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RESUMO 
 
 

Esta pesquisa teve como objetivo conhecer a memória de pequenas empresas longevas e 
identificar o conhecimento ao longo da trajetória delas. O estudo é relevante cientificamente, 
tendo em vista o elevado nível de mortalidade das pequenas empresas, bem como o seu 
importante papel na economia mundial e nacional. Para tanto, a presente pesquisa é um estudo 
qualitativo com pequenas empresas longevas. O método é a história oral temática e a orientação 
epistemológica se deu pelo construtivismo social. O estudo foi realizado com duas pequenas 
empresas longevas. Os dados foram coletados por meio de entrevistas narrativas, sendo seis 
entrevistas com a participação dos fundadores, gestores e funcionários que tinham mais tempo de 
vivência organizacional nas empresas estudadas. O conteúdo revelou que, as empresas analisadas 
são longevas, que se perpetuaram ao longo de suas trajetórias, pois sobreviveram às adversidades 
e aos conflitos. O conservadorismo e austeridade financeira são características comuns nas 
empresas. A sucessão dos gestores foi diferente para cada uma das empresas; contudo, as 
dificuldades foram semelhantes. Os relatos apontam que é por meio da memória que os 
indivíduos resgatam as lições aprendidas, e essas memórias os motivam e inspiram para continuar 
e para prosperar. Com relação ao conhecimento, ele acontece principalmente por meio das trocas 
de experiências e das observações das práticas e habilidades dos indivíduos. 
 
 
Palavras-chave: Pequenas empresas longevas, memória organizacional, conhecimento em 
pequenas empresas, história oral temática. 
  



 

ABSTRACT 
 
 
The aim of this research is to know the memory of small long-living businesses and to identify 
this piece of knowledge throughout their trajectory. This is a scientifically relevant study, 
considering the high level of small businesses mortality, as well as its important role in the world 
and national economy.  Therefore, the current research is a qualitative study of small long-living 
businesses.  The methodology used is thematic oral history and epistemological orientation and 
was brought about by social constructivism. The study was carried out through two small long-
lasting businesses. The data were collected through narrative interviews, six of which, counted on 
the participation of founders, managers and employees who had longer organizational experience 
in the studied enterprises. The content has revealed that the analysed companies are long-living 
and they perpetuate along their trajectories because they have survived their adversities and 
conflicts. Conservatism and financial austerity are common characteristics to these companies. 
Although the manager successions were different in each company, the difficulties were similar. 
The reports point out that it is through memory that individuals rescue the learned lessons which 
motivate and inspire them to go on and to prosper. Concerning knowledge, it happens mainly 
through experience exchanges and individuals’ abilities and practices observation. 
 
Key Words: small long-living businesses, organizational memory, small business knowledge, 
thematic oral history.  
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1. INTRODUÇÃO  

 

O aumento do papel das pequenas empresas no cenário capitalista e sua importância para 

o crescimento econômico tem despertado interesse analítico de cientistas políticos e de 

economistas em estudar essas empresas e suas características. A participação de pequenas 

empresas em diversos arranjos produtivos e sua considerada participação no PIB nacional 

aumentou o foco de estudos sobre o tema e resultaram, consequentemente, numa maior produção 

da literatura (GUERRA; TEIXEIRA, 2010). 

Pequenas empresas representam um papel importante na economia brasileira na medida 

em que elas contribuem para estabilidade socioeconômica do país, atuam como fator de 

promoção social, na criação de empregos formais e distribuição de renda tornando-se um pilar do 

desenvolvimento econômico do Brasil (OLIVEIRA; SILVA; ARAÚJO, 2014). Ocupam papel de 

destaque no cenário econômico mundial, através da criação de novos postos de trabalho 

contribuindo para o desenvolvimento regional (SANTINI et al, 2015). As pequenas empresas 

totalizam 99% das empresas formalizadas, e sua participação em 2011 foi de 27% do PIB 

brasileiro. Elas geram mais da metade dos empregos formais, somando um total de 9 milhões de 

empresas no Brasil (SEBRAE, 2014). 

Essas empresas estão inseridas em ambientes que passam recentemente por várias 

mudanças, sendo que elas precisam constantemente se adaptar. Nesse contexto, o conhecimento 

torna-se um recurso importante para a sobrevivência, inovação e vantagem competitiva delas 

(WEE; CHUA, 2013; DALKIR, 2011). Por meio do conhecimento as empresas podem 

desenvolver suas atividades, gerenciando, criando e compartilhando conhecimento na 

organização (MOREIRA; VILIN; SILVA, 2014). 

Entretanto, a organização não cria conhecimento por si só, ela depende das pessoas para 

criar conhecimento. Nesse sentido, o conhecimento organizacional pode ser entendido como um 

processo que potencializa o conhecimento criado pelos indivíduos e o consolida em nível de 

grupo, por meio do compartilhamento de experiências (TAKEUCHI; NONAKA, 2008). Na 

pequena empresa, o conhecimento não é gerado da mesma forma que nas grandes empresas, e 

nesse tipo de organização o conhecimento precisa estar associado a soluções de problemas, ao 

seu contexto organizacional e suas especificidades (MACHADO, 2016; WEE; CHUA, 2013). A 

relevância do conhecimento para pequenas empresas encontra-se também no fato que muitas 
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dessas empresas não sobrevivem, mas algumas sobrevivem por longos anos, e essas são 

chamadas de empresas longevas. 

O significado de longevidade é o sucesso no longo prazo e o alto desempenho empresarial 

ligado à persistência, ou a qualidade daquele que tem muita idade, ou uma expectativa de duração 

de vida, geralmente influenciada pelos fatores do ambiente, no qual o base da longevidade está 

relacionado às estratégias implantadas, de maneira que o ambiente e a habilidade gerencial 

sobrepujem os desafios organizacionais (SILVA, JESUS, MELO, 2010; OLIVEIRA, SILVA, 

ARAUJO, 2014). Longevidade organizacional pode ser definida como o período de tempo que 

uma organização continua a existir (MAYFIELD; MAYFIELD; STEPHENS, 2007).  

As memórias são importante para essas empresas sendo que, pela longevidade elas 

acumulam muitos fatos que impactam no conhecimento. As memórias são eventos constituídos 

socialmente, e suas principais funções são: manter a coesão interna e defender as fronteiras 

daquilo que um grupo tem em comum, podendo ser um quadro de referência, ou também pontos 

de referência por meio da identificação e do compartilhamento de significados (COSTA; 

SARAIVA, 2011). 

O armazenamento do conhecimento para o uso futuro nas organizações, ocorre através de 

um processo denominado memória organizacional (BESSAN; TIDD, 2009). A memória 

contribuí para propiciar o aprendizado do conhecimento nas organizações (PEREIRA, 2013). Ela 

permite a empresa preservar, recuperar e reutilizar o conhecimento através de suas experiências 

vividas e aprender com sua própria história, também no longo do tempo (MORESI et al., 2009). 

Esta dissertação está estruturada em seis partes. A primeira seção apresenta a justificativa 

do tema, a segunda o objetivo e a questão de pesquisa, a terceira seção refere-se ao referencial 

teórico, que está estruturado da seguinte forma: a) conhecimento e gestão do conhecimento; b) 

conhecimento em pequenas empresas; c) memória organizacional e memória em pequenas 

empresas; d) pequenas empresas longevas. Logo após são destacados os aspectos metodológicos. 

Na sequência, a apresentação e análise dos resultados e por último as conclusões, limitações da 

pesquisa e sugestões para estudos futuros. 
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2. PROBLEMA, DEFINIÇÃO E JUSTIFICATIVA DE PESQUISA 

  

Ainda que a participação de pequenas empresas na economia brasileira seja expressiva, 

pequenas empresas têm dificuldades de sobrevivência. O seu ciclo de vida geralmente é curto e 

sua taxa de sobrevivência é baixa se comparada à quantidade de empresas que se iniciam 

(SANTINI et al, 2015). Esses empreendimentos possuem altas taxas de mortalidade, ocasionadas 

por fatores externos e internos (MACHADO, 2010). Embora a taxa de sobrevivência de pequenos 

negócios venha aumentando gradualmente, no ano de 2010, das pequenas empresas em 

atividades, 24,4% encerraram suas atividades em 2 anos de existência, 24,9% em 3 anos e 26,4% 

com até 4 anos (SEBRAE, 2013). 

Dentre as dificuldades de sobrevivência enfrentadas pelas pequenas empresas, ressalta-se 

a competitividade com as grandes corporações. Em geral as pequenas empresas têm pouco acesso 

às novas tecnologias e ao crédito, que no caso das grandes empresas é mais facilmente adquirido. 

Com isso a pequena empresa tem menos condições de concorrer com os grandes capitais e a 

concorrência fica mais acirrada dificultando a sobrevivência e a expansão das empresas no 

mercado (GUERRA; TEIXEIRA, 2010).  

Com a competitividade global, a pequena empresa assume uma nova dimensão, e mesmo 

tendo uma acentuada flexibilidade de ação e um potencial de complementaridade com as grandes 

corporações, que de certa forma lhe concede algumas vantagens competitivas. No entanto, 

existem outras aspectos importantes sobre essa vantagem das pequenas empresas na 

competitividade global, que não são tão positivos, como o fato delas apresentarem elevados 

índices de mortalidade (MACHADO, 2010).  

Na busca por aumento de valor e produção a concorrência empresarial exerce o efeito de 

uma mola propulsora, fazendo com que seja necessário elevar os gastos com bens de produção e 

com tecnologia em comparação aos gastos com a força de trabalho e, consequentemente, 

aumentando o tamanho da unidade produtiva. Quanto mais inovações tecnológicas incorporadas 

pelas grandes empresas com o objetivo de racionalizar o trabalho e a produção, mais impacto 

negativo sofrem as pequenas empresas. Não tendo o mesmo acesso e condições de investir na 

mesma proporção das grandes, seus processos acabam se tornando obsoletos comparados as 

inovações dos processos produtivos (GUERRA; TEIXEIRA, 2010). 
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Na disputa pela concorrência, a consequência é a redução do preço das mercadorias. 

Considerando as mesmas circunstâncias da relação entre as empresas, a escala de produção 

determina o menor custo das mercadorias e, com isso, a vantagem competitiva, fazendo com que 

os grandes capitais subjuguem as pequenas empresas. A intensa concorrência acaba, por sua vez, 

comprimindo as taxas de lucro e por consequência o aumento da taxa de mortalidade criando um 

círculo fechado de vida e morte de pequenas empresas (GUERRA; TEIXEIRA, 2010). 

O acesso ao crédito se configura como outra dificuldade para as pequenas empresas. 

Novamente o acúmulo de capital propícia vantagens ao acesso do crédito para as grandes 

empresas em detrimento das pequenas. Com o acesso restrito a novas tecnologias e ao crédito a 

pequena empresa encontra barreiras que afetam sua sobrevivência, dificultando a sua expansão e 

a concentração de capital (GUERRA; TEIXEIRA, 2010).  

Adicionalmente, a pequena empresa encontra dificuldades associada à divisão do trabalho 

e a utilização de mão de obra e equipamentos. Para essas empresas o maquinário é, em geral, de 

uso genérico devido à baixa capitalização e pouco recursos financeiros que dificultam o acesso a 

aquisição de equipamentos especializados. A mão de obra e divisão sistemática do trabalho 

também se apresentam como problemas para as pequenas empresas. Na pequena empresa o 

trabalho tende a ficar concentrado na figura do empresário, que acumula funções, que por sua 

vez, preenche na empresa tarefas de direção e execução, e ao lidar com os problemas do dia a dia, 

limita suas atividades deixando de pensar na empresa estrategicamente. Essas dificuldades criam 

desvantagens em relação às grandes empresas que têm em sua estrutura física e administrativa 

condições de conquistar no mercado, reduções nas tarifas de transportes e ganhos pelos gastos em 

propaganda (GUERRA; TEIXEIRA, 2010). 

Assim como nas grandes empresas, o conhecimento nas pequenas empresas está nas 

pessoas; e o sucesso das empresas é influenciado pelo conhecimento, experiências e habilidades 

pertencente aos indivíduos (WEE; CHUA, 2013). Entretanto, na pequena empresa, devido as suas 

características, o nível de informalidade é predominante, e essa informalidade se constituí num 

fator crítico para reutilização do conhecimento. Geralmente a pequena empresa não registra de 

maneira formal o conhecimento (MACHADO, 2016).  

Da mesma forma que a informalidade se constitui em uma limitação para as pequenas 

empresas, a dependência do empreendedor e a centralização do seu papel na organização, 

também trazem dificuldades a sobrevivência da organização (WEE; CHUA, 2013). A 
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centralidade do papel do empreendedor no processo de criação do conhecimento limita a 

participação dos empregados apenas nas primeiras etapas de discussão, sem condições de 

engajamento e dificultando o compartilhamento e a criação do conhecimento, deixando a cargo 

do proprietário a função de criação do conhecimento organizacional, e por consequência, um 

baixo nível de compartilhamento do conhecimento. Tendo em vista que a criação de 

conhecimento por meio de desenvolvimento de novas ideias necessita das interações entre a 

equipe de trabalho, essa centralização caracteriza uma barreira para as pequenas empresas 

(MACHADO, 2016). 

O conhecimento nas pequenas empresas geralmente se encontra de forma dispersa e não 

formalizada. É na mente das pessoas e nas práticas que se perpetuam de indivíduo para indivíduo, 

que se encontra o conhecimento. Dessa maneira, no âmbito da pequena empresa, se torna mais 

fácil consultar o próximo do que buscar em um sistema o conhecimento necessário para a 

organização. A empresa fica, dessa maneira, dependente das pessoas e com dificuldades quando 

os indivíduos detentores do conhecimento, de algum modo precisam se afastar da organização 

(MACHADO, 2016; WEE & CHUA, 2013).  

Apesar das diversidades enfrentadas pelas pequenas empresas e do alto índice de 

mortalidade, existem aquelas que se perpetuam. Elas são chamadas de empresas longevas, essas 

empresas são exceções e sobrevivem por muitos anos, desenvolvendo capacidade de evoluir com 

longevidade e sucesso, apesar das constantes mudanças (COLLINS; PORRAS, 1995). De acordo 

com Julien (2013, p. 191) trabalhos recentes indicam que a estratégias das empresas se 

assemelhem a estratégias de guerra, e o objetivo principal dos dirigentes de pequenas empresas 

continua sendo o de sobrevivência e de desenvolvimento de seu negócio. 

As empresas longevas são caracterizadas por serem empresas de sucesso; porém, nem 

todas as empresas que sobrevivem são necessariamente de sucesso. É importante esclarecer que o 

significado de sucesso nem sempre é visto da mesma maneira por todas as organizações, o que 

para umas é sucesso para outras não tem o mesmo significado (FLECK; ANDRADE FILHO, 

2004). Algumas das possíveis causas da longevidade das empresas pode estar relacionada ao 

funcionamento interno da organização ou a questões relacionadas com interação com o meio 

ambiente (SANTOS; FERREIRA, 2010). Para Barnar (1938 apud FLECK; ANDRADE FILHO, 

2004) a única e verdadeira medida do sucesso das organizações, é a sua habilidade para 

sobreviver. A capacidade de superar as adversidades e conseguir bons resultados organizacionais, 
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auxiliam e contribuem para a perpetuidade das empresas no mercado (COLLINS; PORRA, 

1995). De acordo com Collins e Porras (1995) as empresas longevas não necessariamente 

produzem grandes e complexos planos de ação e tem colaboradores de muitos anos de serviço,  

não guiando-se apenas por um tipo de estratégia, modelo ou processo, mas de uma variedade ou 

conjunto de fatores que consolidam suas ações para a sua sobrevivência, sendo que entre esses 

fatores, o que fortemente impacta sobre o destino de empresas longevas é a sólida ideologia 

administrativa transferida dos sócios para os seus sucessores. 

No entanto, para conhecer ideologia é necessário recorrer as memórias, que por sua vez, 

podem desvendar o conhecimento e a aprendizagem que impulsionam as ações durante toda a 

trajetória dessas empresas. 

Quanto a aderência deste trabalho ao mestrado da gestão do conhecimento, é importante 

ressaltar que essa pesquisa sobre o conhecimento em pequenas empresas, está diretamente 

associado a um dos grupos de pesquisa da linha de gestão. Assim, o trabalho se insere no grupo 

de pesquisa do conhecimento em pequenas empresas que faz parte do programa de mestrado. 

Com isso, a presente pesquisa procura responder à seguinte questão: Quais elementos do 

conhecimento se apresentam em memórias de pequenas empresas longevas?  
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3. OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

3.1 OBJETIVO GERAL  

 

O objetivo geral é conhecer as memórias de pequenas empresas longevas e identificar o 

conhecimento ao longo da trajetória delas.  

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

a) Identificar trajetórias de pequenas empresas longevas; 

b) Conhecer, por meio de narrativas, fragmentos de memórias da história de pequenas 

empresas longevas; 

c) Identificar nas narrativas elementos do conhecimento em pequenas empresas 

longevas. 
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4. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

No intuito de compor as teorias de base que substanciam este trabalho, destacam-se três 

eixos de fundamentação teórica, a saber: conhecimento em pequenas empresas, memória 

organizacional e memórias em pequenas empresas e a pequenas empresas longevas. 

 

 

4.1 CONHECIMENTO E GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

A teoria da Gestão do Conhecimento que têm sido aplicadas nas grandes empresas postula 

que o conhecimento deve ser percebido pelos indivíduos das organizações como um recurso 

crítico para o seu sucesso. Conforme a literatura, esse recurso tem influência direta na sua 

competitividade e na sua capacidade inovadora (TAKEUSHI; NONAKA, 2008). 

O conhecimento individual é considerado um pré-requisito para o conhecimento 

organizacional visto que contribui para o conhecimento técnico, consolidando uma estrutura de 

comunicação organizacional. Tornando necessário a distinção de dois tipos de conhecimento, o 

tácito e o explícito (MEYER; SUGIGAWA, 1996). 

Para Takeuchi e Nonaka (2008, p. 25) “o conhecimento é criado apenas por indivíduos”. 

As organizações não podem criar conhecimento por si só, elas dependem das pessoas para criar 

conhecimento. Nesse sentido é essencial que as empresas proporcionem condições e contextos 

apropriados para estimular a criação de conhecimento dos indivíduos. Os autores também 

salientam que a criação do conhecimento organizacional deve ser entendida como um processo 

que amplifica o conhecimento criado pelos indivíduos e o sedimenta em nível de grupo por meio 

do diálogo, discussão, compartilhamento das experiências e atribui significado ao processo 

corporativo.  

Outro aspecto do conhecimento nas empresas que é importante ressaltar, refere-se aos 

tipos de conhecimento, classificados como tácito e explícito. Para Takeuchi e Nonaka (2008), o 

tácito é o conhecimento subjetivo, baseado nas experiências e habilidades individuais, portanto 

de difícil formalização e transferência para outras pessoas. E o conhecimento explícito, que é 

codificável e relativamente fácil de capturar e compartilhar, consiste em todo o conhecimento que 

pode ser expresso em palavras, números ou sons, e compartilhado na forma de dados, recursos 
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áudio visuais ou manuais, e que são formalmente e sistematicamente armazenáveis (TAKEUCHI; 

NONAKA, 2008). 

Os dois conhecimentos fazem parte do conhecimento organizacional, sendo que o 

conhecimento se torna primordial para o entendimento do conhecimento explícito, por meio da 

interação dinâmica entre eles (URIARTE, 2008). Para Takeushi e Nonaka (2008), a interação do 

conhecimento tácito e explícito, forma um espiral do conhecimento organizacional, apresentando 

as quatro etapas de conversão do conhecimento: a) socialização, representando o 

compartilhamento do conhecimento tácito entre os indivíduos; b) externalização, que é a 

explicitação do conhecimento tácito individual para o grupo; c) combinação, que é difusão e 

sistematização do conhecimento gerado na etapa da externalização e, por fim; d) internalização, 

sendo a conversão do conhecimento recém-criado em conhecimento tácito da organização. 

