chave: Empresas Familiares. Prospecção. Aplicativo. 
 

 
TECHNOLOGICAL PROSPECTION OF APPLICATION FOR BUSINESS 

MANAGEMENT IN FAMILY COMPANIES 
Abstract 

Family businesses make up the majority of organizations in the Brazilian economy, being 
responsible for most of the GDP (Gross Domestic Product), in addition to offering the largest 
number of jobs. These organizations end up ending their activities with the death of the patriarch 
or usual leaders, as they do not have a long-term preparation for the “passing of the baton”, 
damaging business. With the rise of the Internet of Things (IoT), practical learning solutions 
are needed to develop successors. Thus, this work aimed to carry out technological prospection 
in business management and learning through applications, through patent registrations with 
the Orbit Intelligence platform and INPI (National Institute of Industrial Property). The results 
demonstrate an increase in the creation of applications in the area investigated in the last decade, 
although these numbers have reduced their growth worldwide in recent years, in Brazil there is 
a constant growth. 
 
Keywords: Family Companies. Prospection. App. 
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INTRODUÇÃO 
 
A dinâmica transformação latente ao mundo dos negócios é cerne dos estudos e pesquisas 
organizacionais e, incluindo as denominadas empresas familiares, que por ordem natural ou 
compulsória, acabam passando pelo processo sucessório, processo este que em muitos casos 
podem acarretar o insucesso, findando um negócio que até então era estável e lucrativo, por 
falhas no momento de troca de gestão da organização, ocasionado pela falta de planejamento e 
preparo para este momento (FERREIRA, 2015). 
Empresas familiares, geralmente fundadas pelas primeiras gerações denominadas de patriarcas, 
tendo como característica uma gestão centralizada da propriedade na mão de um ou dois 
membros da família, onde comumente compõe o corpo laborativo os agregados (membros da 
família não consanguíneos), empresas estas que foram fundadas para prover os recursos 
financeiros para subsistência da família. Geralmente o sucessor vem a ser o filho primogênito 
por existir um contrato informal do filho mais velho vir a cuidar da família e prover 
financeiramente na ausência do patriarca (DRUCKER, 2014). 
Conforme elucida Teixeira (2018), “empresas familiares, segundo dados do Sebrae e do IBGE, 
geram 65% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro e empregam 75%da força de trabalho, 
além de representarem 90% dos empreendimentos no Brasil”. Esses dados reforçam a 
relevância social destes tipos de organizações inseridas no mercado, pois através delas que se 
mantêm a maior parte da população economicamente ativa no país, possibilitando crescimento 
das diversas regiões, garantindo o sustento de várias famílias. 
Já asseverava Passos et. al. (2006), apenas cerca de 30% dos negócios familiares chegam à 
segunda geração e 14% na terceira. O maior motivo de fechamento das empresas familiares é 
decorrente da morte do fundador, chegando a 70%. Este dados refletem ainda a realidade dos 
últimos anos como elucidado em pesquisa da PwC, indicando que a maioria das empresas 
familiares não conseguem ir tão longe, onde apenas 4% chegam à quarta geração (PwC, 2016). 
A ocorrência de sucessão dentro destas organizações é um momento crucial, pois membros 
sucessores podem querer tocar ou não o negócio, em alguns casos a opção de venda do 
empreendimento é a melhor opção, mesmo diante do apelo emocional que o negócio familiar 
possa representar para todos envolvidos. Quando há uma continuidade do negócio por parte da 
família, é preciso um planejamento para que essa “passagem do bastão”, onde os sucessores 
precisam ser preparados e capacitados para aspectos técnicos e gerenciais, definindo a atuação 
dos membros da empresa, sem interferência de ex-dirigentes para novas ideias e decisões. 