O conhecimento organizacional é aquele que deve ser difundido na organização como um 

todo, incorporando esse conhecimento em produtos, serviços e sistemas (TAKEUSHI; 

NONAKA, 2008). A criação do conhecimento organizacional é a chave para a inovação contínua 

na empresa, sendo necessário que haja estudo das abordagens teóricas que o envolve, o que 

acontece através da Gestão do Conhecimento (TAKEUSHI, NONAKA, 2008; DALKIR, 2011). 

Para Wiig (1997) a GC é compreender, focar e gerenciar a construção do conhecimento 

de forma sistemática, explícita e deliberada, gerenciando processos de conhecimento efetivos, 

buscando maximizar a eficácia e o retorno de seus ativos de conhecimento relacionado à 

organização. Takeushi e Nonaka (2008) apontam a GC como criação de conhecimento, onde o 

conhecimento individual é traduzido e transformado em conhecimento organizacional. Para 

Dalkir (2011) a GC é entendida como um processo de transformar informação em conhecimento 

acessível a outros indivíduos, podendo ser usada para gerenciar o uso de informações que possam 

ser utilizadas no processo de decisão.  

 

4.1.1 Ciclos de gestão do conhecimento 

 

Conforme os elementos apresentados na definição de Gestão do Conhecimento, Dalkir 

(2011) apresenta os ciclos de GC analisando suas abordagens e a forma como elas acontecem nas 

organizações. Os autores destacados por Dalkir na concepção de modelo integrado são: Meyer e 

Zack (1996), Bukowitz e Willians (2000), McElroy (1999) e Wiig (1997). 
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O ciclo de GC de Meyer e Zack (1996) é derivado do trabalho sobre a concepção e 

desenvolvimento de produtos de informação (DALKIR, 2011). Dentre as principais etapas, 

destaca-se: 1) aquisição de dados; 2) refinamento; 3) armazenamento/recuperação; 4) distribuição 

e, por fim 5) a apresentação. 

Nesse sentido, Bukowitz e Willians (2000) apresentam um processo de GC que descreve 

o modo como as organizações geram, mantém e implantam um estoque estratégico do 

conhecimento para crias valor. O desafio de hoje não é tanto na busca de informações, mas em 

como lidar com o enorme volume de informações que podem ser obtidas (BUKOWITZ; 

WILLIANS, 2000). Seus estágios buscam atingir um processo de mais longo alcance de 

adequação do capital intelectual para as necessidades estratégicas, sendo eles: 1) obtenção; 2) 

uso; 3) aprendizagem; 4 contribuição; e, por fim 6) desfazer. 

McElroy (1999) descreve que o ciclo de vida do conhecimento consiste nos processos de 

produção, criando dessa forma um conceito de criação de valor implícito ao conhecimento, com 

uma série de loops de feedback para a memória organizacional, crenças e reivindicações. O 

conhecimento organizacional é realizado tanto subjetivamente na mente dos indivíduos quanto 

objetivamente de forma explícita. Este ciclo incide sobre os processos para identificar o conteúdo 

de conhecimento que é de valor para a organização e seus funcionários (McELROY, 1999). 

Para Wiig (1997) é preciso aprimorar as tarefas com mais experiência, onde a aquisição 

de conhecimento deve ser relevante e de alta qualidade para que assim possa ser aplicado da 

melhor forma e de diferentes maneiras (DALKIR, 2011). Os principais passos que Wiig aponta 

são: 1) construção; 2) armazenamento; 3) partilha e aplicação do conhecimento. Para Dalkir 

(2011), este ciclo aborda um amplo leque de aprendizagem de todas as fontes de conhecimento e, 

para a construção do conhecimento as atividades consistem em cinco principais elementos: 1) 

obter; 2) analisar; 3) reconstruir/sintetizar; 4) codificar e; 5) organizar o conhecimento. A maior 

vantagem do ciclo de Wiig é a descrição clara e detalhada como a memória organizacional é 

colocada em uso, a fim de gerar valor para os indivíduos, grupos e para a própria organização 

(DALKIR, 2011). 

Dalkir (2011) combina os diversos estágios do ciclo de conhecimento e monta um Ciclo 

Integrado de GC. Desta forma, suas etapas são descritas como: 1) criação/captura, refere-se à 

identificação e posterior codificação de conhecimento interno e know-how da organização ou 

conhecimento a partir de ambiente externo; 2) compartilhamento e disseminação, que consiste na 
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avaliação do conhecimento capturado/criado, esta etapa diz respeito à contextualização de 

conteúdo, trata-se de uma ligação entre o conhecimento e os seus detentores, de forma a 

contribuir entre os usuários e membros da organização; 3) aquisição e aplicação, é quando após a 

validação do conhecimento como relevante, ele é então, inserido no armazenamento e prática das 

ações pessoais e organizacionais. 

A existência implícita ou explícita dos elementos de GC (pessoas, processos e tecnologia) 

cria a consciência sobre a importância do conhecimento e facilita a identificação de áreas de 

conhecimento fundamentais (THOMPSEN, 1999). Da mesma forma que para a GC ser 

incorporada em uma organização, ela deve primeiro ser reconhecida como uma estratégia de 

negócio pelos mais altos níveis de liderança, que leva a um compromisso para a 

operacionalização deste núcleo de valor. Nesse contexto é importante que a GC faça parte dos 

níveis estratégicos como Visão, Missão e Valores (DETIENNE et al., 2004). 

No entanto, muitas vezes essa abordagem da gestão do conhecimento que é usada nas 

grandes empresas, não se aplica da mesma forma em pequenas organizações.  

 

 

4.2 CONHECIMENTO EM PEQUENAS EMPRESAS 

 

A área da gestão do conhecimento engloba duas perspectivas, a científica e a social. Na 

perspectiva científica, o foco é na tecnologia, na informação e no conhecimento. Nesse 

entendimento o conhecimento e a gestão do conhecimento são diferenciados, o conhecimento é 

tido como um campo ou disciplina e a gestão do conhecimento como um programa, podendo ser 

gerida e implementada por um departamento com um gestor ou executivo capaz de perpetrar suas 

ações. Na perspectiva social, o conhecimento é compreendido como um processo, em que a 

informação e conhecimento são tidos como um movimento construtivo, sendo o conhecimento o 

centro do desenvolvimento das atividades organizacionais e o principal elemento nas formulações 

estratégicas (MACHADO, 2016). 

O conhecimento também é observado por outras duas perspectivas, a subjetiva e a 

objetiva. Na perspectiva subjetiva o conhecimento é algo que se encontra nas práticas e que 

depende dos indivíduos por meio das suas experiências e crenças. Na perspectiva objetiva o 

conhecimento é considerado como objeto, que assim pode ser armazenado e acessado, através das 
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informações geradas, e utilizado como recurso que proporciona vantagem competitiva para a 

organização (MACHADO, 2016). O conhecimento é considerado como um processo dinâmico 

capaz de transformar uma prática não reflexiva em uma prática reflexiva, dando condições para a 

compreensão coletiva e facilitando o surgimento de um conhecimento heurístico, aquele que o 

sujeito aprende por si só. O conhecimento heurístico depende das habilidades e das experiências 

dos indivíduos e também das suas relações sociais e de suas motivações (MACHADO, 2016). 

Atualmente as empresas convivem em ambientes em que as mudanças são constantes, e 

nos ambientes organizacionais o conhecimento é um importante recurso estratégico para as 

empresas. Porém, o conhecimento não pode ser gerido, mas apenas ensinado, sendo apenas a 

informação e o conhecimento explícito passiveis de gerenciamento (WEE; CHUA, 2013).  

No âmbito da pequena empresa, o conhecimento precisa estar associado a soluções de 

problemas, tendo em vista as suas especificidades e o seu contexto. Os estudos sobre gestão do 

conhecimento em pequenas empresas têm utilizado pressupostos da área de gestão do 

conhecimento para identificar o processo de geração, criação, armazenamento, 

compartilhamento, transferência, utilização e reutilização do conhecimento (MACHADO, 2016).  

Wee e Chua (2013) argumentam ainda que as pequenas empresas não gerem o 

conhecimento da mesma maneira que as grandes. Isso acontece provavelmente pela diferença que 

essas empresas tem no tipo de cultura e estrutura organizacional. Por exemplo, as pequenas 

empresas são geralmente menos burocráticas na tomada de decisões e tem uma estrutura 

organizacional menos complexa. Em comparação com as grandes empresas, as pequenas 

empresas geralmente apresentam características de socialização mais elevadas, sendo que seus 

funcionários trabalham num alto nível de proximidade. 

Respeitando as características das pequenas empresas e o seu contexto, os métodos e os 

meios utilizados por elas para o gerenciamento do conhecimento precisam contemplar as 

necessidades dessas empresas e os seus recursos. Dessa maneira, o conhecimento nas pequenas 

empresas, assim como nas grandes, se constituí em um importante recurso estratégico, sendo que 

as organizações bem sucedidas são aquelas que consistentemente criam novos conhecimentos, 

disseminam esse conhecimento através da organização e o incorporando em suas tecnologias, 

produtos e serviços. As pequenas empresas, ao invés de competir com base nos seus capitais 

físicos ou financeiro, são altamente influenciadas pelo conhecimento, experiência e habilidades 

de seus proprietários e empregados, sendo que sua principal vantagem competitiva reside na sua 
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simplicidade de suas estruturas internas e flexibilidade dos seus limites organizacionais (WEE; 

CHUA, 2013). Nesse sentido os autores salientam que para sobreviver e se manter competitivas 

no mercado, as pequenas empresas necessitam alavancar seus conhecimentos para obter 

eficiências operacionais, maior inovações e melhores relações de serviço de cliente. Utilizando os 

escassos recursos e os meios disponíveis a sua realidade, as pequenas empresas recorrem a 

contatos pessoais e recursos a baixo ou nenhum custo (MACHADO, 2016).  

A criação de conhecimento significa o desenvolvimento de novas ideais através das 

interações humanas por meio do conhecimento tácito e explicito, entre conhecimentos que estão 

nos indivíduos e os que se encontram disseminados na organização. Esse processo de criação 

ajuda a melhorar o fluxo e a produção operacional, possibilita a identificação de novas 

oportunidades e apoia a inovação para o crescimento organizacional (WEE; CHUA, 2013). A 

criação do conhecimento em pequenas empresas, pode ocorrer por meio de registro de ideias de 

fornecedores, cliente e parceiros, e através de reuniões constantes e compartilhamento de 

conhecimento com os funcionários, estimulando a apresentação de resultados (MACHADO, 

2016). Para a criação do conhecimento são utilizados tanto ideias externas como as ideias 

internas da empresa, onde a fonte de conhecimento é compartilhada por fornecedores, clientes e 

parceiros (externo), e a transmissão e criação de conhecimento em algumas empresas familiares, 

podem se dar através de narrativas, de pai para filho, utilizando-se de observações, sendo que as 

relações sociais e os laços entre parentes e a comunidade local são importantes para a criação e 

transmissão de conhecimento (MACHADO, 2016). 

O compartilhamento do conhecimento é a troca de conhecimento entre indivíduos para 

permitir que o destinatário possa aplicar ou reformular o conhecimento adquirido para um novo 

contexto, no qual os funcionários possam discutir práticas, tais como o saber fazer e o saber como 

fazer, permitindo a organização se manter competitiva (WEE; CHUA, 2013). Em pequenas 

empresas atitudes voltadas ao compartilhamento de conhecimento são associadas a fatores como 

confiança, formalização, tecnologia do conhecimento, liderança, sistema de recompensa e 

motivação aos empregados, em que ambientes com altos níveis de confiança e interação social, 

em termos de proximidade e frequente comunicação incentivam a partilha de conhecimento 

(WEE; CHUA, 2013; MACHADO, 2016). Recursos como meios eletrônicos de comunicação e 

troca de e-mails entre fornecedores, parceiros e clientes, se configuram como uma forma de 

compartilhamento (MACHADO, 2016). 
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A reutilização de conhecimento é o processo de captura e o reempacotamento do 

conhecimento para utilização numa aplicação subsequente (DALKIR, 2011). Sua função é 

promover o uso de práticas de experiências comprovadas para reduzir os esforços de duplicação e 

eliminar erros futuros. Em geral, as pequenas empresas têm dificuldades de armazenamento de 

conhecimento e consequentemente de reutilizá-lo, e geralmente acabam focando o conhecimento 

tácito (WEE; CHUA, 2013). Em pequenas empresas esse processo de reutilização do 

conhecimento pode ocorrer por meio do acesso constante a documentos, projetos, relatórios em 

repositórios nas nuvens, nos quais predominantemente foi observado os recursos eletrônicos com 

baixo custo ou com custo zero para as organizações, como por exemplo o googledocs e dropbox 

(MACHADO, 2016). 

Em síntese, estudos sobre a gestão do conhecimento em pequenas empresas associam o 

conhecimento a soluções de problemas, e indicam que o conhecimento é insumo estratégico 

importante para as empresas sobreviverem e se manterem competitivas no mercado. Entretanto, 

faz-se necessário a observância das especificidades das pequenas empresas e o seu contexto, 

levando em consideração seus recursos e estrutura organizacional (MACHADO, 2016; WEE; 

CHUA, 2013).  

 

 

4.3 MEMÓRIA ORGANIZACIONAL E MEMÓRIA EM PEQUENAS EMPRESAS 

 

4.3.1 Considerações sobre memória 

 

De uma forma mais abrangente, memória é entendida por Costa e Saraiva (2011, p. 1763) 

“como a condição daquilo que se tem no presente e que pertence ao passado”. E para Pollak 

(1989, apud Perdigão et al., 2015, p. 99) “a memória é permanentemente reconstruída a partir do 

presente, sempre revisitando e ressignificando eventos, objetos e ações que se desenrolaram ou 

representam um passado”. A memória se apresenta como um tema particularmente desafiador no 

campo dos estudos organizacionais, ela se torna um desafio na medida em que se pretende 

aprofundar o que já se está em funcionamento na administração, e a discussão da memória ocorre 

dentro de uma perspectiva de memória social e coletiva, e como não existe apenas um tipo de 
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memória é necessário resgatar registros quase inexistentes, silenciosos, não óbvios, mas também, 

legítimos (COSTA; SARAIVA, 2011).  

Segundo Barbosa (2013), a memória produz a autenticidade do testemunho como algo 

vivido no passado, e por sua vez, o testemunho dá ao portador da lembrança a autoridade de ter 

presenciado algo que aconteceu e que pode ser traduzido de volta. Sendo assim, “a memória é o 

reconhecimento do passado e a história é o reconhecimento do mesmo passado, cuja a interação 

máxima é a verdade” (BARBOSA, 2013, p. 66).  

Para Abbagnano (1982) a memória é a possibilidade de dispor dos conhecimentos 

passados, podendo ser formada por duas condições ou momentos distintos: retentiva e lembrança. 

A memória retentiva é considerada como a conservação ou persistência dos conhecimentos 

passados, e que por serem passados devem se ter subtraídos à vista; a lembrança é a possibilidade 

de evocar o conhecimento passado e de torná-lo atual ou presente. Por conhecimentos passados, o 

autor, “considera aqueles que já foram disponíveis, e não já simplesmente conhecimentos do 

passado” (ABBAGNANO, 1982, p. 629). Ou seja, o conhecimento do passado pode ser também 

de formação nova, como por exemplo: informações sobre o planeta ou universo que apesar de 

estarem no passado estão dispostos somente agora, mas que de maneira alguma é uma lembrança. 

Ou o sinal de um acidente que apesar de ser presente, e ser de origem do passado, não é 

simplesmente um conhecimento do passado. Os sinais ou marcas desse acidente, não se 

constituem da memória, visto que uma lembrança pode estar disponível e pronta sem ajuda de 

qualquer sinal, podendo estar confiadas a formações ou hábitos profissionais. 

A explicação do processo inteiro da memória, seja como retentiva ou lembrança, é 

inteiramente física (ABBAGNANO, 1982). Segundo Aristóteles, a memória retentiva é um 

movimento que produz a lembrança. Porém, a lembrança diferente da retentiva, é uma espécie de 

dedução. Para Aristóteles, quem lembra deduz que já escutou ou percebeu aquilo que se lembra 

(ABBAGNANO, 1982). A análise platônico-aristotélica, salienta uma outra característica 

fundamental da memória como lembrança: seu caráter ativo de deliberação ou de escolha.  

Para Santo Agostinho, a memória é tida como o “receptáculo dos conhecimentos” ou o 

“ventre da alma” (ABBAGNANO, 1982, p. 630). De uma certa maneira, esse conceito equivale a 

insistir sobre a memória como retentiva, que conserva os conhecimentos do passado. Essa 

concepção agostiniana considera a condição do tempo como duração da consciência, enxerga na 

“memória a conservação integral do espírito por parte de si só, isto é, a persistência nele de todas 
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as ações e afeições, de todas as suas manifestações ou modo de ser” (ABBAGNANO, 1982, p. 

630). 

Costa e Saraiva (2011) defendem que as memórias implicam em eventos constituídos 

socialmente, e suas principais funções são: manter a coesão interna e defender as fronteiras 

daquilo que um grupo tem em comum, podendo ser um quadro de referência, ou também pontos 

de referência por meio da identificação e do compartilhamento de significados. A sua estrutura é 

composta por hierarquias e classificações, que ao definir o que é comum a um grupo e o que o 

diferencia dos demais, fundamenta e reforça os sentimentos de pertencimento e as suas fronteiras 

socioculturais. Assim ao lançar um olhar sobre o passado, permite aos indivíduos refletir sobre 

sua história e torna possível revisitar ou construir narrativas a partir de informações que podem 

ter sido perdidas ou negligenciadas, resgatando conhecimentos que permaneceram esquecidos na 

memória e perdidos ao longo do tempo (PERDIGÃO et al., 2015). 

De acordo com Perdigão et al. (2015), quando se pretende reconstruir a história 

organizacional por meio de um outro olhar, buscando se aprofundar e discutir a memória por uma 

perspectiva social e coletiva, e dessa maneira contrariando as abordagens tradicionais que contam 

e recontam a história unicamente a partir da visão da alta gestão, dificilmente poderá utilizar os 

documentos formais, como não há apenas uma memória, se faz necessário resgatar outros 

registros quase inexistentes, silenciosos, não óbvios, mas, também, legítimos. Por tanto, a 

memória é um recurso primordial para a reconstrução da memória organizacional (PERDIGÃO 

et al., 2015). A memória pode ser concebida como uma condição motivadora, na medida em que 

vincula o conhecimento do passado com as perspectivas do presente, e quando formalizada, torna 

possível uma reconstrução do mundo existente, transformando e sustentando as realidades atuais 

(COSTA; SARAIVA, 2011). 

Costa e Saraiva (2011) chamam a atenção para uma perspectiva sobre a memória que se 

faz necessário argumentar. Os autores enfatizam que os estudos sobre memória organizacional 

têm se limitado apenas às abordagens gerencialista, que enfatizam a função utilitarista da 

memória e no processo de decisão empresarial, através de modelos mecânicos processados em 

sistemas de informação, deixando de lado os estudos da memória social, coletiva e cultural. Da 

mesma maneira, Costa e Saraiva (2011) e Perdigão et al. (2015), discutem que essa visão 

utilitarista das organizações sobre a memória, tende a resgatar a perspectiva histórica e 

problematizar a opção dos gestores das organizações a respeito do que lembrar e do que esquecer. 
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Essa intencionalidade dirigida as lembranças do passado não pode ser desvinculada das relações 

de poder relativo a esse resgate. De acordo com Le Goff (2013), o que sobrevive são os 

resultados de escolhas e não o conjunto daquilo que existiu. Assim é possível deduzir que não 

existem documentos neutros ou memórias imutáveis: 

 

A memória, como propriedade de conservar certas informações, remete-nos em 
primeiro lugar um conjunto de funções psíquicas, graças às quais o homem pode 
atualizar impressões ou informações passadas, ou que ele representa como 
passadas. (LE GOFF, 2013, p. 387). 