(VITOR, 2016). 
Com a crescente da inovação e tecnologias sociais, emana uma necessidade para um processo 
de aprendizagem e preparo organizacional prático e aderente a esta nova realidade. Pol e Ville 
(2009), já destacavam esta vertente coma reflexão de que a inovações tecnológicas dentro das 
organizações estão atreladas a parte empresarial onde a preocupação é o lucro e saúde financeira 
destas empresas e a também vinculados à esfera social, onde o direcionador é o bem-estar social 
que levando em consideração agentes internos e externos. 
Para Cajaiba-Santana (2014), apesar da relevância das tecnologias sociais, é primordial atentar-
se para o fato de que a inovação em si não é assegurada simplesmente pelo manuseio de um 
aparato tecnológico, mas sim pelo que ela pode trazer de mudanças através da sua utilização, 
demonstrando mudanças e quebra de paradigmas para a situação de enfrentamento para a qual 
foi criada.  
A gestão e aprendizagem por meio de aplicativos nas organizações, em especial às empresas 
familiares, que é a proposta prospectiva deste artigo, elucidam como o m-learning (mobile 
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learning - proporciona aprendizado por dispositivos móveis) está numa crescente quando se 
trata da inserção de smartphones e aplicativos que facilitem e organizem as atividades 
cotidianas. Segundo SILVA; OLIVEIRA; BOLFE, (2013), a massificação na utilização de 
smartphones entoa a tendência da criação de aplicativos em várias áreas, inclusive para gestão 
e capacitação, observando-se premissas de acessibilidade, conectividade, interação, 
individualidade, evidenciando que o conhecimento está cada vez mais à mão de mais pessoas e 
em vários lugares.  
Essa premissa nos impulsiona na investigação prospectiva da evolução na criação de 
aplicativos e softwares no Brasil e no mundo que sejam voltados para melhorias dos 
desempenhos de tantas empresas familiares que cumprem função social relevante dada sua 
dimensão e relevância evidenciada anteriormente. 
Como enfatiza Dias, 2010, a partir dos anos 70 a qualificação profissional ganha notoriedade, 
vinculando-se ao posto de trabalho e associando-se ao coletivo, consequentemente à 
organização. E neste contexto que notamos a importância do desenvolvimento dos dirigentes 
não apenas de empresas familiares que é o foco do nosso estudo, mas de todos os profissionais 
engajados em uma empresa. 
Qualificação profissional está diretamente relacionada com os saberes e aprendizagem, que em 
muitas organizações por má gestão do conhecimento, acabam perdendo informações valiosas. 
Dentro das empresas familiares a capacitação e desenvolvimento profissional advêm 
maciçamente da transferência de conhecimento e lições de aprendizagem do pai para o filho, 
maximizando as chances de sucesso do negócio no processo sucessório (MOREIRA JUNIOR, 
2011). 
As organizações se tornaram um grande núcleo de aprendizagem, já possuem uma história, 
atuando no ambiente ao qual estão inseridas e onde os indivíduos aplicam as melhores práticas 
encontradas, melhorando o que as organizações já possuem como pré-existente, em meio ao 
processo de educação institucional a partir da cultura, ensino, lições e aprendizagem trazidos 
com a empresa ao longo do tempo (ALENCAR; FONSECA, 2015). 
Pode-se observar que estamos diante de muitos domínios onde a internet das coisas (IoT), ganha 
cada vez mais aplicabilidade, trazendo sempre vantagens econômicas mesmo que em longo 
prazo (GLUHAK, 2011). Diante desta tendência, um método de propiciar a transferência do 
conhecimento tácito para explícito, a partir de lições e aprendizagem dos sucedidos para 
sucessores nas organizações, voltadas para gestores de empresas familiares, seriam por 
aplicativos, atrelados a aparelhos e redes móveis, que conectam pessoas e informações cada vez 
mais com maior precisão e maior gama de informações, viabilizando a conversão de 
conhecimento tácito em explícito. 