 

Le Goff (2013) também ressalta a importância da narrativa no processo da construção da 

memória. Para o autor, é o comportamento narrativo que, antes de mais nada, se caracteriza como 

uma função social. Pois, é por meio da comunicação a outrem de uma informação, na ausência do 

acontecimento ou do objetivo que constitui o seu motivo”. E a linguagem, ela própria produto da 

sociedade”. Dessa forma, aproxima-se a “Linguagens e memórias”: 

 

A utilização de uma linguagem falada, depois escrita, é de fato uma extensão 
fundamental das possibilidades de armazenamento da nossa memória que, 
graças a isso, pode sair dos limites físicos do nosso corpo para se interpor quer 
nos outros, quer nas bibliotecas. Isso significa que, antes de ser falada ou escrita, 
existe uma certa linguagem sob a forma de armazenamento de informações na 
nossa memória. (ATLAN, 1972, p. 461 apud LE GOFF, 2013, p. 389). 

 

Pesquisar a história e a memória possibilita conhecer outras versões da história, que são 

evidenciadas pelo resgate das memórias (COSTA; SARAIVA, 2011). Da mesma forma para 

Ribeiro (2003, p. 9-10), trabalhar as lembranças é difícil mas importante, por isso se faz 

necessária, por meio de: 

 

Seu recorte e organização, a relevância dos acontecimentos dentro da narrativa 
busca um determinando efeito, pois ela não é uma massa fixa, mas uma matéria 
móvel, plástica, que [...] pode ser refeita no momento, desfeita daquela ordem 
que se apresenta em outra ocasião, reformada para alcançar em certo ouvinte um 
determinado efeito. Lembrança tem uma qualidade diferente do documento 
escrito: a matéria da memória já é sutil na própria locução e seleção; não é 
estável como a matéria impressa e a imagem[...]. 

 

Por fim, Ribeiro (2013) ressalta que quando uma organização produz o registro da 

história, busca as narrativas e memórias de funcionários e personagens envolvidos no processo de 
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produção e construção da empresa. Além de contribuir para a história da empresa, o registro de 

história de vida pode gerar vínculos e ligações emotivas. 

 

4.3.2 Memória organizacional 

 

A memória organizacional (MO) constitui um dos principais elementos da gestão do 

conhecimento (PEREIRA, 2013), e a gestão do conhecimento muitas vezes se concretiza na MO 

da empresa, que através dela busca aumentar a competitividade da organização pelo 

aprimoramento da forma que ela gerencia seu conhecimento (MORESI et al., 2009). A principal 

função da MO é aumentar a competitividade das empresas, através do aperfeiçoamento da 

maneira como ela gerencia o seu conhecimento (MORESI et al., 2009). 

Para Bessant e Tidd (2009, p. 220) “a memória organizacional é o processo pelo qual o 

conhecimento é armazenado para uso futuro. Tal informação é armazenada ou na memória dos 

membros de uma organização ou em suas rotinas e procedimentos de operação. A primeira sofre 

de todas as insuficiências da memória humana, com o problema organizacional adicional de 

perda de pessoal ou rotatividade”. Segundo Pereira (2013, p. 11) a “memória organizacional é 

uma metáfora para explicar as possibilidades de adquirir, armazenar e recuperar conhecimentos 

nas organizações”. Contribui para viabilizar a criação e o aprendizado de conhecimento nas 

organizações, buscando objetivar uma maior efetivação da gestão nas empresas. A MO, segundo 

o autor, gera uma linguagem comum e dá suporte e aspectos dinâmicos do conhecimento a ser 

armazenado, e é operacionalizada por meio de um sistema de informação que tem por objetivo 

“entender coletivamente a memória individual, facilitando a aquisição, armazenamento, 

recuperação e acesso ao conhecimento disperso nas organizações; consiste assim, em um sistema 

híbrido que combina um conjunto de tecnologias e metodologias de construção tradicional ou 

não” (PEREIRA 2013, p.11). 

De acordo com Walsh e Ungson (1991) na medida em que as organizações apresentam 

características de processamento de informação elas devem incorporar algum tipo de memória. 

Da mesma forma, Moresi et al., (2009, p. 482) afirmam que a “MO está no centro das atividades 

de identificação, aquisição, desenvolvimento, disseminação, uso e preservação do conhecimento, 

sendo o repositório do conhecimento disponível na organização”. Dessa maneira uma 

organização que seja baseada em conhecimento pode por meio da MO, alcançar vantagens 
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competitivas, se tornando mais adaptável às mudanças no ambiente externo (MORESI; et al., 

2009). 

A MO permite a empresa preservar, recuperar e reutilizar o conhecimento por meio de 

suas experiências vividas, e como também aprender com sua própria história. A memória não é 

apenas composta por documentos, base de dados, mas também por rotinas, processos, práticas e 

normas organizacionais. Compreende também o armazenamento de experiências, conhecimento 

sobre projetos, oportunidades, produtos e decisões geralmente contidos na mente dos seus 

membros, ou seja, no conhecimento tácito da organização (MORESI et al., 2009). É importante 

ressaltar que: 

 

Uma organização pode existir independentemente de indivíduos particulares, 
mas deve reconhecer que os indivíduos adquirem informações nas atividades de 
tomada de decisão e resolução de problemas. Este foco em atividades cognitivas 
individuais, como a aquisição de informação da organização reflete uma 
construção da memória. (WALSH; UNGSON, 1991, p. 61). 

 

Para manter uma MO rica e funcional, a organização precisa interligar todos os 

repositórios de informação, ou seja, interligar todos os indivíduos que compõem e que 

contribuem para a formação dela (BARROS; RAMOS; PEREZ, 2015). Como a MO recebe 

influência direta dos indivíduos, tudo o que envolve o indivíduo na organização também o 

influencia, todo o conhecimento acumulado, seja nos indivíduos ou no ambiente organizacional, 

tanto na estrutura física ou social, todas as transformações e mudanças na organização, são 

fatores que alimentam a estrutura e que possibilitam a construção de MO (BARROS; RAMOS; 

PEREZ, 2015). 

Outro aspecto ressaltado por Pereira (2013), é que a MO contribui para a história 

empresarial, mas não se restringe somente a história da empresa. A história empresarial busca 

reconstruir historicamente a trajetória da organização em um determinado período de tempo e 

espaço, e dessa maneira participando da reconstrução dos ciclos de vida das organizações por 

meio da memória. Assim, a MO é inserida em uma perspectiva histórica na medida em que se 

desenvolve a partir de dimensões temporais: o passado para o presente e o presente a partir do 

passado. Nesse sentido Pereira (2013, p. 12) argumenta que: 

 

Memória organizacional deve ser ainda tratada como um conceito dialético na 
medida em que em sua essência se relacionam aspectos antagônicos e ao mesmo 
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tempo complementares: passado presente; indivíduos e coletividades; lembrança 
e esquecimento; tempo e espaço; oralidade e escrita, apreender e compartilhar, 
acervo e instrumento. Deve compreender a inter-relação das partes (indivíduos) 
com o todo (coletividade) e vice-versa, da superestrutura cognitiva (conceitual, 
memória organizacional como objeto de estudo) com a infraestrutura econômica 
(práticas organizacionais e de mercado, memória organizacional como um 
conjunto de processos e práticas para estender coletivamente a memória 
individual). 

Em relação ao conhecimento, verifica-se que a MO não é norteada necessariamente pela 

gestão do conhecimento, mas que MO é um insumo para várias práticas de gestão do 

conhecimento. Sendo a MO considera como “base do know how e do modus operandi das 

organizações, gerando as bases de suas práticas” (PEREIRA, 2013, p. 12). Essas práticas “uma 

vez colocadas em movimento, se multiplicam em processos e arquivos, que a administração, 

necessita ou pensa que necessita para registrar sua ação no tempo e garantir normas, regras, 

hábitos e costumes” (PEREIRA, 2013, p. 12), que têm como finalidade vencer o esquecimento 

para resgatar, e para saber e fazer saber que tais recursos do conhecimento organizacional estão a 

disposição da empresa para sua utilização em qualquer momento. 

As aplicabilidades da MO são usadas de diversas formas em diferentes áreas da 

organização, gerando produtos e serviços corporativos, podendo seu uso ser de maneira interna e 

externa para a organização, bem como nas áreas mais diversas da empresa como por exemplo: 

marketing, história empresarial, gestão de pessoas e gestão do conhecimento (PEREIRA, 2013). 

Para PEREIRA (2013) e MORESI et al., (2009) existem três princípios norteadores da 

MO; o princípio funcional que assemelha a memória da empresa com a memória humana, o 

princípio que agrega a MO ao sistema de informações das organizações e o princípio 

interpretativista, que lida com as variações e é sustentado por uma linguagem comum e de 

interpretações cotidianas. 

Nesta pesquisa, memórias da pequena empresa serão compreendidas a partir de narrativas 

dos empreendedores, fundadores e empregados com longo tempo de trabalho na organização.  

 

 

4.4 PEQUENAS EMPRESAS LONGEVAS 

 

De acordo com Oliveira, Silva e Araújo (2014, p. 105) o significado de longevidade é o 

“sucesso no longo prazo e o alto desempenho empresarial aliado à persistência”, no qual o 
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sustentáculo da longevidade está relacionado às estratégias implantadas, de maneira que o 

ambiente e a habilidade gerencial superem os desafios organizacionais. Para Mayfield, Mayfield 

e Stephens (2007) longevidade organizacional pode ser definida como o período de tempo que 

uma organização continua a existir. Collins e Porras (1995) indicam que as organizações 

demonstram um forte desejo de evoluir, permitindo-se adequar às transformações do ambiente 

sem comprometer seus ideias de funcionalidade. “A longevidade do empreendimento estaria 

relacionada às habilidades para utilizar sua capacidade física a intelectual em prol de um objetivo 

central” (OLIVEIRA; SILVA; ARAUJO, 2014, p. 113). Para Silva, Jesus e Melo (2010), 

longevidade significa a qualidade daquele que tem muita idade, ou uma expectativa de duração 

de vida, geralmente influenciada pelos fatores do ambiente.  

Segundo Foster e Kaplan (2002), as empresas conseguem se sustentar no mercado quando 

reúnem destruição criativa (relacionada a capacidade de reinventar) a desempenho, e ainda, as 

empresa têm como direcionamento a continuidade do negócio. No entanto, para Krell (1999), o 

que traz dificuldade para a empresa sobreviver, invariavelmente, tem a ver com as questões 

relacionadas ao funcionamento interno da organização ou questões relacionadas com a interação 

do meio ambiente.  

O estilo de gestão é um fator importante para que as empresas sejam longevas ou não, e o 

conhecimento ou as experiências adquiridas representam a consciência do indivíduo sobre si e o 

ambiente, sendo que a longevidade empresarial está ligada à função de ajustar o ambiente interno 

às condições impostas pelo ambiente externo, buscando a adaptação e evolução da organização, 

sendo assim, necessário uma gestão contínua por mudanças (OLIVEIRA; SILVA; ARAUJO, 

2014).  

De acordo com Collins e Porras (1995) as empresas longevas apresentam capacidade 

significativa de superar adversidades e conseguem manter desempenho organizacional 

satisfatório. Empresas duradouras possuem valores fundamentais que as norteiam em suas 

trajetórias, não necessariamente produzem grandes e complexos planos de ação, e possuem em 

suas equipes colaboradores de muitos anos de serviços. Assim, Collins e Porras (1995) afirmam 

que organizações que sobreviveram por muito tempo, não se guiam apenas por um tipo de 

estratégia, em um modelo de líder, em um tipo de processo, ou em um tipo de tecnologia, mas é 

repleta de descontinuidades e transformações ao longo de sua trajetória. Conta com um conjunto, 

ou seja, vários fatores que auxiliam e contribuem para a perpetuidade da empresa no mercado. 



32 
 

Entre esses fatores, os autores destacam, que a forte ideologia administrativa transferida dos 

sócios para os sucessores impacta significativamente no destino das empresas longevas 

(COLLINS; PORRAS, 1995). 

Segundo Mayfield, Mayfield e Stephens (2007) as empresas longevas tem como 

característica uma liderança administrativa muito estável, culturas organizacionais muito coesas e 

estáveis que visam ajudar a examinar as estratégias organizacionais, com o foco no estilo de 

gestão empresarial com a finalidade de manutenção da organização. Ferreira (2001) verificou que 

o estilo de gestão é um fator importante para distinguir as empresas longevas das não longevas. 

 Silva, Jesus e Melo (2010) observam que os estudos sobre longevidade procuram 

relacionar a subsistência da empresa com elementos de gestão, como aprendizado e melhoria 

constante, conhecimento de mercado, senso de identidade, liderança e inovação. Os autores 

ressaltam ainda que as “empresas longevas apresentam características, tais como, produtividade, 

qualidade, alianças estratégicas, atendimento diferenciado, criatividade, retorno financeiro e 

funcionários capacitados” (SILVA; JESUS; MELO, 2010, p. 260). Wee e Chua (2013) salientam 

que, além disso, pequenas empresas longevas são aquelas capazes de alavancar seu desempenho, 

explorar suas redes (networks) e melhorar seu conhecimento sobre nicho de mercado. 

Para Fleck (2005) existe uma relação entre longevidade e o alto desempenho 

organizacional, e as empresas consideradas longevas já passaram por alguns períodos de 

adversidades e em alguns momentos de sua trajetória tiveram que superar esses contratempos, 

mostrando uma capacidade de recuperação, que é atribuída pela autora ao seu admirável 

desempenho de longo prazo.  

Collins e Porras (1995) afirmam que as empresas longevas buscam ideias mais amplas e 

significativas, sendo que o desempenho organizacional não é a única força dominante e nem o 

objetivo principal dessas empresas, mas que a rentabilidade, mesmo não sendo o principal dos 

objetivos, ainda é o um sinônimo de longevidade. 

Geus (1999) enfatiza que as empresas consideradas longevas, desenvolvem valores mais 

profundos do que os demonstrados nas planilhas contábeis, incluindo aprendizado 

organizacional, desenvolvimento de recursos humanos, honestidade e transparência, 

comprometimento com o indivíduo e com a comunidade. Ou seja, a longevidade é consequência 

de várias ações. Empresas longevas possuem alguns traços em comum, sendo eles: 1) a 
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sensibilidade ao mundo ao seu redor, 2) a coesão e identidade corporativa, 3) corpo gerencial 

tolerante, 4) e o conservadorismo nas finanças.  

Collins e Porras (1995) sugerem que na busca de aumentar as chances de longevidade das 

empresas, é importante: 1) explorar, criar e controlar as interações com o ambiente; 2) 

disponibilizar gestores que criem condições de aprendizado; 3) motivar as pessoas inseridas na 

organização a crescer e criar novas experiências; 4) transmitir de maneira coesa e clara os valores 

defendidos pela organização; 5) ser sensível ao ambiente, visualizando amplamente o mercado, 

além de preparar-se para as mudanças, e principalmente, 6) manter um controle conservador das 

finanças, permitindo o domínio sobre o tempo para aproveitar as oportunidades que surgem. 

Finalmente, Collins e Porras (1995) observam que os valores centrais de uma empresa 

longeva são compostos de uma base sólida e não estão sujeitos a tendências e modas passageiras. 

Contudo, ao mesmo tempo em que mantém suas ideologias centrais bem determinadas, as 

empresas longevas demonstram desejo de crescimento, fato que lhes permite mudar e se adaptar 

sem comprometer suas ideias. Esses autores ainda argumentam que a busca pela superação é a 

meta final de uma empresa longeva. 

A figura 1 reúne as três temáticas do referencial teórico utilizados nessa pesquisa, no qual 

o conhecimento é tido como um insumo estratégico importante para as empresas sobreviverem, 

levando em consideração que na pequena empresa o conhecimento, geralmente se encontra de 

forma dispersa e não formalizada. E que a memória é importante para as empresas sendo que, 

pela longevidade elas acumulam muitos fatos que impactam no conhecimento organizacional. 

 

Figura 1: Resumo do referencial teórico 
Fonte: Autor 
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5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Neste capítulo apresenta-se o método da pesquisa, bem como suas etapas e 

procedimentos. O estudo foi planejado visando responder a seguinte pergunta de pesquisa: Quais 

elementos do conhecimento se apresentam em memórias de pequenas empresas longevas? 

 

5.1 ESTRUTURA DA PESQUISA 

 

A pesquisa está estruturada em seis etapas principais, conforme representadas na figura 2. 

 

Figura 2 – Etapas da pesquisa 
Fonte: O autor. 

 



35 
 

5.2 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Para alcançar o objetivo desta pesquisa, foi utilizado o tipo de pesquisa qualitativa. De 

acordo com Flick (2009), esse tipo de pesquisa tem como interesse os estudos sobre as relações 

sociais devido à pluralização das esferas de vida, essa pluralização exige uma nova sensibilidade 

para os estudos empíricos das questões de pesquisa na área das relações sociais. “A mudança 

social acelerada e a consequente diversificação das esferas de vida fazem com que, cada vez 

mais, os pesquisadores sociais enfrentem novos contextos e perspectivas sociais” (FLICK, 2009, 

p. 21). Assim sendo, a pesquisa qualitativa se utiliza cada vez mais das estratégias indutivas, ao 

invés de partir de teorias e testá-las; a pesquisa qualitativa adota conceitos sensibilizantes para 

abordagem dos contextos sociais a serem estudados. Esses conceitos são essencialmente 

influenciados por um conceito teórico anterior, no qual as teorias são desenvolvidas a partir de 

estudos empíricos e a “análise dos significados subjetivos da experiência e da prática cotidianas 

mostra-se tão essencial quanto a contemplação das narrativas e dos discursos” (FLICK, 2009, p. 

21). A pesquisa qualitativa é denominada como pesquisa desestruturada e de natureza 

exploratória, utilizando com base para sua aplicação pequenas amostras, podendo-se utilizar de 

entrevistas em profundidade (MALHOTRA, 2006). 

O objetivo da pesquisa qualitativa é mais focado em descobrir o novo e desenvolver 

teorias empiricamente fundamentadas, e menos em testar aquilo que já é bem conhecido, 

analisando a validez dos estudos com referência ao objetivo que está sendo estudado, sem guiar-

se exclusivamente por critérios científicos teóricos. Os critérios centrais da pesquisa qualitativa, 

consistem em determinar se as descobertas estão alicerçadas no material empírico, se os métodos 

foram adequadamente selecionados e aplicados, bem como, a relevância das descobertas e a 

flexibilidade dos procedimentos (FLICK, 2009). Os aspectos essenciais da pesquisa qualitativa 

consistem na escolha adequada de métodos e teorias convenientes; na identificação e análise de 

diferentes perspectivas de pesquisa; na variedade de métodos e na reflexão do pesquisador sobre 

o tema de pesquisa, como parte do processo de geração de conhecimento (FLICK, 2009). Para 

Creswell e Rocha (2007), na pesquisa qualitativa a aprendizagem é focada pelo pesquisador e o 

projeto é em evolução, uma vez que o plano inicial de pesquisa não pode ser rigidamente 

prescrito.  
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Esta pesquisa é classificada como qualitativa, pois o presente estudo buscou compreender 

as percepções de uma realidade subjetiva dos pesquisados no contexto de pequenas empresas 

longevas. Quanto aos objetivos, esta pesquisa classifica-se como exploratória, uma vez que os 

aspectos que direcionaram o desenvolvimento do trabalho foram as informações contidas na 

memória de pequenas empresas longevas, buscando evidenciar o conhecimento acumulado ao 

longo de sua trajetória. 