 
METODOLOGIA 
 
Segundo YIN (2005), caracteriza-se como método, a descrição e explicação advinda da seleção 
de procedimentos sistemáticos direcionados para estudar uma determinada situação ou 
realidade. O presente estudo tem a abordagem exploratória qualitativa, trazendo concepções 
que embasem não apenas a presente pesquisa, mas também pesquisas futuras. 
Foram coletados dados da base Orbit Intelligence, para levantamento de patentes, utilizando 
duas palavras-chave (APP,  Manganament) juntamente com a aplicação booleana para 
pesquisa “AND”, consolidando assim, as patentes da plataforma Orbit Intelligence que 
possuíam ambas as palavras pesquisadas.A pesquisa levou em consideração patentes que 



87 

possuíam as palavras-chave especificamente no título. Estas palavras foram escolhidas para 
mostrar a tendência de gestão por aplicativos, pesquisou-se também a palavra “APP” 
isoladamente para termos uma mensuração da abrangência do uso deste tipo de tecnologia. 
A base INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, também foi utilizada para mostrar 
as tendências crescentes da criação de aplicativos registrados no Brasil, possibilitando a 
observância de sua evolução histórias e relação com demais países, pesquisando a palavra-
chave “aplicativo” nos títulos de programa de computador, entre outras combinações 
pertinentes à temática, excluindo-se registros repetidos. 
Os dados coletados de ambas as bases foram dimensionados e apresentados em tabelas e 
gráficos, fazendo a correlação com o tema abordado a nível nacional e internacional, 
mostrando os principais países e inventores envolvidos com patentes de gestão por aplicativos 
desenvolvidos. Na base Orbit Intelligence de pesquisa foram encontradas 28.145 patentes de 
“APP” e 4.899 patentes correlatas a “APP AND Manganament” e na base de pesquisa INPI 
foram encontrados 160 “aplicativos” e no que tange aos negócios 51 aplicativos “Gestão AND 
Empresa”. 
A seguir, é apresentada o escopo prospectivo na tabela 1, evidenciando a pesquisa de palavras-
chave aderentes ao tema abordado, com base nas plataformas de pesquisa do INPI extraindo 
registros em programas de computador no Brasil e do Orbit Intelligence extraindo patentes a 
nível internacional, possibilitando verificação de tendências e comportamento tecnológico da 
utilização de aplicativos nas áreas que envolvam gestão, educação e empresas. 
 
Tabela 1 – Prospecção Tecnológica   

PALAVRAS-CHAVE   ESCRITÓRIO 
Software 

AND 
Gestão 
AND 

Empresa* 

Gestão 
AND 

Empresa 
Gestão 
AND 

educa* 
Aplicativo 

AND 
Gestão 

Aplicativo APP 
AND 

Managemen
te 

APP INPI ORBIT 
INTEL
LIGEN

CE 
X        7 
 X        51 
  X       30 
   X      10 
    X    160 
     X                  4.899 
      X                28.145 

Fonte:Elaborada pelos autores deste artigo a partir de dados do INPI e ORBIT INTELLIGENCE (2020). 
 

A Tabela 1 anuncia quantitativo de aplicativos e softwares correlatos ao presente estudo, 
possibilitando a verificação de tendências da conexão inteligente em meio a internet das coisas 
(IoT). Para melhor aderência do resultado, foram utilizados operadores booleanos (AND) e de 
truncagem (*), possibilitando abrangência dentro do cerne do estudo.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Os resultados e discussão que sustentam a presente prospecção tecnológica para 
desenvolvimento de aplicativo de gestão estão pautados na busca de pesquisa por patentes 
(Orbit Intelligence) e também registro de programas de computadores (INPI), esta última opção 
de investigação é necessária visto que no Brasil não observamos expressividade no depósito de 
aplicativos em registro de patentes devido atual legislação. A prospecção tecnológica nos 
permite identificar concorrentes e atuantes no mercado que estamos investigando e também 
identificar oportunidades para a proposição de inovações em determinada área (QUINTELLA; 
TORRES, 2011). 
Na figura 1 observa-se a título de tendência, o número crescente de aplicativos registrados no 
INPI nos últimos 5 anos, por mais que ainda de maneira tímida quando comparado à esfera 
mundial, o número de depósitos no ano de 2019(119) triplicou em relação a 2017 (40) e foi 
bem superior ao ano de 2018 (69), revelando avanço significativo como se pode observar no 
gráfico 1 a seguir: 
 