 

5.2.1 Perspectiva epistemológica 

 

A perspectiva teórica se constitui em uma aproximação à compreensão e explicação da 

sociedade e do mundo, e fundamentam uma série de premissas que o pesquisador assume e 

incorpora ao método selecionado (BRAUNER; CIGALES; SOARES JUNIOR, 2014). Dessa 

forma, optou-se por nortear o presente trabalho, epistemologicamente, por meio do 

Construtivismo Social, através da composição de histórias, a partir de diálogos entre diferentes 

narrativas circunscrita à atuação dos participantes de pequenas empresas longevas. 

O construtivismo têm suas raízes intelectuais na Alemanha do século XIX quando 

postulava a distinção entre ciências humanas e ciências naturais. Essa distinção refere-se aos 

métodos usados entre as ciências humanas e as ciências naturais. O paradigma construtivista se 

contrapõe com o positivista no que diz respeito a ontologia, a epistemologia e a metodologia. 

Para o construtivismo, a realidade é construída e contextualizada, diferente do positivismo que 

considera a realidade como estável, podendo ser estudada de forma controlada. Ao pesquisar a 

realidade o construtivismo, á observa sem intervenções experimentais e sem tentativas de 

controlar suas variáveis (REES, 2008). 

Segundo Rees (2008, p. 255), o construtivista entende que os “produtos humanos” são 

diferentes dos “produtos naturais” porque refletem a intencionalidade. Para o paradigma 

construtivista:  

 

a teoria do mundo social é o relativismo, pelo fato de a realidade ser considerada 
dinâmica e contextualizada (...) O pesquisador está inserido em um contexto 
histórico-social, no qual se encontra também a comunidade científica, e a 
observação do mundo é construída e subjetiva, havendo uma diferença 
qualitativa entre fenômenos naturais e sociais.  
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O construtivismo procura estudar o comportamento social, interpretando seu significado 

subjetivo por meio das intenções dos indivíduos. O objetivo é interpretar as ações dos indivíduos 

no mundo social e de que maneira esses indivíduos atribuem significado aos fenômenos sociais 

(SCHWANDT, 2000). Dessa forma, o construtivismo assume as teses relativistas, e rejeita 

qualquer possibilidade de objetividade no conhecimento (SCHWANDT, 2000). As pesquisas 

construtivistas utilizam o critério de imparcialidade, de forma que o pesquisador se orienta pela 

perspectiva que se assemelha a de um juiz, que ouve o ponto de viste de ambas as partes 

envolvidas num processo, procurando chegar a um ponto de equilíbrio, a uma posição que seja 

justa com ambas as partes (ALVES-MAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 2004). 

Entre a diversidade de teorias construtivista, o enfoque está nos temas que abordam a 

“pró-atividade humana; ordenamento ativo de informações; consciência e self; redes sociais 

simbólicas e desenvolvimento durante a vida” (CASTAÑON, 2005, p. 37). Dessas abordagens, o 

Construtivismo Social “faz das concepções socialmente construídas da realidade a única e própria 

realidade, afastando-se assim do limites da Sociologia do Conhecimento tradicional e caindo no 

relativismo pós-moderno” (CASTAÑON, 2005, p. 43).  

O Construtivismo Social rejeita a enunciação de um critério de cientificidade, de 

demarcação entre ciência e não-ciência; postulando que “os resultados científicos são frutos de 

interação social, desfaz o conceito de sujeito em redes linguísticas e culturais que o constroem e 

determinam; inverte o critério de cientificidade do modelo da ciência natural para dar a 

Sociologia o poder de explicar ciências como a Física” (CASTAÑON, 2005, p. 43). 

As teses sobre o construtivismo social, estão amparadas na posição assumida e 

apresentada pelos sociólogos David Bloor, Barry Barnes e Bruno Latour. A Sociologia do 

Conhecimento é a disciplina que inspirou o surgimento do Construtivismo Social na Sociologia e 

o seu ancestral filosófico foi Karl Mannheim, que “defendia a ideia de que a sociedade determina 

toda a ideação humana, exceto os conceitos físicos-matemáticos” (CASTAÑON, 2005, p. 44).  

No entanto, o termo Construcionismo Social surge na obra de Berger e Luckmann, “A 

Construção Social da Realidade”, de 1966. É uma obra sobre Sociologia do Conhecimento que 

influenciou fortemente Psicologia Social e a Sociologia Contemporânea, e sua principal 

contribuição é de que a realidade é construída socialmente (CASTAÑON, 2005). Segundo 

Castañon (2005) a realidade é definida por Berger e Luckmann como a qualidade pertencente a 

fenômenos que tem um ser independente da própria vontade do homem, e o conhecimento é 
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definido, segundo eles, como a certeza de que os fenômenos são reais e possuem características 

específicas.  

De acordo com Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (2004), os principais pressupostos do 

construtivismo social são: uma ontologia relativista, uma epistemologia subjetivista e a 

metodologia hermenêutico-dialética. Para a ontologia relativista, quando em uma investigação 

existir muitas interpretações possíveis e não houver uma maneira de determinar a veracidade ou 

falsidade dessas interpretações, o alternativa é o relativismo. Considerando que “as realidades 

existem sob forma de múltiplas construções mentais, locais e específicas, fundadas na 

experiência social de quem as formula” (ALVES-MAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 2004, p. 

133). A epistemologia subjetiva considera se as realidades se encontram apenas nas mentes dos 

sujeitos, a subjetividade é a resposta para fazer vir a luz as construções criadas pelos indivíduos. 

Dessa maneira, os resultados são criados pelas interpretações do pesquisador e do pesquisado 

(ALVES-MAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 2004). 

E por fim, a metodologia hermenêutico-dialética tem como objetivo gerar uma ou mais 

construções sobre as quais haja um significativo consenso entre os respondentes, por meio das 

construções individuais que são provocadas e refinadas através da hermenêutica e confrontada 

dialeticamente (ALVES-MAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 2004).  

Apesar do discurso antipositivismo, o argumento do construtivismo é o de assumir o 

papel do observador distanciado e quase invisível com o objetivo de minimizar a reatividade dos 

sujeitos à sua presença, ao se propor iniciar a investigação com a mente vazia, com o intuito de 

não contaminar as suas relações e interações com os sujeitos com suas próprias teorias e valores, 

o pesquisador construtivista assume uma neutralidade, que por sua vez, assemelha-se aos 

positivistas. 

 

5.3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

A revisão bibliográfica, teve como finalidade a obtenção de conhecimentos sobre o tema e 

o embasamento teórico para o desenvolvimento do estudo. Essa etapa foi realizada ao longo de 

todo o trabalho, buscando dar sustentação teórica ao estudo e às análises desenvolvidas. 

Inicialmente, foram realizadas buscas sistematizadas, em bancos de dados de diversas fontes de 

publicações científicas. Os bancos de dados consultados, foram o Portal Periódico da Capes, 
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Scielo – Scientific Eletronic Library Online, Emerald Insight, Google Acadêmico, e também 

periódicos classificados e avaliados pela QUALIS da Capes, com resultados classificatórios A1, 

A2, B1 e B2. Foram admitidos dois textos de classificação QUALIS B3, devido sua relevância ao 

tema de longevidade em pequenas empresas. 

Para a pesquisa do tema foram utilizadas as seguintes combinações de palavras-chaves: 

longevidade empresarial, empresas longevas, memória organizacional, pequenas empresas, 

mortalidade de pequenas empresas, conhecimento em pequenas empresas. Da mesma maneira, 

foram pesquisadas as mesmas palavras-chaves; porém, na língua inglesa: long-standing, long-

established company, organizational memory, knowledge small businesses. Como resultado dessa 

busca sistêmica, foram encontrados no total 166 artigos. Na sequência foram realizados a leitura 

dos resumos desses artigos para identificar as pesquisas mais relevantes e aderentes ao assunto 

objeto deste trabalho. Após a leitura dos resumos foram identificados 46 artigos que 

apresentavam aderência ao assunto pesquisado. Dos artigos classificados pela leitura dos 

resumos, foram utilizados 32 artigos. Adicionalmente, foram utilizados 22 livros. 

A revisão bibliográfica permitiu observar o que os especialistas e os pesquisadores 

publicaram sobre o tema que foi investigado em campo (MARCONI; LAKATOS, 2003).  

 

 

5.4 MÉTODO  

 

O método escolhido para investigação dos dados de pesquisa foi a história oral temática. 

A utilização desse método teve com objetivo a produção de depoimentos que se tornaram 

documentos. Nesse sentido as pessoas narraram os acontecimentos vividos a partir do seu ponto 

de vista contribuindo para entender a trajetória, as memórias e os elementos do conhecimento das 

empresas pesquisadas.  

 

5.4.1 História oral temática 

 

A história oral é um recurso da pesquisa qualitativa inaugurado principalmente depois da 

Segunda Guerra Mundial no qual o avanço da tecnologia, através dos gravadores e dos recursos 

de registros oferecidos pelas máquinas em geral, proporcionaram meios para a coleta de dados e 



40 
 

facilitou as análises dos discursos (MEIHY; HOLANDA, 2011). A história oral passou a ser 

usada como um mecanismo para validar algumas experiências que normalmente não estão 

registradas em documentos escritos ou que quando registrado em documentos tem uma outra 

mensagem, uma outra dimensão quase sempre de valor subjetivo (MEIHY; HOLANDA, 2011). 

Podendo ser compreendida como um processo de trabalho que privilegia o diálogo e a 

colaboração de sujeitos considerando suas experiências, memórias, identidades e subjetividades 

para a produção do conhecimento (RIBEIRO, 2013). 

Nesse sentido, as pessoas narram acontecimentos vividos a partir do seu ponto de vista 

com base no momento presente, ou seja, o acontecimento ou objetivo das rememorações estão 

ausentes (LE GOFF, 2013). Organizar a memória de um fato, lugar ou época, contribui para 

construir a identidade e entender o desenvolvimento de determinada região, cultura ou história 

(DELGADO, 2003). Sendo assim: 

 

A memória contém incomensuráveis potencialidades, destacando-se o fato de 
trazer consigo a forte marca dos elementos fundadores, além dos elos que 
conformam as identidades e as relações de poder. São as lembranças – em 
dimensões mais profundas – que conformam as heranças e acumulam detritos, 
[...] refundam mitos de origem e alimentam o cortejo triunfante dos vencedores 
de todas as épocas. (DELGADO, 2003, p. 18). 

 

Portanto, a história oral passa a ser um tipo de narrativa na qual a entrevista gravada ou 

filmada tem como fundamento os registros baseados em um suporte material que permite 

reflexões que geralmente variam das possibilidades da documentação escrita. O seu foco está em 

diversas construções de informações e observações em trabalhos com entrevistas. As 

ramificações desse método se dividem em quatro tipos: 1) história oral de vida; 2) história oral 

temática; 3) a tradição oral e 4) história oral testemunhal (MEIHY; HOLANDA, 2011). 

A história oral de vida rearranja a narrativa a partir da trajetória existencial de uma 

pessoa. A história oral temática é aquela em que temos um tema central e as entrevistas se 

endereçam ao desenvolvimento desse tema. Tradição oral é uma prática que deriva dos contatos 

com um grupo onde as tradições que superam os espaços biográficos, as tradições míticas acabam 

por carregar uma memória que tem certa antiguidade. A história oral testemunhal que mistura 

traços da biografia pessoal com a existência de um trauma, um problema nodal ou problema 

trágico mais evidente. Cada uma dessas variações de história oral tem um procedimento 

correlato, sendo que em algumas são utilizados entrevistas abertas e em outras chamadas 



41 
 

entrevistas programadas com roteiros, em alguns casos, a combinação das duas variações. Porém, 

todas com ênfase nos relatos, nas observações e convívio dos entrevistados (MEIHY; 

HOLANDA, 2011). Esse estudo utilizou a história oral temática para a busca de seus objetivos, 

sendo o tema a memória do empreendimento longevo. 

A história oral temática é usada como metodologia ou técnica e, dado foco temático 

precisado no projeto, torna-se um meio de busca de esclarecimentos de fatos, acontecimentos e 

situações conflitantes. Assim, mesmo contendo a subjetividade inerente ao método de história 

oral, a história oral temática, frequentemente está ligada a confrontos que se regulam a partir de 

datas, fatos, nomes e situações (MEIHY; HOLANDA, 2011).  

Como os trabalhos de história oral temática se dispõem à discussão em torno de um 

assunto central definido, mesmo que outros decorram ou concorram para seu esclarecimento, os 

aspectos subjetivos ficam limitados ainda que não anulados. Nesse ramo de história oral não só 

admite o uso do questionário, mas, mais do que isso, este se torna peça fundamental para a 

aquisição dos detalhes procurados nas narrativas (MEIHY; HOLANDA, 2011). 

As etapas da história oral consistem em elaborar um projeto baseado em uma das linhas 

de pesquisa do método; organizar um roteiro, não com perguntas fechadas mas que dê direção a 

pesquisa; processo de entrevista e tratamento do material. Um dos recursos utilizados nesse 

processo é o caderno de campo ou chamado de diário de campo no qual registrou as impressões 

sobre os contatos e as percepções de todas as etapas (MEIHY; HOLANDA, 2011). 

A escolha do método para o objetivo desta pesquisa, “a memória, na qual cresce a 

história, que por sua vez a alimenta, procura salvar o passado para servir o presente e o futuro. 

Devemos trabalhar de forma que a memória coletiva sirva para a libertação e não para a servidão 

dos homens.” (LE GOFF, 20013, p. 437). 

 

5.5 SELEÇÃO DOS CASOS E DOS SUJEITOS DA PESQUISA 

 

Para a escolha dos casos partiu-se do universo composto por pequenas empresas, situadas 

na cidade de Maringá – PR, que tinham mais de 50 anos de vida, e mantiveram ao longo desse 

tempo suas características de pequenas empresas. Foi realizada uma consulta verbal junto à 

Associação Comercial de Maringá, e os nomes dessas empresas estavam entre as indicadas. 
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A cidade de Maringá foi oficialmente fundada em 10 de maio de 1947. Após cuidadoso 

planejamento, foi sendo realizada a derrubada da mata naquela que seria a sua área central. Tendo 

em vista o planejamento que estava sendo realizado para a instalação da cidade e para facilitar a 

chegada dos primeiros desbravadores, a Companhia de Melhoramentos do Norte do Paraná, 

empresa que loteou e vendeu as terras do município, estabeleceu em 10 de novembro de 1942, 

um pequeno povoado no local que hoje a cidade chama de “Maringá Velho” (LUZ, 1999). 

Aos poucos foram erguidas as primeiras residências, casas comerciais e hotéis. As duas 

localidades eram partes de um todo, prevendo a sua interligação e a formação, e para evitar que 

se desenvolvessem separadamente, a parte nova se ligava a antiga por uma extensa e larga 

avenida cortada em plena mata (LUZ, 1999).  

 A região assistiu à ocupação das terras através da cafeicultura, à reconcentração 

fundiária, em função das transformações estruturais na agricultura seguidas de forte êxodo rural, 

e à concentração populacional nos centros urbanos, de modo predominante. Consolida-se a ideia 

de empreendimento pioneiro bem sucedido de colonização “democrática” e do sucesso 

econômico vivenciado na região, da qual Maringá é o polo principal (STADNIKY; PINTO, 

1999). 

A diversificação da economia regional, portanto, é marcada por vigoroso dinamismo, não 

só em termos de espaço de tempo, mas, também, em termos de atividades. Da lavoura cafeeira à 

atividade industrial, as perspectivas de acesso à propriedade da terra e a demanda por força de 

trabalho resultam em afluxo de migrantes, entre os quais japoneses e seus descendentes, 

procedentes, em particular, do Estado de São Paulo (STADNIKY; PINTO, 1999). 

O Estado do Paraná tem a segunda maior comunidade japonesa do Brasil, e a região de 

Maringá foi uma das regiões que receberam os imigrantes no início de sua formação. Os 

imigrantes japoneses entraram no país para trabalhar, principalmente, nas lavouras de café do 

Estado de São Paulo e, mais tarde, algumas levas deslocaram-se para o Norte do Paraná. Entre os 

fatores que contribuíram para essa migração interna estão provavelmente, a proximidade com o 

Estado de São Paulo e a fertilidade das terras Norte-Paranaenses. A chegada dos imigrantes 

japoneses no Norte do Paraná, inegavelmente, deve-se grande contribuição para o processo de 

colonização da região (STADNIKY; PINTO, 1999).  

A cidade de Maringá nasceu como parte de um projeto de colonização da região norte do 

Paraná sendo, então, preciso situá-la nesse contexto em qualquer análise que se faça de sua 
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história. Embora a colonização desta região tenha sido realizada por uma empresa privada 

(Companhia Melhoramentos Norte do Paraná), o Governo do Estado apoiou e serviu como 

sustentáculo desse projeto. Projetada para se constituir como um centro urbano importante na 

região, cresceu sustentada por esse projeto político, tanto privado quanto público ( MARQUES, 

1999).   

Foram selecionadas duas empresas para o estudo. A determinação das características dos 

sujeitos da pesquisa, baseou-se no conceito de longevidade e do contexto do ambiente que as 

empresas estão inseridas. Nesse sentido, foi considerado a idade do município de Maringá, que 

foi oficialmente fundado em 1947, completando no ano de 2016, sessenta e nove anos de 

fundação (PRFEITURA MUNICIPAL MARINGÁ, on-line, 2016).  

Considerando a idade da cidade onde a pesquisa foi realizada, a escolha de empresas com 

mais de 50 anos enquadra-se na perspectiva de longevidade empresarial adotada nesta pesquisa. 

“Longevidade significa a qualidade daquele que tem muita idade, ou uma expectativa de duração 

de vida, geralmente influenciada pelos fatores do ambiente” (SILVA; JESUS; MELO, 2010, p. 

250). 

Para atingir os objetivos deste trabalho, foram selecionados perfis diferentes dos 

participantes. Participou da pesquisa, os fundadores, gestores do empreendimento, eventuais 

sucessores e funcionários mais antigos que ainda trabalhavam na empresa. Esses participantes 

foram selecionados pelo tempo de vivência organizacional na empresa, e por supor que as 

memórias da empresa estão centralizadas nessas pessoas, consideradas peças chaves para o 

desenvolvimento da organização, e dessa forma, conseguir desvendar o fenômeno sob diferentes 

ângulos e, através disso, fazer uma comparação das histórias e memórias. 

A seguir será apresentado uma breve caracterização das empresas e dos participantes da 

pesquisa. A fim de manter o sigilo dos participantes, esses foram apresentados por meio de 

nomes fictícios. 

 

Eternity Presentes (empresa caso 1) 

Para identificar a empresa caso 1 foi utilizado o nome de Eternity Presentes. Essa empresa 

é um comércio de joias e consertos de relógios, tem sessenta e quatro anos de fundação e 

atualmente conta com uma equipe de 15 funcionários. Desta equipe, participaram da pesquisa 3 
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integrantes da empresa. Um de seus fundadores, designado Maria, a gestora atual Luzia e um 

funcionário Henrique. 

 

Macróbios Saúde (empresa caso 2) 

A empresa caso 2 será identificada nesta pesquisa como Macróbios Saúde. A Macróbios 

Saúde é uma farmácia e possui três filiais na cidade de Maringá. Sua equipe total das três filiais 

chega a sessenta funcionários. Os participantes da pesquisa foram: a) o fundador que foi chamado 

de José; b) a atual gestora que foi identificada pelo nome de Marta; c) um dos funcionários mais 

antigo da empresa denominado Pedro.  