Figura1 - Registro de programa de computador – INPI. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 
No contexto Internacional, podemos observar que não há um crescente em relação a criação de 
novos aplicativos, mas que ainda representam um volume muito significativo, denotando a forte 
tendência do tipo de aparato tecnológico. 
 
 
 
Figura 2 - Patentes de Aplicativos – Contexto Internacional 
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Fonte: Orbit Inteligence (2020). 

 
Figura 3 - Perfil Depositantes - INPI 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 
Com a utilização das palavras-chave das linhas de 1 a 4 da tabela 1, pode-se identificar que as 
empresas são as maiores interessadas no tipo de proposta abordada, representando maior 
número de depósitos de programas de computador voltados para área relacionada com gestão e 
educação dentro das empresas, no entanto também é relevante a participação das instituições 
de pesquisa e ensino juntamente com pessoas físicas, representando quase a outra metade dos 
depositantes em questão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4 - Concentração de Depositantes– INPI. 
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Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do INPI (2020). 
 
Quando investigado se existe um número de concentração de depositantes referente aos dados 
apresentados no Gráfico 3, percebe-se que não existe uma incidência de depósitos de uma 
mesma instituição ou indivíduo, não dando parâmetros de referência para uma investigação 
mais detalhada sobre os programas de computador depositado no que tange a presente 
prospecção. Observa-se no gráfico que apenas 3 instituições apresentam mais que 1 depósito 
de programa de computador, dentre essas, a Universidade Federal Rural do Pernambuco 
apresenta04 depósitos, seguida pela Faculdade São Miguel e Embrapa, cada uma com 02 
depósitos. 
Nota-se que mesmo as empresas sendo as responsáveis pelo maior número de depósito dos 
programas de computador da área investigada, ainda existe uma supremacia das instituições de 
ensino como grandes participantes no desenvolvimento e pesquisa, primando pela melhoria 
contínua e inovação, muitas vezes alavancadas por políticas públicas na busca incessante por 
melhorias. 
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Figura 5 - Relação de depósitos (Gestão AND Empresa* e Gestão AND Educa*) – Últimos 5 anos 
INPI. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
Analisando as alíneas 2 e 3 da tabela 1, verifica-se que programas de computador registrados 
no INPI na área de gestão, nos últimos 5 anos, possuem o maior percentual de concentração na 
área da educação, o que remete a preocupação com a capacitação dos indivíduos, busca pela 
disseminação ou armazenamento do conhecimento, compartilhamento do saber, nuances 
instrutivas, que quando bem administradas e direcionadas, podem impulsionar melhor 
desempenho nas organizações. 

 
Figura 6 - Relação de depósitos – PESSOA JURÍDICA (Gestão AND Empresa* e Gestão AND 
Educa*) – Últimos 5 anos – INPI. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Nota-se ainda na relação de depósitos de programas de computador nos últimos 5 anos, mas 
observando apenas os depósitos realizados por empresas, percebemos que a tendência por 
aplicativos voltados para área de gestão e educação, ainda são de grande relevância, 
evidenciando que essas organizações estão cada vez mais alinhadas com a gestão do 
conhecimento. 
Na figura 7 a seguir, observa-se que nos últimos 5 anos,há uma quantidade expressiva de 
depósitos de patentes na plataforma Orbit Intelligence, apesar de redução desses números no 
ano de 2019, nota-se que há expressividade da tendência tecnológica por meio de diversos 
aplicativos. O ano de 2017 foi marcado pelo maior número de depósitos de patentes de 
aplicativos, seguido pelo ano de 2018, denunciando a tendência da internet das coisas (IoT), 
inteligência artificial e robótica. O levantamento destes dados está de acordo com as palavras-
chave utilizadas na linha 6 da Tabela 1. 
Figura2 - Depósito de Patentes –Orbit Intelligence. 