 

5.6 INSTRUMENTO DE PESQUISA 

 

O instrumento de pesquisa utilizado neste trabalho foi a entrevista com de roteiro 

semiestruturado. De acordo com Flick (2009) esse método auxilia na reconstrução de teorias 

subjetivas que se referem ao fato do entrevistado possuir uma reserva complexa de conhecimento 

sobre o tópico em estudo. As entrevistas abertas e semiestruturadas têm como propósito recolher 

dados com maior profundidade e veracidade para ultrapassar os níveis superficiais e garantir 

possibilidades suficientes para esgotar o tópico de maneira detalhada, bem como estimular a 

percepção dos participantes diante dos aspectos que estavam sendo abordados (Gil, 1999).  

Os participantes da pesquisa, foram previamente contatados e os objetivos da pesquisa 

foram explicados. Após a concordância foi agendado horário e local, sendo que antes do início 

das entrevistas todos receberam o termo de consentimento (apêndice A), a fim de registrar a 

adesão voluntária e assegurar procedimentos éticos para a pesquisa qualitativa. Os termos foram 

assinados e arquivados para a documentação da pesquisa. 

O roteiro de entrevista, inicialmente apresenta questões sobre o objetivo da pesquisa com 

tópicos que foram previamente explicados aos participantes. Em seguida, passou-se as seguintes 

partes: a) apresentação pessoal; b) objetivo da pesquisa; c) justificativa e relevância da pesquisa; 

d) importância da colaboração do entrevistado; e) caráter confidencial das informações e f) 

necessidade de gravação para posterior transcrição. 

O instrumento foi estruturado com os seguintes enfoques: 
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a) Enfoque 1: a história da empresa. A história da empresa busca reconstruir 

historicamente a trajetória da organização em um determinado período de tempo e 

espaço, e dessa maneira participando da reconstrução dos ciclos de vida das 

organizações por meio da memória (PEREIRA, 2013); 

b) Enfoque 2: lembranças consideradas mais importantes. Rememorando os momentos 

mais importantes da trajetória da empresa e dos indivíduos, o exercício de lançar um 

olhar sobre o passado, permite aos indivíduos refletir sobre suas histórias e torna 

possível revisitar ou construir narrativas a partir de informações que podem ter sido 

perdidas ou negligenciadas, resgatando conhecimentos que permaneceram esquecidos 

na memória e perdidos ao longo do tempo (PERDIGÃO et al., 2015); 

c) Enfoque 3: Momentos difíceis ou adversidades que a empresa enfrentou. Com o 

mesmo intuito de relembrar os momentos importantes e harmônicos da empresa, o 

olhar sobre o sofrimento, a provação e as superações, permite ao indivíduo refletir e 

revisitar suas lembranças e trazer a tona o conhecimento, por muitas vezes, esquecido.    

d) Enfoque 4: Formalização de processos ou procedimentos da empresa. A memória 

organizacional serve como base de conhecimento para a geração das práticas 

organizacionais, essas práticas colocadas em movimento, se multiplicam em processos 

e arquivos, que a administração necessita para registrar sua ação no tempo e garantir 

normas, regras, hábitos e costumes, que tem como finalidade registrar o conhecimento 

organizacional e regatá-lo em qualquer momento (PEREIRA, 2013); 

e) Enfoque 5: Vivência social ou práticas sociais vivenciadas pelos participantes junto a 

empresa. A memória ocorre dentro de uma perspectiva de memória social e coletiva, e 

como não existe apenas um tipo de memória é necessário resgatar registros quase 

inexistentes, silenciosos, não óbvios, mas também legítimos. Nesse sentido, a as 

vivencias sociais e sentido de grupo foi investigado por meio das narrativas (COSTA; 

SARAIVA, 2011).  

Para as respostas incompreendidas ou consideradas incompletas para o tema pesquisado, 

o entrevistador buscou estimular o entrevistado a novas respostas utilizando indagações do tipo: 

“Poderia falar um pouco mais a respeito?”, “Por quê?”, “O que você acha a respeito?” (Gil, 

1999). 
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As entrevistas foram presenciais e feitas desde o mês de maio de 2016 até o mês de 

dezembro de 2016 com duração aproximadamente de 1 hora e meia para os gestores e fundadores 

das empresas e de 30 minutos para os funcionários. A duração das entrevistas não foi programada 

e o roteiro que foi usado para os entrevistados foram o mesmo, buscando o participante da 

pesquisa a vontade para contar sua história. 

No quadro 1 a seguir são apresentados as empresas, os participantes e dados sobre as 

entrevistas realizadas nessa pesquisa. 

 

EMPRESA CASO 1 

Eternity Presentes 

EMPRESA CASO 2 

Macróbios Saúde 

PARTICIPANTE DATA PARTICIPANTE DATA 

Luzia 28/05/2016 José 18/10/2016 

Henrique 18/06/2016 Pedro 20/10/2016 

Maria 19/12/2016 Marta 01/11/2016 

Quadro 1 - caracterização das entrevistas. 
Fonte: O autor. 
 

A seguir uma descrição de cada participante, e de forma sucinta suas funções e cargos 

dentro da organização. 

Participante Luzia: É a gestora que coordena a área de vendas, departamentos financeiros, 

administra a empresa e gerencia os funcionários. É responsável por representar a empresa 

juntamente com outro gestor. Trabalhou com os fundadores e pertence a família que é dona do 

empreendimento. 

Participante Henrique: É um dos funcionários mais antigos da empresa. Gerencia o 

departamento de prestações de serviços, coordena as vendas e já trabalhou com as compras da 

empresa. Trabalhou com os fundadores e está na empresa a 55 anos. Começou na organização 

com 11 anos de idade. Teve toda a sua formação profissional dentro da mesma empresa. 

Participante Maria: É um dos fundadores da empresa, juntamente com seu marido, que 

será identificado nesse trabalho por João, e que faleceu a dezesseis anos. Trabalhou diretamente 

com as compras e vendas do empreendimento. Participava ativamente do atendimento, 

organização e coordenação de todo o quadro de funcionários. Essa participante não atua 

diretamente na administração da empresa, está aposentada. 
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Participante José: É o fundador da empresa. Administrava os departamentos de compras, 

de vendas, o financeiro e todos os funcionários. Por se tratar de uma pequena empresa, as 

características do papel do fundador é estar inserido em todos os departamentos da empresa. Esse 

participante, ainda está trabalhando na organização até os dias atuais, mas sua participação é mais 

de conselheiro administrativo. 

Participante Pedro: É um funcionário, e trabalha na área de vendas. Esse participante é um 

dos funcionários mais antigos e está com vinte anos de empresa. Inicialmente realizava qualquer 

tipo de trabalho, uma espécie de serviços gerais da empresa, e atualmente completou doze anos 

na área de vendas. Durante esse período que trabalha na empresa, ele nunca se desligou dos seus 

trabalhos ficando de maneira ininterrupta nessa organização desde os 17 anos de vida, idade que 

ele começou a trabalhar na organização. 

Participante Marta: É um dos gestores e coordena a área de vendas, departamentos 

financeiros, administra a empresa e gerencia os funcionários. É responsável por representar a 

empresa juntamente com outro gestor. Trabalhou com os fundadores e pertence à família que é 

dona do empreendimento. 

Os participantes da pesquisa estão ligados direta ou indiretamente na gestão da empresa, e 

constituem os alicerces da organização. As suas colaborações para a pesquisa pode proporcionar 

uma visão ampla e detalhada da estrutura pesquisada, como demonstrado no quadro 2. 

 

 

CASO PARTICIPANTE IDADE CARGO TEMPO DE EMPRESA 

A 

Maria 85 anos Fundador 47 anos 

Luzia 55 anos Gestor 20 anos 

Henrique 66 anos Funcionário mais antigo 55 anos 

B 

José 86 anos Fundador 56 anos 

Marta 45 anos Gestor 12 anos 

Pedro 37 anos Funcionário mais antigo 20 anos 

Quadro 2 - caracterização dos participantes. 
Fonte: O autor. 
 

Ao fazer essas entrevistas com três personagens diferentes em cada empresa, isso é um 

critério de triangulação, que segundo Flick (2009) estudar um problema de pesquisa baseado em 
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duas ou mais perspectivas privilegiadas, significa assumir diferentes visões a respeito da questão 

de pesquisa que se busca responder, combinando-se distintos tipos de dados sob uma abordagem 

teórica e produzindo-se um conhecimento adicional em relação ao que seria possível adotando-se 

uma única perspectiva (FLICK, 2009). 

Nesse sentido, ele afirma que na triangulação não se pode considerar apenas múltiplos 

métodos de coleta, mas também diferentes tipos de dados. Em uma mesma direção; porém, com 

uma definição mais ampla, Flick (2009) afirma que o termo triangulação designa a combinação 

de diferentes métodos, grupos de estudos, ambientes, períodos de tempo e perspectivas teóricas 

para lidar com um fenômeno. A triangulação deve ampliar as atividades de pesquisa utilizando 

mais de um método, mais de uma fonte de dados ou mais de um pesquisador. 

 

5.7 COLETA DE DADOS 

  

A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas individuais em profundidade. A 

pesquisa com entrevistas é um processo social interativo, em que as palavras são o meio principal 

de troca. Normalmente os pesquisadores perguntam dados pessoais, hábitos, sentimentos sobre 

determinada situação ou indivíduo, ou solicitam que simplesmente contem sua história ou narrem 

fatos. A entrevista se constituí em um método conveniente e estabelecido de pesquisa social 

(BAUER; GASKELL, 2008). É uma interação, uma troca de ideias e de significados, em que 

várias realidades e percepções são exploradas e desenvolvidas (BAUER; GASKELL, 2008). O 

tipo de entrevista foi a entrevista narrativa, sendo que para Bauer e Gaskell (2008, p. 110):  

 

Através da narrativa, as pessoas lembram o que aconteceu, colocam as 
experiências em uma sequência, encontram possíveis explicações para isso, e 
jogam com a cadeia de acontecimentos que constroem a vida individual e social. 
Contar histórias implica estados intencionais que aliviam, ou ao menos tornam 
familiares, acontecimentos e sentimentos que confrontam a vida cotidiana 
normal. 

 

De acordo com Bauer e Gaskell (2008), não existem experiências humanas que não 

possam ser expressas na forma de narrativa. O ato de contar uma história, na visão dos autores, é 

algo relativamente simples. Para Ricoeur (1980 apud BAUER; GASKELL, 2008, p. 92), “alguém 

coloca um número de ações e experiências em uma sequência. Essas são as ações de determinado 
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número de personagens, e esses personagens agem a partir de situações que mudam”. Sendo 

assim, as mudanças poderão trazer a luz elementos da situação e dos personagens que estavam 

previamente implícitos (BAUER; GASKELL, 2008). Existem duas dimensões no contar 

histórias, denominadas de dimensão cronológica e a não cronológica. A primeira refere-se a 

narrativa como uma sequência de episódios e a segunda na construção de um todo a partir de 

sucessivos acontecimentos. A dimensão da narrativa não cronológica implica na configuração de 

um “enredo”, esse enredo é crucial para a construção de uma estrutura narrativa, e através do 

enredo as unidades individuais, ou as pequenas histórias dentro de uma história maior, adquirem 

sentido na narrativa. Desse modo a narrativa não é apenas uma listagem de acontecimentos, e sim 

uma tentativa de ligar os acontecimentos, tanto no tempo, como no sentido das histórias 

(BAUER; GASKELL, 2008). A partir das narrativas buscou-se construir as memórias, 

desvendando fatos históricos, e relatar a trajetória da empreendimento. 

 

5.7.1 Gravação e transcrição dos dados 

 

Para Flick (2009), o uso de um equipamento faz com que a documentação de dados torne-

se independente das perspectivas do pesquisador e dos sujeitos em estudo, uma vez que se obtém 

um registro naturalista dos eventos. 

Em todas as entrevistas o pesquisador, depois de informar o entrevistado da finalidade da 

pesquisa, e após algumas perguntas introdutórias, conseguiu que os entrevistados esquecessem 

que estavam sendo gravados e naturalmente respondessem aos questionamentos. Todas as 

entrevistas foram gravadas com o consentimento dos entrevistados.  

Após as gravações, foram realizadas as transcrições dos dados. Para Meihy e Holanda 

(2011) o conceito de transcrição é uma mutação de algo que, sendo de um estado da natureza, se 

transforma em outro. Nesse sentido, se aplica à prática da transformação do oral no escrito; 

como a metáfora da água que transmuta para o gasoso. Dessa forma os autores salientam que a 

transformação, da palavra falada para a palavra escrita, “justificam as variantes de uma mesma 

fonte, a palavra, que ao perder sua condição etérea ganha dimensões plásticas, viram letras 

grafadas” (MEIHEY; HOLANDA, 2011, P. 133). Todos os relatos foram preservados em sua 

íntegra e as transcrições foram realizadas de forma absoluta a fim de que não se perdessem 
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detalhes que pudessem ser relevantes para a análise e proporcionando dessa forma, um conjunto 

rico de dados.  

Após as transcrições, os textos foram enviados por e-mail aos participantes para a 

aprovação. As transcrições foram aprovadas em suas totalidades, e o retorno de deu por e-mail. 

Para esta pesquisa as transcrições foram realizadas pelo próprio pesquisador e resultou no 

material como mostrado no quadro 3. 

 

PARTICIPANTE DURAÇÃO 
TOTAL DE PÁGINAS 

TRANSCRITAS (espaço 1,5) 
Maria 01h31m02s 23 

Luzia 01h10m57s 22 

Henrique 23m15s 10 

José 01h15m23s 22 

Marta 01h20m50s 26 

Pedro 24m36s 7 

Quadro 3 – Duração das entrevistas. 
Fonte: O autor. 

 

 

5.8 ANÁLISE DOS DADOS 

 

A análise dos dados consiste em examinar, categorizar, classificar em tabelas, testar ou, 

do contrário, recombinar as evidências qualitativas para tratar as proposições iniciais de um 

estudo (YIN; GRASSI, 2005). Nesta etapa, este estudo transformou os dados coletados em 

resultados de pesquisa , envolvendo a utilização de procedimentos para sistematizar, categorizar e 

tornar possível toda a análise das entrevistas (YIN; GRASSI, 2005). 

Para Flick (2009) a análise de conteúdo é um dos procedimentos clássicos para analisar 

um material textual proveniente de dados de uma entrevista. Optou-se pela análise de conteúdo 

em razão de sua adequação aos objetivos propostos. Os métodos de análise de conteúdo implicam 

a aplicação de processos técnicos relativamente precisos. A utilização de métodos construídos e 

estáveis permite ao investigador elaborar uma interpretação que não tome como referência os 

seus próprios valores e representações (QUIVY; CAMPENHOUDT, 2005). Segundo Quivy e 

Campenhoudt (2005, p. 227) “a análise de conteúdo permite, quando incide sobre um material 
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rico e penetrante, satisfazer harmoniosamente as exigências do rigor metodológico e da 

profundidade inventiva, que nem sempre são facilmente conciliáveis”. 

As principais variantes do método de análise de conteúdo, agrupam-se em duas 

categorias: os métodos quantitativos e os métodos qualitativos. Os quantitativos seriam 

extensivos, análise de um grande número de informações sumárias, os qualitativos seriam os 

intensivos, análise de um pequeno número de informações complexas e pormenorizadas 

(QUIVY; CAMPENHOUDT, 2005). 

O método de análise de conteúdo possui e categorias: a) as análises temáticas (categorial e 

avaliação); b) as análises formais (expressão e enunciação); c) as análises estruturais 

(coocorrência e estrutural propriamente dita). Para explicar cada uma dessas categorias foi 

construído um esquema de análise, com base na classificação feita por Quivy e Campenhoudt 

(2005), conforme mostra o Quadro 4 a seguir.  

 

CATEGORIAS DE MÉTODOS DE ANÁLISE DO CONTEÚDO 

ANÁLISES 
TEMÁTICAS 

análise categorial 
A mais antiga e a mais corrente. Consiste em calcular e 
comparar as frequências de certas características previamente 
agrupadas em categorias significativas. 

análise da avaliação 
Incide sobre os juízos formulados pelo locutor. É calculada a 
frequência dos diferentes juízos (ou avaliações), mas também a 
sua direção e sua intensidade. 

ANÁLISES 
FORMAIS 

Análise da expressão 

Incide sobre a forma da comunicação, cujas características 
facultam uma informação sobre o estado de espírito e suas 
tendências ideológicas 

Análise da 
enunciação 

Incide sobre o discurso concebido como um processo cuja a 
dinâmica própria é, em si mesma, reveladora. O investigador 
está então atento a dados como desenvolvimento geral do 
discurso, a ordem das suas sequencias, as repetições, as 
quebras do ritmo, etc. 

ANÁLISES 
ESTRUTURAIS 

Análise de 
coocorrência 

Examina as associações de temas nas sequências da 
comunicação. Parte-se do princípio de que as coocorrências 
entre temas informam o investigador acerca de estruturas 
mentais e ideológicas ou acerca de preocupações latentes. 

Análise estrutural  

Cujo o objetivo é revelar os princípios que organizam os 
elementos do discurso, independentemente do próprio 
conteúdo destes elementos. As diferentes variantes da análise 
estrutural tentam, quer descobrir uma ordem oculta do 
funcionamento do discurso, quer elaborar um modelo 
operatório abstrato, construído pelo investigador, para 
estruturar o discurso e torná-lo inteligível. 

Quadro 4 – Categorias de métodos de análise do conteúdo. 
Fonte: Elaboração do autor com base em Quivy e Campenhoudt (2005). 
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Entre as categorias de métodos de análises do conteúdo, a análise estrutural se mostra 

mais eficaz na análise dos dados obtidos por essa pesquisa.  

Na codificação em primeiro nível os dados coletados são segmentados em unidades de 

análise e, posteriormente, são classificados em categorias definidas pelo pesquisador 

(SAMPIERI; COLLADO, LUCIO, 2013). A codificação foi categorizada a partir dos objetivos 

da pesquisa. Na sequência, foi feito uma categorização em segundo nível agrupando categorias 

que resultaram nos seguintes códigos: trajetória, memória, e conhecimento. De acordo com 

Sampieri, Collado e Lucio (2013), nesta etapa, busca-se encontrar sentido nas descrições e 

significados das categorias, como também verificar a frequência com que aparecem e verificar se 

existe relação entre elas. 

No código da trajetória, o critério foi agrupar os dados evidenciando uma cronologia para 

a história das empresas. No código da memória, o critério foi lembrar o que era de mais relevante 

ou importante para a empresa e seus participantes. Resgatar as memórias mais harmoniosas e 

aprazíveis, bem como, os momentos mais difíceis e as adversidades que a empresa enfrentou. No 

código do conhecimento, o critério foi identificar como o conhecimento era criado, 

compartilhado e armazenado. 

Dessa maneira, este estudo transformou os dados coletados em resultados de pesquisa, a 

interpretação dos dados foram confrontados com o referencial teórico e as análises foram 

construídas no intento de responder a pergunta de pesquisa. Como salienta, Sampieri, Collado e 

Lucio (2013), ao agregar o esforço de interpretação e análise do pesquisador, com o material 

coletado durante a pesquisa, cria-se um ambiente propício para encontrar tendências, padrões, 

novas hipóteses ou questões de pesquisa para outras pesquisas 
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6. TRAJETÓRIA DE PEQUENAS EMPRESAS LONGEVAS  

 

Por meio da história oral contada pelos participantes, foi possível observar a formação das 

empresas, as dificuldades e os momentos importantes, bem como as estratégias de sobrevivência. 