 
Fonte: Orbit Intelligence (2020). 
Figura 8 - Relação de depósitos – Orbit Intelligence. 

 
Fonte: Orbit Intelligence (2020). 
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Na figura 8, observa-se que maior parte da concentração depositantes de patentes de aplicativos, 
são empresas chinesas, sendo fonte de investigação para análise de viabilidade e aplicabilidade 
de patentes que cercam a área de tecnologias voltadas para gestão feita através de aplicativos 
diversos. 
Figura 9 - Relação de depósitos – Orbit Intelligence. 

 
Fonte: Orbit Intelligence (2020). 
No gráfico acima evidencia-se que a China não é soberana apenas com relação à concentração 
de maiores depositantes, mas também tem grande representatividade no volume total de 
depósitos de patentes de aplicativos na área de gestão, seguida pela República da Coréia, e 
posteriormente que aparece a figura dos Estados Unidos, no entanto cabe ainda salientar que 
uma investigação maior é necessária quanto a qualidade desses números de depósitos que 
realmente se convertem em patentes com utilidade mercadológica e social. 
 
Figura 10 - Relação de depósitos – Orbit Intelligence 

 
Fonte: Orbit Intelligence (2020). 
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Na figura 10, percebe-sede maneira abrangente como andam os investimentos em pesquisa na 
área prospectada não apenas em alguns países, mas também ao redor do mundo, ratificando o 
grande domínio em parte da Ásia e se alastrando para outras regiões com mais expressão na 
América do Norte, Brasil ainda não aparece como protagonista neste cenário. 
 
CONCLUSÃO 
 
Para o desenvolvimento investigativo de qualquer atividade de inovação, é necessário que se 
faça um estudo, levantamento prospectivo da tecnologia almejada, e com a execução do 
presente artigo, se pode observar as pesquisas existentes no domínio da criação de aplicativos 
que são cada vez mais utilizados para o âmbito de gestão e aprendizagem organizacional. A 
crescente do assunto em determinadas áreas, assim como países e inventores afins, também 
puderam ser identificados para que se consiga atingir objetivos de pesquisa consistente. 
De maneira geral, com a metodologia de estudo abordada, pode-se evidenciar não só a 
necessidade de uma intervenção na situação problema com as empresas familiares brasileiras, 
mas também identificação de uma possível solução observando tendências mercadológicas 
envolvendo a internet das coisas (IoT) com a criação de aplicativo de gestão e aprendizagem 
para estas organizações de laços consanguíneos. 
É pertinente que para a continuidade do desenvolvimento do produto oriundo do estudo, que se 
observe países, empresas e inventores que estão por trás das grandes inovações no âmbito da 
gestão administrativa atrelada aos aplicativos, softwares, para aplicar com aderência à 
realidade. 
A interferência direta e positiva trazendo maior sobrevivência para uma empresa familiar exerce 
um impacto direto econômico, garantindo maior empregabilidade, aumento do PIB e melhorias 
estatísticas de empresas sobreviventes no mercado. As nuances do aplicativo voltado para o 
público de empresas familiares carecem notoriedade e desenvolvimento. 
Como evidenciado por meio das pesquisas bibliográficas que embasam o presente estudo e com 
o resultado prospectivo alcançado, desenvolvimento de softwares e aplicativos para apoio de 
desenvolvimento gerencial dentro da perspectiva tecnológica do m-learning são tendências a 
serem consolidadas e trabalhadas em busca de aprendizagem, inclusive para gestão de negócios 
empresariais, capacitando indivíduos que estarão em melhor aptidão para assumir cargos, fator 
a ser observado no momento de “passada do bastão” nas empresas familiares que possuem tanta 
representatividade no contexto regional e nacional. 
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