Os conflitos, a evolução e o conhecimento da organização, também figuram esse quadro. 

 

6.1 TRAJETÓRIA DA EMPRESA ETERNITY PRESENTES 

 

As empresas longevas são consideradas como empresas que tiveram sucesso no longo 

prazo, e essa longevidade pode estar relacionada ao seu funcionamento interno e sua capacidade 

de lidar e interagir com o meio ambiente, e a medida do seu sucesso é a sua habilidade de 

sobreviver (MAYFIELD, MAYFIELD, STEPHENS, 2007). O desempenho empresarial aliado à 

persistência e às estratégias empresariais, contribuem para que a habilidade gerencial supere os 

desafios organizacionais (OLIVEIRA, SILVA, ARAÚJO, 2014; MAYFIELD, MAYFIELD, 

STEPHENS, 2007; FLECK, ANDRADE FILHO, 2004; SANTOS, FERREIRA, 2010). A 

Eternity Presentes é considerada uma empresa longeva porque foi fundada no ano de 1953, na 

cidade de Maringá, no Estado do Paraná, e o município, naquela época tinha apenas seis anos. 

Quando a cidade começou, em 1947, o fundador da Eternity Presentes foi um dos pioneiros. O 

senhor João chegou à cidade e iniciou, juntamente com seu irmão as atividades, trabalhando 

inicialmente na lavoura e na agricultura local:  

 

Então surgiu assim, na verdade foi em mil novecentos e quarenta e sete no 
Maringá velho quando a cidade surgiu, junto com Maringá em quarenta e seis, 
quarenta e sete, lá era o Seu João e o irmão mais velho dele que vieram, eles 
trabalhavam na lavoura na agricultura, tinha sítio, só que os dois eram meio que 
empreendedor e tinham habilidade manual para construção com consertos, enfim 
habilidades manuais e engenhocas mesmo... Eles dois eram bem assim... 
(Luzia). 

 

Ao se referir ao “Maringá Velho” a participante faz referência à zona comercial inicial da 

cidade, que acabou ficando com essa denominação. Segundo os depoimentos, os dois eram 

empreendedores e tinham habilidades manuais e iniciaram naquele mesmo ano, 1947, uma 

empresa de consertos em geral, de vários tipos de equipamentos:  
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Eles eram criativos, só que ele era solteiro e o outro irmão que o trouxe para cá 
já era casado e já tinha filhos já. Então, na verdade eles fundaram lá, eles já 
consertavam lanternas, espingardas tudo que vinham eles consertavam, e com o 
passar dos anos ele ficou assim... (Luiza) 
 
Ele começou a atividade da loja aqui desde o início lá no Maringá Velho sempre 
consertando relógio... Aliás, no Maringá Velho ele não consertava só relógio ele 
consertava de tudo! Principalmente arma de fogo porque naquele tempo se usava 
muita arma de fogo (Henrique). 
 
Ele trabalhava com o irmão dele, até trinta e quatro anos, lá no Maringá Velho 
começou a história quando eles mudaram para Maringá. Só tinha três casas em 
Maringá. Aí ficou ajudando o irmão dele na no Maringá Velho pra cima do 
“Peladão” (apelido de uma praça da cidade)... (Maria) 

 

Essas narrativas mostram que a empresa se estabeleceu no início da cidade e os 

empreendedores consertavam diversos equipamentos, como também armas de fogo, para atender 

a demanda. Posteriormente, um dos sócios mudou para o local onde atualmente a empresa se 

encontra, que é o centro da cidade, na principal avenida comercial. 

 

Daí ele (João) fazia bastante do trabalho, então ele quis buscar uma 
independência, aí ele migrou para cá, que a cidade começou lá, veio pra cá e 
tinha uma portinha aqui e ele alugou essa portinha aqui e ele ainda era solteiro, 
na época houve muitas críticas, porque ele já tinha mais de trinta anos e era 
solteiro e poderia ficar ajudando o irmão, mas ele quis buscar a independência, e 
nesse ano que ele veio para cá ficou dois anos sozinho (Luzia). 

 

Depois de seis anos, o senhor João deixou a sociedade com o irmão e começou uma nova 

empresa. Essa nova empresa foi chamada de Eternity Presentes e completou sessenta e três anos 

de fundação neste ano, como se observa nos trechos das narrativas: 

 

 Começou lá no Maringá Velho em 1948... Ele era sócio com o irmão dele, 
depois em 1953 ele se desligou do irmão, ele veio nesse... nesse endereço, que é 
o mesmo até hoje. E aí ele começou as atividades, primeiro com conserto, e 
pouco a pouco foi... aprimorando em vendas... Chegou no que chegou 
(Henrique). 
 
Ficou lá trabalhando até os trinta e quatro anos, daí ele pensou: “Nossa, eu estou 
toda a vida aqui; tenho que casar, mas estou preocupado não sei se vou arrumar 
mulher ou não” (rssss). E começou a se preocupar, né?! O irmão dele, não sei, 
mas acho que ficou preocupado também, mas ficou assim... Ele falou: “Sabe de 
uma coisa, acho que vou sair da casa do meu irmão”. Pegou umas peças, e pegou 
um balcãozinho assim ô... E saiu de casa sem falar nada pro irmão dele, e abriu 
uma porta aqui (Maria). 
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O fundador da Eternity Presentes era um imigrante japonês que começou sua trajetória 

com poucos recursos. A empresa começou em um espaço pequeno e modesto, e apenas com a 

atividade de consertos em gerais, de relógios a armas de fogo. Depois de quatro anos de 

atividades o senhor João se casou e junto com sua esposa deram sequência ao empreendimento.  

 

(...) na época houve muitas críticas, porque ele já tinha mais de trinta anos e era 
solteiro e poderia ficar ajudando o irmão, mas ele quis buscar a independência, e 
nesse ano que ele veio para cá ficou dois anos sozinho aí ele se casou com a 
dona Maria que morava em outra cidade na época, trouxe para cá e os dois 
começaram a trabalhar, aí eles moravam aqui em cima nesse predinho, que é 
esse predinho, ele existe desde daquela época, que eles vieram aqui em 
cinquenta e três só que era na verdade uma portinha, usava essa portinha 
moravam lá em cima, e ele ficava consertando relógios até de madrugada e a 
dona Maria ficava em casa e ajudava na loja (Luzia).  

 

Com a chegada da senhora Maria, a esposa do fundador, a empresa começou a ampliar e 

agregar outros negócios. A empresa cresceu e ampliou seu ramo de atividade. Isso ocorreu pela 

visão que os empreendedores tinham sobre a oportunidade de mercado e pelas estratégias que 

adotaram, como a de frequentar feiras em São Paulo, como recorda uma das participantes: 

 

 (...) os dois era um casal bem assim, pra época... ele era muito visionário e ela 
era assim também tinha um espirito empreendedor, aí eles iam para São Paulo. 
Ela é muito comerciante, ela sempre foi comerciante: “minha mãe era 
comerciante vendia verdura, vendia frutas em caminhão”, e ela sempre comenta 
que veio da mãe dela que era muito comerciante, ela falava assim “eu sou 
comerciante”. Aí os dois iam para São Paulo, iam de avião, naquela época iam 
em feiras. Feiras de joias, de relógios, então eles sempre traziam novidades para 
Maringá. Maringá realmente foi a primeira... a gente fala que foi a primeira... 
porque foi a primeira que teve coisas de valores de bom gosto e que vendia, 
vendia muito, então eles foram conseguindo e em oito anos eles já tinham 
muitos bens, tinham fazendas, sítios, conseguiram comprar.” (Luzia). 

 

Filion (1991) aponta a visão como uma das características de empreendedores e nesta 

pesquisa pode ser observada:  

 

Entrava muito dinheiro na época. Ela (Maria) fala que foi uma época de ouro 
mesmo, que ela trabalhava e eles começaram sem nada só com a portinha, só 
com a mão de obra dele e esse espirito empreendedor que ele (João) sempre 
teve, era uma pessoa muito reservada, mas até hoje eu falo para meus filhos que 
ele era um visionário, que quando que naquela época todo mundo era meio 
retraído, complexo de inferioridade, ele não. Pegava o teco-teco lá e eles iam 
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para São Paulo todos elegantes, e nessa época, em dez, vinte anos, ficaram muito 
bem (Luzia). 

 

Na condição de imigrantes, os fundadores tiveram que superar alguns obstáculos no início 

da formação da empresa. Os valores da cultura japonesa daquela época e a ruptura da sociedade 

com o irmão, que aconteceu de forma brusca, e o fato de o senhor João ter demorado para se 

casar, foram fatores, inicialmente, que dificultaram a credibilidade dele e da empresa, como 

comentado: 

 

O povo falava: “o solteirão”. Mas, como ele foi criado sem mãe e só com o pai e 
eles vieram do Japão e aí migraram do Japão quando ele tinha nove anos de 
idade sem a mãe e com vários irmãos, então eles foram criados assim o pai com 
os irmão, e chegaram esse momento em que cada um foi para um lado onde esse 
irmão veio para Maringá (Luzia)  
 
Eles vinham me ver. Eles diziam: “Ô... Vamos lá na relojoaria que esposa que 
aquele cara que é tímido, quietão arrumou”. “Japonesada” era chato. Tinha raiva 
do meu marido porque saiu quieto da casa do irmão, aí viravam cara pro meu 
marido. Japonês é assim; se não anda direito com o irmão mais velho ou 
família... Vira a cara (Maria). 

 

Aos poucos eles foram conquistando os clientes, entre eles os japoneses, em função da 

habilidade de vendas dela, como mostram os trechos:  

 

Eles falavam assim: “A então vamos lá ver”! “Japonesada” vinha ver aí... Aí eu 
falo muito bem japonês também, né?! Aí ele montou escritório em cima e ficava 
lá em cima e eu no balcão. Eu tinha seis, sete funcionários já, quando abrimos 
quatro portas. ‘Japonesada’ chegava eu falava: “Konichiwa”, “Irashaimase”... E 
abria a porta e eles entravam e ficavam...  Quando abri a loja as velhas chegaram 
um dia assim, tudo metida, parecia que queria me pisotear... Eu falei: “Ohayo 
gozaimasu, irashaimase”... “Por favor sejam bem vindas”! Abri a porta de vidro, 
elas entraram, ficaram meio desnorteadas. “Vamos tomar um cafezinho? Eu que 
fiz o café”. Cada uma lá meio carrancuda, “Vamos tomar, né”?! Uma falando 
pra outra. Tomaram! “Que café gostoso”! Uma delas: “É a senhora que faz”?! 
“Sim! Eu que faço, porque eu gosto de café bem no ponto, é no açúcar e tudo no 
ponto”. Era garrafão assim ó, “zojirusho”, chama elefante aquela garrafa do 
Japão, deixava cheio. Elas tomaram um e falaram: “Meu Deus que café gostoso, 
nunca tomei na minha vida café gostoso assim. A gente pode tomar mais um”? 
“Por favor... Fica à vontade”. Eu servia tudo com xícaras de porcelanas, 
importadas... Era mais gostoso, né?! (rsssss). Olha, conquistava velha, criança, 
novo, tudo... E assim foi (Maria). 
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Após quatro anos de atividades, eles começaram a crescer e ampliar o empreendimento, 

como pode ser notado no trecho: 

 

Nós dois casamos, e eu comecei em tudo, até aumentou pra quatro porta, aí já 
tava com quatro anos e pouco a loja... Aí aumentou esse lado, tinha mais três 
portas... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito portas! (Maria) 

 

Aproximadamente com seis anos de atividades, por iniciativa e visão dela, eles ampliaram 

e abriram outras portas expandindo para o ramo de presentes: 

 

Falei: “Olha, já vai fazer quase seis anos de casados vamos abrir, e montar outra 
loja de presente do outro lado”? Ele falou: “Não, tão já assim não vai dar não”. 
Eu respondi: “Vai sim! Eu sei que vai. Vamos abrir assim uma outra loja só pra 
presente”. Ele pensou bem... Falou então: “Então, vamos. Uma loja só pra 
presentes”. Aí pôs a Eternity Presentes, desse lado. Pra lá era só relógios, 
consertos e confecções que tinha aí. Aqui era só Eternity Presentes (Maria). 

 

Além das joias, a empreendedora decidiu ampliar a gama de produtos a serem vendidos e 

pouco a pouco foi investindo em novos produtos, como se observa no trecho: 

 

Comecei a comprar, prataria, cristais importados, pouco a pouco, quatro ou 
cinco peças. Aí comecei pôr dois jogos americanos, porque tudo é pago assim, 
prazo longo. Cristal também, eles me faziam em sete ou oito pagamentos. 
Porcelana importada inglesa, americana era tudo em sete ou oito pagamentos. 
Prataria, e bronzes, e essas peças que eu falei de baixelas de prata novecentos. 
Comprava de três jogos, quatro jogos, e no fim ia aumentando. No fim a loja 
estava fantástica! Com oito anos e pouco, menino do céu.... Foi bom daí! Aí eu 
começava comprar assim de oito, aí eles falavam: “Maria, o preço tá bom fica 
com dez peças, eu te faço até em dez pagamentos pra você”, a firma. “Então 
manda dez”! Comprava dez, aí já tinha dois ou três baixelas, ainda mandava 
dez! E o meu marido falava: “Meu Deus do céu, eu acho que vou a falência essa 
mulher é doida, ela é louca! Desse jeito se não vender e eu ficar endividado eu 
vou falir”! Eu respondia: “Olha marido, você não vai falir, porque eu vou vender 
tudo isso aqui”. E vendia igual água! Mas comecei a vender, e vender joia. Era 
gargantilha de brilhante, era anel solitários, era de tudo! Joia pesada! Comecei a 
vender e vender, arrumei cada cliente. Médico de Maringá conquistei inteirinho 
(Maria). 

 

Com isso, eles atraíram mercados de outras cidades e clientes de outros munícipios, que 

passaram a comprar na Eternity Presentes, como pode ser observado: 
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Era só minha “casa” que tinha presente bom. Todos gostavam de vir. Eu arrumei 
clientes de Paranavaí, Umuarama, era de Alto Paraná, era de Arapongas, 
Apucarana, Londrina, né?! Vinha tudo gente que eu conhecia, parente, amigo 
que vinha, já dava bandeira: “Vai lá na Eternity Presentes da Maria. Maria da 
Eternity”, eles mandavam. Não tinha mais nome, Eternity Presentes, nada! Era 
Maria da Eternity! Aí começou... Vendi, vendi, vendi... No fim, eu mesma fiquei 
besta. Como eu consegui comprar tanta coisa e vender desse jeito? (Maria). 

 

A habilidade de vender que a empreendedora tinha e a capacidade dela em assumir riscos 

contribuíram para a expansão das vendas, aproveitando a oportunidade do mercado, caracterizada 

pela demanda dos produtos, como comentado: 

 

 A gente não tinha nada, mas eu ia fazer compra em São Paulo, trazia cada joias 
pesadas, né?! De ouro! Meu marido ficava com medo. “Aí ‘Bem’, não compra 
tão pesada assim, é muita joia, porque se não vender e a gente não puder pagar a 
gente vai a falência”. Eu dizia: “Não! Esse já está vendido, pode deixar”. Mas 
não estava. Aí chegava nem acabava de pôr o preço, ia pôr na exposição... 
Vendia! Assustadora! Vinha sete, oito clientes que compravam pedras de trinta 
mil, quarenta mil, tudo de diamante. “Ô Dona Maria, vai ter que aumentar essa 
loja. Como vamos fazer? Estamos aqui fora ainda, não chegamos nem no 
balcão”. “Oi boa noite, tudo bem? Já vou atender vocês. Por favor, só um 
pouquinho de paciência, tá”?! Meu Deus do céu, eu vendia pra um e já pedia 
para as meninas fazerem pacotes lindos, e já atendia outro, vendia pra outro. 
Olha, era coisa de louco, sabe?! Meu marido olhando lá de cima falava: “Essa 
mulher é doida mesmo”! Mas gritavam, falavam meu nome: “Maria, me atende 
Maria”! “Já vou, por favor”. E tinha que ir atendendo em sequências, atendia 
primeiro, segundo, terceiro, quarto... Tinha lá doze, quinze esperando na fila 
querendo comprar joias caras. Eu vendia gargantilhas de diamantes, tudo assim 
com... Era safira azul oriental, era rubi, brilhantes com algas marinhas, era tudo 
de trinta mil e poucos, quase quarenta mil, né?! Solitários, gargantilhas de ouro 
pesadas, braceletes pesados (Maria). 

 

O contato da empreendedora com os clientes a impulsionava a correr riscos, mas ela tinha 

a segurança da demanda, como reforça o trecho seguinte: 

 

(...) mas ele (João) ficava com medo, porque ela (Maria) olhava e falava quero 
esse, esse e esse pensando que a peça já estivesse vendida e ele via que a compra 
não ia ficar barato porque ele que fazia o pagamento, mas ela não tinha medo, 
ele falava assim: “Mamãe cuidado a gente está começando, tem certeza”? e ela 
dizia que podia de olho fechado pode comprar, e por muitos anos foi assim, ela 
escolhia comprava, vendia na hora ele pagava. Nunca ficaram com dívidas com 
parcelamentos a conta tudo certinha (Luzia). 
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A consolidação da empresa ocorreu rapidamente após oito a dez anos de atividades: 

 

Na verdade é assim, por ser uma empresa familiar eles começaram, e em oito, 
dez anos de casada construíram muita coisa, compraram muita coisa e eles se 
firmaram assim dentro da sociedade, da família e da comunidade japonesa 
mesmo, japoneses sempre trabalhavam ganhavam mas eles eram diferentes, até 
pelo produto o serviço que eles faziam e pelos produtos que eles vendiam, é 
outro estilo coisa que japonês não fazia isso, ainda mais naquela época (Luzia). 

 

Com a comercialização de joias eles conquistaram mercados para as classes de maior 

poder de renda, como médicos e fazendeiros: 

 

Na época tinha joias na vitrine que valeria um apartamento, uma casa, um carro, 
tinha assim faziam filas, eram médicos, eram fazendeiros, antes os fazendeiros 
vinham para a cidade e compravam tecidos para todo mundo, para os peões, 
caseiros, capataz para toda família e vinha aqui e comprava um relógio para cada 
um, então ela tinha que ter sempre um estoque e o negócio aqui girava (Luzia). 

 

Por meio dos relatos verifica-se que os oitos primeiros anos da empresa foram de 

crescimento, sendo que o tipo de produtos que comercializavam constituía um diferencial e a 

demanda para os produtos era grande. Eles então diversificaram os produtos e ampliaram o 

espaço físico do estabelecimento, mas a atividade do conserto continuava fazendo parte das 

atividades da empresa, como relata: 

 

É claro que... todo mundo começa com coisa pequena. Eu quando entrei aqui já 
era uma loja formada. Porque veja bem...Ele começou aqui em 53 eu entrei em 
61, depois de oito anos, a coisa mudou muito nesse período, isso eu sei pelo que 
ele conta. Agora quando eu vim aqui já era uma loja de vendas é claro o forte 
ainda continuava sendo o conserto (Henrique). 

 

Baseado em suas experiências, nas suas crenças e valores, os fundadores iniciaram um 

processo de estruturação da organização, diversificando os negócios. Os quarenta primeiros anos 

foram de crescimento da empresa, sendo que o casal de empreendedores mantinham-se sempre 

unidos, como mostra o trecho: 

 

Então, até os quarentas anos de empresa, quando a gente ainda era pequeno, eu 
sei que os dois, sempre os dois, resolviam tudo, tanto no sucesso quanto... só 
aumentavam, só melhoravam nunca retraiu sempre cada vez melhor (Luzia). 
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A Eternity Presentes continuou mantendo sua característica de pequena empresa, 

mantendo a centralização de poder e de trabalho, concentrando na figura do empresário, o 

acúmulo de funções, o que pode ter contribuído para a estagnação da empresa, como observado 

trechos:  

 

No ano de dois mil... Nos últimos cinco anos que atuou na empresa, ele ficou 
meio assim na decadência. Ele estava decaindo pela idade também, ele já estava 
com setenta e nove anos, quase oitenta, mas ele estava aqui. Ele controlava tudo, 
ele controlava as gavetas os dinheiros... Banco... Tudo ele! E eu por exemplo, 
ficava mais aqui na parte de comercial, só de vendas, vendendo, ficava aqui... A 
dona Maria, era muito presente. Era toda a parte, ela era vitrine, ela era compra, 
ela vendia, ela pagava, ela recebia. O caixa dela saia até fumaça rsrsr... Mas na 
verdade quem estava fazendo compras era mais o gerente, o Henrique, ele que 
fazia as compras. Só que ele era sempre limitado, porque de repente ele fazia a 
compra e chegava lá em cima levava um bronca. As vezes o senhor João falava: 
“Nossa, mas é muito dinheiro”. Então, ele também retraiu, ele deu uma retraída 
porque ele se sentiu muito mais como um funcionário, um empregado, ele nunca 
fala que avança... É uma hierarquia, mas na verdade ele sempre se sentiu e 
sempre falou que ele era funcionário... Então ele era bem limitado, até pra 
resolver situação, para ir na frente (Luzia). 

 

A empresa demorou a aderir a informatização e a tecnologia. O fundador não aceitava e 

não confiava na informática ou nos processos eletrônicos. A postura conservadora do 

empreendedor deixou a empresa a margem das facilidades tecnológicas durante o período em que 

se manteve na organização, como comentado: 

 

Ele nunca na verdade aderiu a cartão, porque antes a gente dizia: “Pai é 
perigoso, não se usa mais cheque”! (...) não tinha essas coisas de internet na 
época, nada de tão moderno assim, mas para saque tudo que era através de uma 
senha ele nunca quis aderir a isso. Para ele era tudo dinheiro ou cheque, mas só 
que já estava na época da gente começar, comercialmente, ter mudanças. 
Tínhamos que aderir as mudanças, mas ele realmente até assim, os últimos 
tempo ele, ele não aceitava informatização. Por exemplo, quando estava 
aparecendo computador a informática ele falava que não queria, ai a gente falava 
vamos fazer uma consultoria aqui na empresa porque, né.... Ele não! Cartão de 
banco... não! Ele queria assim, ir lá... (Luzia). 

 

Salienta-se que a empresa permanece atualmente no mesmo endereço e as instalações são 

praticamente as mesmas de quando a empresa começou.  

Depois de 47 anos de fundação, a empresa começa um processo de transferência de poder, 

e teve início a sucessão da gestão, por ocasião da morte do fundador, como relatam: 
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Durante toda essa trajetória da empresa começaram as perdas pessoais da 
família. Dona Maria primeiro perdeu o esposo, depois um filho, depois uma 
nora, aí começaram aquelas perdas pessoais, então ela retraiu um pouco. E 
quando começou alguns problemas de saúde que naturalmente vão acontecendo. 
Mas mesmo assim ela sempre para frente, aí quando a gente começou a trabalhar 
junto aqui na empresa, quando assumimos, realmente começaram as dúvidas. 
Ela (Maria) também começou a ficar preocupada. Ela falava: “No nosso tempo 
nunca tinha isso de dívida, não tinha multa, não tinha tanto impostos”... (Luzia).  
 
No ano dois mil senhor João faleceu, para nós foi um choque porque ele estava 
totalmente ativo, e ele que cuidava de tudo na verdade, nós não assinávamos um 
cheque, não tinha um cartão empresarial não tinha nada, por isso que nós 
mudamos o CNPJ porque não teve como, porque ele que assinava tudo, como é 
que nós íamos fazer? Não tínhamos nem procuração nada... nada! Tudo no nome 
dele e dela, só que nessa cláusula estava com o falecimento de um dos sócios a 
empresa teria que ser fechada, que não poderia mais funcionar. Aí foi um 
choque maior ainda! Quem que escreveu aquilo? E até hoje a gente não sabe se 
foi o guarda livro ou o contador que fez aquele contrato. Lá constava, e só fui 
descobrir quando fui instalar as maquinetas para vender no crédito, não 
conseguimos fazer naquele CNPJ mais nada (Luzia). 
 
Não me preocupei. Não, porque já tinha ensinado eles tudo certinho. Falando 
tudo, orientado bem já... O meu filho mais velho e a Luzia já antes de casar ela 
já entrou na loja pra começar a trabalhar comigo. Não fui saindo aos poucos. Eu 
me afastei de uma vez! Foi quando o pai faleceu. Ano dois mil. Ano dois mil eu 
falei: “Olha, eu não vou conseguir ficar trabalhando sem pai. Eu vou passar a 
gestão da empresa para aquele que quer seguir”. Meu filho mais velho e a Luzia, 
minha nora, responderam: “Mãe, então nós quer seguir, tocar a empresa no lugar 
de pai e mãe”. E assim foi... (Maria). 

 

Apesar do afastamento dos fundadores ter acontecido de maneira abrupta, devido ao 

falecimento do fundador, os gestores vinham preparando seus sucessores, como relatado 

anteriormente. Nessa fase a empresa já não tinha a mesma condição financeira que os seus 

fundadores gozaram durante os anos anteriores. Nesse processo de transição a empresa sentia o 

peso das dificuldades que os anos e o ambiente lhe impuseram, como pode ser observado: 

 

 (...) quando a nossa geração começou a entrar, por uma necessidade porque já 
era hora, e essa transição foi mais difícil. Porque a gente tem os apegos, tanto 
eles tem o apego e a gente também, a gente é jovem tem aqueles apegos. Por 
exemplo, quando você está bem e pega um negócio bom, é fácil administrar uma 
empresa quando o caixa está cheio e você tem dinheiro no caixa. Nossa!!! Maior 
delícia fazer isso levar uma empresa, mas quando começa tem um buraco aqui, 
tem uma dívida ali é difícil ainda mais para quem não tem experiência. Então, 
essa parte da transição foi difícil porque não tinha muito o que fazer na verdade, 
a gente podia usar as experiência deles, mas às vezes os cofres estavam vazios e 
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você não sabe como negociar uma coisa, tem aquela coisa de corrupção e muitas 
vezes você se corrompe, ah vou pagar tal vou dar um agrado para um, essas 
coisas já começaram a existir nessa época (Luzia). 

 

Quando os sucessores assumiram o empreendimento as condições do contexto eram bem 

diferentes, a concorrência era maior, pois no município outras empresas passaram a atuar nesse 

ramo. Além disso, o setor de comercialização de joias passou a enfrentar a concorrência 

internacional e a empresa apresenta endividamento, como a sucessora comenta:  

 

 Nossa... Aí quando começou vir o ciclo, né?! Aí termina, começa outro e tal 
eles foram ficando preocupados, porque a energia deles eram total, os dois 
vinham trabalhar todo dia junto  de manhã, comiam aqui e iam embora juntos e 
aí quando começou alguns problemas de saúde que naturalmente vão 
acontecendo, mas mesmo assim ela (Maria) sempre para frente, aí quando a 
gente começou a trabalhar junto aqui na empresa os dois filhos, (...) Aí 
realmente começaram as dúvidas, e ela também começou a ficar preocupada, ela 
falava: “No nosso tempo nunca tinha isso de dívida, não tinha multa, não tinha 
tanto impostos”... (Luzia). 

 

Os novos gestores são o filho mais velho do casal e a nora. Eles se dividem na 

administração do negócio, cuidando juntamente de todas as áreas da organização. Inicialmente 

eles seguiram os passos dos fundadores. Com o passar do tempo começam a perceber as 

dificuldades de dirigir a empresa sem a presença dos fundadores e começam a modificar os 

processos e modernizar a organização para facilitar a gestão e buscar a sobrevivência do 

empreendimento. 

 

 Então, na verdade nessa época como todo mundo adoeceu na família, meu 
esposo e o senhor João. Então, eu tive que pegar tudo, eu peguei a parte 
financeira, a parte comercial mas foi me sobrecarregando bastante (Luzia). 

 

Na direção da empresa não há o mesmo entusiasmo que existia no passado. Os 

sucessores, apesar da convivência com os fundadores e de seguirem seus passos na gestão do 

negócio, não compartilham do mesmo entusiasmo que os fundadores tinham pela empresa. A 

motivação nessa fase da trajetória é o amor pela tradição e o respeito pelo legado deixado pela 

família: 

 

 O Antônio é filho mais velho, eu sou nora, mas a gente continua por que? 
Porque nós temos um amor pela tradição, porque a gente tem esse respeito esse 
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amor pela empresa, se eu falo hoje vamos fechar, sei lá pensar em uma 
aposentadoria, vamos pensar em outra coisa... É difícil para mim e para ele, 
porque não é simplesmente fechar o plano físico, uma loja física, mas é que tem 
toda essa trajetória que a gente passou e como a gente tem muito amor por isso, 
fica difícil você falar: “Vamos aposentar, vamos fazer outra coisa sei lá viver a 
vida”. E a gente vê até hoje... Até como o meu filho... Nossos filhos falavam, 
falavam assim: “Não. Vocês tem que fazer outra coisa, vocês tem condições de 
fazer outra coisa”... Hoje eles tem também, não digo assim um apego, mas um 
amor. Por que eles também estão começando a vida e estão vendo e sentindo as 
mesmas coisas (Luzia). 

 

Além do endividamento, da necessidade de começar outra empresa, os sucessores 

enfrentaram outras adversidades como o incêndio e roubo:  

 

Porque é assim, ele (João) faleceu em dois mil e em dois mil e um nós sofremos 
incêndio, aí eu perdi essa loja. Aqui eram duas loja. Dessa porta para lá e dessa 
porta para cá até a garagem era outra loja. Uma loja super nova de presentes, 
com peças bem valiosas de decoração, de presentes, de pedras, de coleção. Aí 
queimou tudo, inteirinha, daí foi mais aquele choque! Depois de três anos em 
dois mil e três houve arrombamento e dois mil e seis outro arrombamento. Aí 
falei: “Agora chega! É muita tragédia”. Quando a gente passou essa fase 
começaram pessoas da família adoecerem e trazendo essas perdas. Na verdade, 
eu nunca tive uma experiência de um assalto a mão armada, mas eu tive dois 
arrombamentos que foram nessa minha trajetória que foi muito grave, porque 
você já estava passando por uma crise e aí tem uns arrombamentos que tirou 
tudo, você chega assim e levaram tudo. Então, na verdade eu fiquei assim com 
tudo agora, na verdade hoje sou eu e o Antônio, o filho mais velho (Luzia). 
 
Uma vez, que queimou esse lado que eu fiquei apavorada, assustada. Nunca 
entrou um ladrão, um bandido pra me assaltar. Aquela vez eu assustei. Eu fiquei: 
“Puxa vida meu Pai, como pode pegar fogo na Eternity Presentes”? Eu tinha 
acabado de comprar tudo a mercadoria, estava lotado de mercadoria, tudo novo e 
que ainda não estava pago. Passei um tempo assim de necessidade, não de não 
poder pagar, deu pra pagar tudo. Sempre tinha prevenido tudo, né?! Mas 
queimou tudo a mercadoria, que tinha desse lado da Eternity Presentes. Mas 
depois que o pai faleceu eu entreguei tudo pra Antônio e a Luzia. Só aquela vez 
foi um momento muito difícil. Não fiquei mais triste outras vezes, só felicidade! 
E quando perdi pai também, né?! (Maria).  

 

Empresas que foram consideradas longevas têm como ponto em comum uma liderança 

administrativa estável, culturas organizacionais coesas, e com o foco empresarial na manutenção 

e na subsistência da empresa. De Acordo com Collins e Porras (1995) empresas longevas mantêm 

um controle conservador das suas finanças, proporcionando aos empreendimentos ter o domínio 

sobre o tempo para melhor aproveitamento das oportunidades. Uma característica da estratégia 
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gerencial utilizada pela Eternity Presentes, é o conservadorismo de suas práticas e finanças. Esse 

estilo de gestão conservadora é apontado por Mayfield, Mayfield e Stephens (2007) como uma 

característica de empresas longevas e foi observado na Eternity Presentes, como relata a 

participante: 

 

 Hoje você com controle, com planejamento e corte de custos, coisa que eu não 
fazia, porque você passa por aquela parte boa, aqueles status e você não quer sair 
daquela, mas você é obrigado e você tem que aceita que você tem que apagar 
uma luz. Não é que tem que comprar menos, comprar nada, ou encostar os 
móveis como eu te disse... Você fazer um planejamento, fazer essas partes de 
custos. Assim... Como uma coisa normal, uma coisa normal (Luzia). 

 

A trajetória da empresa foi marcada por uma fase de crescimento acentuado, que ocorreu 

nos oito primeiros anos, seguidos de crescimento até os 20 primeiros anos. Após esse período a 

empresa teve um período de estabilidade que durou até os 40 anos de sua fundação. O declínio 

tem início com as mortes e doenças na família. Os acontecimentos que aceleraram o declínio e 

contribuíram para endividamento, foram: doença do fundador, morte, incêndio, assalto.  A 

empresa é longeva, mas não manteve o crescimento. Essa trajetória é representada na figura 3. 

 

 

Figura 3: Linha do tempo da Eternity Presentes 
Fonte: Autor 
 

• 1953 – Fundação da empresa; 

• 1957 – Casamento dos fundadores. Esse evento na história dos fundadores e da 

empresa significou mudanças na estrutura da organização, visto que a 

empreendedora assume, juntamente com o marido, a direção da empresa; 
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• 1963 – Abertura de um novo segmento de mercado. A loja ampliou suas 

instalações e abriu uma loja de presentes; 

• 1993 – Ápice dos negócios e da ascensão empresarial; 

• 2000 – Falecimento do fundador e afastamento da fundadora. Início da sucessão 

empresarial;  

• 2001 – Incêndio e arrombamentos. A empresa passa por dificuldades nesse ano. 

Acontece um incêndio e arrombamentos que enfraqueceu a empresa.  

 

 

6.2 TRAJETÓRIA EMPRESA MACRÓBIOS SAÚDE 

 

A empresa Macróbios Saúde foi fundada em 1960 e completou cinquenta e seis anos. A 

empresa atua no ramo farmacêutico e comercializa produtos e medicamentos, presta serviços aos 

clientes, como por exemplo, aplicação de injetáveis. Ela se estabeleceu no início da fundação do 

município, que naquela época estava com quatorze anos. O empreendedor não abriu a empresa, 

mas era funcionário dela e em pouco tempo ele comprou a empresa, como explicam os 

participantes: 

 

Quando eu me estabeleci aqui, eu não fui o primeiro, foi o meu primo. Eu 
trabalhava com ele numa farmácia aqui no bairro, a empresa sempre foi aqui, só 
que era pro lado de lá, que vai da praça para a Ortopedia. Depois com o tempo, 
aqui era ruim, não dava pra estacionar, né. Aí eu comprei essa parte aqui, aí 
ficou a farmácia. E quando eu passei a ser proprietário foi em 1961. A farmácia 
já existia, em 1960 ela já estava funcionando (José). 
 
Ela (farmácia) iniciou através do meu pai, né?! Meu pai foi convidado para gerir 
essa farmácia, depois surgiu a oportunidade dele comprá-la, e aí ele comprou 
ela, acho que em mil novecentos e sessenta. Ele abria de madrugada. Ia gente lá 
bater em casa, bater na porta para abrir a farmácia e atender, e as vezes ele ia 
fazer injeção na casa do cliente. Então o começo foi assim... (Marta). 
 
Eu sei que o senhor José era um funcionário na Farmácia, tanto que ele 
trabalhou algum tempo lá e depois ele veio e montou aqui do lado uma 
“farmacinha” um pouquinho menor, acho ficou dois anos e depois veio pra cá, 
só mudou meia quadra aqui, e de lá pra cá manteve. Sempre aqui (Pedro). 

 

O fundador da Macróbios Saúde, veio do Estado de São Paulo em 1947. Ele nasceu no 

interior do Estado de São Paulo e quando jovem morou durante alguns anos na cidade de Buenos 
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Aires, capital da Argentina. Ele regressou ao Brasil, e se estabeleceu em uma cidade próxima. No 

início ele trabalhou com um familiar e depois iniciou seu próprio empreendimento. 

 

Nasci no estado de São Paulo. Nasci no interior do Estado, depois eu vim pra cá, 
eu trabalhava com meu primo aqui em uma cidade vizinha, em 1947... Não! 
Primeiro quando eu fui mocinho, eu mudei pra Argentina. Fiquei na Argentina 5 
anos, morei em Buenos Aires, naquela época da guerra o Brasil estava numa 
situação muito difícil, estava que nem a Venezuela, não tinha nada! Difícil, não 
tinha emprego e faltava muita coisa então mudamos pra Argentina em Buenos 
Aires, ficamos 5 anos. Depois, voltamos pra cá e mudamos pra essa cidade 
vizinha a Maringá, porque já tinha meus parentes aqui, aí em 1947, em 1948 
parece comecei ajudar meu primo depois eu fiz o curso de oficial de farmácia aí 
comprei, acho que foi em 1960, ou sessenta alguma coisa, comecei minha vida 
aí (José). 

 

Eles iniciaram a empresa com poucos recursos e com poucos funcionários, mas atendiam 

o mercado dos hospitais, sendo que na ausência de mercadoria no estoque eles se abasteciam em 

uma distribuidora local, como mostra o trecho: 

 

Os primeiros anos foi sócio com o meu cunhado, mas meu cunhado não entendia 
de farmácia. Eu tinha dois funcionários, pra me ajudar, né? E um boyzinho que 
ficava muito na entrega. Pra atender os hospitais... naquela época eu fornecia pra 
vários hospitais, eu tinha um boy que ele ia de bicicleta... Aquele tempo tinha 
uma distribuidora grande de medicamentos aqui em Maringá, as “faltinhas” que 
faltava mandava pegar lá nessa distribuidora e era assim que a gente ia” (José). 

 

A jornada de trabalho era extensa e o trabalho intenso, juntamente com a economia de 

recursos eram a filosofia inicial da empresa:  

 

E trabalhando! Trabalhava dezesseis horas por dia, pra vencer meu filho, eu 
comecei lá de baixo, não tive papai pra me ajudar não. Foi na raça mesmo! Eu 
vinha de Marialva aqui, descia na rodoviária antiga, nessa rodoviária antiga e 
subia à pé por que eu precisava de fazer economia. Não pode fracassar, né? 
Então, você tem que trabalhar... E fui comprando coisa e fui aplicando, 
trabalhando sempre, sempre na frente... Abria a farmácia as sete, eu trabalha até 
fechar a farmácia. Eu abria e fechava. Naquela época não tinha plantão a gente 
fechava a farmácia as sete horas, abria as sete e fechava as sete (José). 

 

O empreendedor assume a liderança do empreendimento, como ele menciona “sempre na 

frente”, com disposição para inicialmente pagar o empreendimento comprado, como os 

participantes relatam: 
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Quando eu comecei na farmácia eu tinha que pagar a farmácia, né? Eu tinha 
comprado a prazo. Comprei a farmácia com prazo eu não tinha dinheiro pra 
comprar à vista, mas o preço naquele tempo o preço era estabilizado não subia 
que nem agora. Subia dois ou três por cento ao ano, se é que subia, e eu fiz 
assim (José). 
 
 A vida inteira dele (José) foi isso. Eu lembro assim, minha mãe conta que o meu 
pai, quando aqui não era asfaltado, quando começou ele trazia marmita pra 
comer aqui, ele não ia pra casa por que era muito barro, e era da hora que abria 
até hora que fechava meu pai ficava aqui (Marta). 

 

A empresa foi uma das primeiras no segmento farmacêutico na jovem cidade que 

começava a crescer. A localização da empresa favorecia suas estratégias comerciais, que era de 

estar próxima a seus clientes: 

 

Inicialmente foi uma das primeiras farmácias da cidade, e que por estar próxima 
a um dos primeiros hospitais da cidade atendia aos que de lá saíssem (site da 
empresa). 

 

Seguindo suas estratégias, o empreendedor ampliou essa proximidade. Não apenas com os 

clientes que vinham comprar no estabelecimento, mas ele realizava atendimento em domicílios, 

mesmo na zona rural, como comentado: 

 

Ele vinha pra atender, até domingo na hora do almoço a gente ficava aqui... 
Então, a lembrança que eu tenho é essa, né?! E meu pai sempre conversando 
muito com os clientes fazendo essa parte de aproximação, da parte de relações 
públicas (Marta). 
 
Ele conta que no começo era muito difícil, porque os recursos eram muitos 
escassos. Ia atender na casa das pessoas, não tinha meio de locomoção certo. A 
cidade estava muito no começo e a farmácia ele tinha que cuidar quase que 
sozinho. Trabalhava muito, e tinha que fazer muito esforço. Não era como hoje 
que temos recursos (Pedro). 
 
 Você vê... Eu caminhava aqui da farmácia até a rodoviária antiga e ia e voltava, 
andava aqui em volta. Naquele tempo ia nas casas das pessoas, eu ia fazer as 
visitas, eu ia a pé. O negócio foi sacrificado, não era fácil você ganhar dinheiro 
não. Quantas vezes eu não fui fazer injeção com o doutor, doutor fazia parto 
(nascimento de criança) na zona rural. Nós íamos de Jeep. Sacrifício! Teve uma 
vez que nós descemos numa casa de uma mulher que tava ganhando nenê, ela 
tava com hemorragia. Nós andamos um quilometro a pé, que nem Jeep ia dar, 
era uma quebrada. Chegamos lá, infelizmente, a mulher morreu. De 



68 
 

hemorragia.... Você vê! Naquele tempo você não tinha recurso. Não 
conseguimos tirar a mulher de lá (José).  

 

A empresa foi uma das pioneiras em seu segmento, sendo a primeira a atender os clientes 

nos finais de semana. Ampliou seus horários de atendimento e suas entregas, como mostra o 

trecho: 

 

Foi a primeira farmácia da cidade a fazer entregas em domicílio, que no início 
era feito de bicicleta e a primeira a abrir aos domingos e feriados (site da 
empresa). 

 

Aos poucos a empresa aumentou seu volume de estoques, pois a demanda aumentou: 

 

Só pra você ter uma ideia, na frente da nossa farmácia tinha uma data inteira de 
frente e no fundo. Nós tínhamos um estoque, mais ou menos, naquela época... 
Vamos pôr no preço de hoje... Uns três milhões de estoque. Penicilina por 
exemplo, nós comprávamos de duas mil ampolas e vendia no mês. Por que 
naquela época essas “vendas” (tipo de comércio) de beira de estrada eles 
levavam caixas fechadas de penicilina. Vendia tudo! Novalgina eles levavam de 
caixa fechada (José). 

 

 Com isso ele ampliou a loja, e diversificou seus produtos, conforme mostra o trecho a 

seguir:  

 

Nós começamos com uma farmacinha pequeninha, duas portas, depois 
construímos uma esquina inteira, uma data inteira, e ficou uma farmácia muito 
grande. Vendia aquela vacina antirrábica, vendia vacina antitetânica, soro 
antitetânico (José). 

 

No início da empresa era permitida a manipulação de medicamentos nas farmácias, 

prática que a empresa adotou e criou um departamento para manipulação, e que resultou na 

ampliação do negócio:  

 

 Quando eu comecei a instalação (móveis e prateleiras) era horrível. Era umas 
prateleiras de pinho, não tinha... Era... Assim, que nem você botar uma 
mercadoria... Depois, nós fizemos de manipulação, eu tinha um laboratório de 
manipular maior quase que a farmácia, tinha pintura, tinha mezanino essas 
coisas todas, aquele tempo era diferente. Naquele tempo da manipulação a gente 
tinha pouca gente. Era uns três funcionários. Quem manipulava era eu, eu 
deixava eles fazerem o acabamento, depois iam aprendendo essas fórmulas mais 
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simples. Porque antes a gente fazia pomada, mercúrio, iodo, violeta, pomada de 
basilicão, de Beladona, mercúrio cromo que vendia muito, fazia mertiolate, com 
outro nome, né?! Fazia remédio pra diarreia, papelzinho pra febre. Naquele 
tempo não tinha, era só ácido [inaudível], fazia aquela fórmula de papelzinho. 
Depois com o tempo a gente manipulava aqui na farmácia. Mas com tempo a 
saúde exigir lugar separado, tinha que ter um espaço grande. Naquele tempo 
você manipulava a vontade não tinha essa burocracia (José). 
 
Ele também manipulava, eu lembro que na época tinha muita coisa que era 
manipulado ali, que hoje já não se manipula mais, as farmácias tem coisa que 
nem se manipula mais (Marta). 
 
Quando começou a trabalhar, a imensa maioria dos medicamentos disponíveis 
hoje não existia, e uma das funções do oficial de farmácia era justamente realizar 
a manipulação dos produtos, trabalho que realizou até a década de 60, quando os 
produtos industrializados começaram a chegar com mais força (site da empresa). 

 

O fundador sempre diversificava seus negócios e separava todos os recursos financeiros, 

não comprometendo a empresa nem os novos investimentos. Dessa maneira, o capital da empresa 

e do fundador foram crescendo, como foi narrado:   

 

Aí fui comprando imóvel, aplicando em financeiro, naquele tempo tinha muita 
letra de câmbio ao portador, né? A gente comprava muito aquilo lá, fazia um 
capitalzinho comprava alguma coisa, melhorava um pouquinho o estoque da 
farmácia, farmácia nunca faltou estoque, coisa que eu sempre zelei foi ter 
estoque suficiente, não ficava só o arroz com o feijão como a turma. Tinha de 
tudo (José). 
 
Eu comprava imóveis, eu comprei propriedade agrícola, e eu aplicava em letras 
de câmbio, nessas coisas que existia, né? E foi aí por aí... Comprava casinha 
velha. Naquela época só pra você ter uma ideia, eu só tinha essa farmácia, eu 
comprava uma casa de madeira na Zona 05 (bairro), ou em outro lugar aí, e 
comprava cinco alqueires de terra. Então se crescia muito (José). 

 

A longevidade da empresa é também explicada pelos participantes como resultado da 

conduta ética, como comentam: 

 

É uma das farmácias antigas que se manteve, acho que só ficou só ele mesmo. 
Porque sempre manteve a ética. Nunca trocava receita. Das antigas, o resto 
fecharam tudo (Pedro). 
 
E Isso é uma cultura que vem de muito tempo. A gente quer atender o cliente. A 
gente quer ter. Eu posso até nem ter na hora Eu já fui a vários médicos que 
falam: “Eu gosto de indicar por que vocês não trocam receita”, ou então esse 
produto não existe, eu nunca ouvi falar então esse produto não existe (Marta). 
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Receitas médicas, por exemplo. Aqui tinha gente que trocava todas as receitas. 
Eu não! Eu sempre mantive minha farmácia ética. Receita que o médico receitar 
você tem quem dar o que o médico receitou. Eles iam e trocavam (José). 
 
Sempre com o compromisso da ética em sua atividade, o que lhe valeu a 
liderança e o reconhecimento no meio médico e varejista na região (site da 
empresa). 

 

A expansão das grandes redes de farmácias também se configura em um momento crítico 

para os negócios da empresa. Na busca da longevidade, a concorrência com as grandes é uma 

desvantagem das pequenas empresas. Segundo Guerra e Teixeira (2010) em geral as pequenas 

empresas têm pouco acesso às novas tecnologias e ao crédito, que no caso das grandes empresas 

isso é conseguido mais facilmente. Por esse motivo, a pequena empresa fica em desvantagem e a 

concorrência mais acirrada, ameaçando a sobrevivência e expansão das empresas. Na visão do 

fundador da Macróbios Saúde, a quantidade de farmácias que existe no município é maior do que 

ele pode comportar, e essa concorrência dificulta as estratégias de negócios da empresa e se 

configura como uma desvantagem para o negócio, como narrado:  

 

Maringá tinha poucas farmácias... Tinha em média de umas trinta farmácia, hoje 
tem quatrocentas e... mais de quatrocentas... Mais do que Londrina e Londrina é 
bem maior que Maringá, não comporta essa quantidade de farmácia. Em 
Maringá dificultou muito. A concorrência é acirrada. Não sei porque veio tanta 
rede de farmácia aqui. Hoje do jeito que tá os descontos, tá difícil você trabalhar. 
Os preços da concorrência ficam muito apertados. E as pessoas pagam tudo com 
cartão. Cartão é 2,9%, se você dá um desconto máximo pro cara e paga 2,9% do 
cartão e ainda espera trinta dias... complicado a coisa! Naquele tempo não tinha 
isso (José). 

 

Com o crescimento da Macróbios Saúde e a expansão de novas lojas, a filha do fundador 

que trabalhava em outra área de conhecimento e que estava morando em outra cidade e seu filho, 

que tem formação em administração, vieram trabalhar na empresa. A chegada dos filhos dá início 

a fase de sucessão empresarial, traz experiências novas e compartilha a direção do 

empreendimento: 

 

O meu pai falou: “Olha, nós queremos expandir, precisamos abrir mais lojas, 
mas sozinho não dá. Se você voltar, aí você e teu irmão podem cuidar das outras 
lojas. Porque pra mim tanto faz. Você topa”? Aí eu falei: “Tudo bem, eu topo 
(Marta) 
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Eu deixei por conta da minha filha, ela cuida do RH (recursos humanos) e o 
gerente. Meu filho compra, vê todas as coisas, faz banco, e esse rapaz aqui é 
gerente (o gerente tinha entrado na sala no início da entrevista) e tem o outro que 
é gerente da noite, tem dois gerentes, um de dia, aliás tem três, tem um que é de 
dia, outro da tarde e outro da noite. Agora esse aí é o gerente geral, ele que cuida 
de tudo. Mas cada filial tem um gerente, só que o RH de todas elas é aqui. E o 
financeiro também. Tudo concentrado aqui (José). 
 
E hoje trabalha com o senhor José, o filho e a filha... Mas ficou bem distribuído 
e organizado (Pedro). 

 

No ano de 2002 a empresa inaugurou duas novas lojas na cidade de Maringá. Com ajuda 

dos sucessores a empresa se estabeleceu em outros pontos estratégicos da cidade e aumentou suas 

unidades para melhor atender seus clientes: 

 

Hoje temos 3 farmácias bem localizadas para melhor atender o cliente (site da 
empresa). 

 

Entretanto, a fase de transição da sucessão da empresa não foi totalmente tranquila. A 

chegada dos sucessores trouxe conflitos gerenciais. As novas ideias e os novos gestores 

encontraram resistência do fundador, na forma de administrar, como narra: 

 

Quantas vezes ele passou por cima da gente. As vezes o funcionário vinha e 
desrespeitava a gente e ele ia lá passava a mão na cabeça do funcionário. Eu 
falava: “Pai, mas assim o senhor tá”... Teve vezes dele chamar atenção da gente 
na frente do funcionário. Eu falei: “Mas espera aí... Que moral eu vou ter pra 
chamar atenção de alguém se o senhor está me tirando a autoridade”? Então a 
gente teve muitos conflitos aqui, agora ele já entendeu, ele já deixa na nossa 
mão, mas no começo essa fase de transição foi difícil, porque ele sempre estava 
acostumado a ter tudo na mão dele. Ele era, ele é uma pessoa autoritária ainda. 
Então, isso foi bastante complicado, né?! (Marta). 

 

A centralização de poder observada no relato anterior, foi superada com a convivência e o 

passar do tempo. Com a idade avançada, o fundador cedeu espaço para os sucessores e os 

conflitos foram amenizados. 

 

Hoje ele já está com quase oitenta e seis anos, então hoje ele tá mais tranquilo. 
Até uns seis, sete anos atrás ele queria todas as decisões na mão dele. Ele não 
deixava a gente tomar as decisões, era muito difícil. Pra mim e pro meu irmão 
era muito difícil, porque a gente fala “A” ele falava “B”, era uma luta! Era difícil 
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porque as vezes a gente queria modernizar, queria trazer uma ideia nova e ele 
não queria. Mas hoje não, hoje ele já aceita (Marta).  

 

A posição financeira conservadora foi uma diretriz que a empresa estabeleceu para suas 

atividades. Desde o início até os dias atuais os gestores mantém uma postura conservadora em 

suas finanças, esse estilo é observado nos estudos de Collins e Porras (1995) e Mayfield, 

Mayfield e Stephens (2007), que empresas longevas mantém um controle conservador das 

finanças, gerando condições e aproveitam as oportunidades. Nesta pesquisa também foi 

observada uma postura financeira conservadora: 

 

Realmente uma boa administração. Ele sempre foi focado, sempre procurou 
pagar tudo à vista, sempre foi muito correto com tudo, né?! Ele nunca aventurou 
em nada, sempre procurou investir. Um bom... Um bom... Como se diz? Uma 
boa administração, né?! (Pedro). 
 
Pra você se manter no mercado você tem que ter hoje em dia, fazer boas 
compras, têm que estar com a saúde financeira boa, não pode estar endividado, e 
tem que fazer esse bom trabalho, né?! Sempre foi assim com o meu pai, ele 
sempre agiu assim desde o começo (Marta). 
 
E sempre trabalhei com reserva de caixa. Eu nunca entrei num banco pra fazer 
um financiamento. Eu só entrei em banco pra aplicar ou depositar, e pegar talão 
de cheque (José). 

 

A postura conservadora nas finanças garantiu à empresa, ao longo de sua trajetória, 

segurança para enfrentar dificuldades financeiras e amparar sua estrutura quando necessário: “Ele 

(José) não mistura muito as coisas. Mas quando a empresa sentiu dificuldades (momento de crise 

financeira), tinha capital para segurar isso” (Pedro). 

A história da empresa está diretamente ligada a história do fundador, que começou a 

trabalhar na década de 40 e, apesar de não ser farmacêutico formado, é oficial de farmácia, e por 

sua vivência e experiência ao longo do tempo esteve à frente das atividades da farmácia. O 

crescimento da empresa foi progressivo e a empresa continuou sua jornada ampliando sua loja e 

abrindo duas filiais. A empresa é longeva, manteve suas características de pequena empresa e de 

empresa familiar, passando para os filhos a direção dos negócios, que mantiveram a visão e os 

valores deixados pelo fundador. Os gestores conseguiram manter o crescimento e continuar 

competitiva no mercado até os dias atuais. Essa trajetória é representada na figura 4. 
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Figura 4: Linha do tempo da Macróbios Saúde 
Fonte: Autor 
 

• 1960 – Fundação da empresa; 

• 1961 – Aquisição da empresa pelo empreendedor que iniciou como funcionário, e 

em pouco tempo comprou o empreendimento; 

• 1970 – Ampliação da loja e setor de manipulação de medicamentos; 

• 1985 – Ápice dos negócios e da ascensão empresarial; 

• 2001 – Entrada dos sucessores na loja, o filho e a filha do fundador começão a 

trabalhar na empresa; 

• 2002 – Abertura de duas novas lojas. A empresa abre duas filias na cidade de 

Maringá.  

 

A longevidade organizacional pode ser definida como o período de tempo que uma 

organização continua a existir (MAYFIELD, MAYFIELD e STPHENS, 2007), ou o sucesso a 

longo prazo aliado ao alto desempenho (OLIVEIRA; SILVA; ARAUJO, 2014). As empresas 

longevas demonstram um forte desejo de evoluir, adequando-se as mudanças do ambiente sem 

prejudicar suas ideias de funcionalidade (COLLINS; PORRAS, 1995).  

A empresa 1 é uma empresa familiar, iniciada por um imigrante que começou com poucos 

recursos, e com a ajuda da esposa construíram a empresa que teve nas primeira quatro décadas de 

existência uma ascensão financeira e comercial. Com a saída dos fundadores e a sucessão 

gerencial, sobreveio um declínio e a empresa manteve-se estagnada. Porém, continua estável e 

sobreviveu as adversidades. 
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No caso da empresa 2, o empreendedor começou na empresa como funcionário e num 

período curto de tempo teve a oportunidade de comprar o negócio, também iniciou com poucos 

recursos e pagou a empresa com o trabalho do próprio empreendimento. O crescimento foi 

progressivo, teve uma trajetória ascendente e se manteve em competitiva, abrindo novas unidades 

de negócio com a ajuda dos sucessores. 

Enquanto uma empresa se manteve em ascensão, a outra só conseguiu manter essa 

prosperidade nos primeiros 40 anos. As evidencias mostram a longevidade. Porém, é possível 

observar que uma estagnou. Um fato divergente na trajetórias das duas empresas e que pode ter 

influenciado nesse caso da estagnação, foi a morte do fundador. Esse fato causou impacto na 

empresa e nos negócios. As narrativas mostram que esse acontecimento alterou de maneira 

brusca a direção da empresa. 

Outro fator evidenciado nas narrativas, que pode ter contribuído para a estagnação da 

empresa 1, foi o setor comercial. Enquanto o setor da primeira empresa sofreu alterações na sua 

constituição e passou a ter outro perfil, o ramo da empresa 2 cresceu e se manteve aquecido.  

As duas empresas tinham em comum o conservadorismo e a austeridade financeira. Elas 

apenas corriam riscos financeiros, quando tinham certo equilíbrio nas contas que pudessem 

sustentar seus investimentos. Como relatado, apesar de algumas adversidades eles alegam que 

nunca faltou o recurso para suprir a organização nos momentos difíceis.  

A razão que para o equilíbrio financeiros é apontado como a diversificação dos negócios. 

Nos dois casos os dirigentes tinham como premissa, diversificar seus negócios, investindo em 

outros segmentos ou em propriedades que pudessem dar algum tipo de retorno financeiro, e dessa 

forma não dependerem somente da empresa para sua subsistência. Percebe-se nas narrativas, que 

os dois consideravam importante ter outros tipos de investimentos fora o que a empresa provia.  
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7. MEMÓRIAS DE PEQUENAS EMPRESAS LONGEVAS 

 

Buscou-se conhecer por meio das narrativas as memórias de pequenas empresas longevas, 

trazer o passado para o presente com o intuito de mapear as lembranças dessas organizações e 

mostrar os momentos que compõem suas histórias. Apenas a narrativa não dará conta de toda a 

história, mas o exercício de relembrar as memórias trouxe ao presente um passado que fica no 

esquecimento até o momento do seu resgate. A memória pode ser elaborada como uma condição 

motivadora, na medida em que liga o conhecimento do passado com as perspectivas do presente, 

e quando formalizada, torna possível uma reconstrução do mundo existente, transformando e 

sustentando as realidades atuais (COSTA; SARAIVA, 2011). 

Para Le Goff (2013), a memória contém propriedades que conservam certas informações, 

que nos guiam primeiramente a um conjunto de funções psíquicas, que permitem ao homem 

atualizar impressões ou informações passadas ou que ele representa como passadas. E é pela 

memória e as impressões do passado que as empresas vivem até hoje suas histórias, relembrando 

e reutilizando suas aprendizagens. Durante a pesquisa os participantes relataram a alegria de 

reviver memórias que a algum tempo não haviam sido acessadas. Memórias guardadas e que se 

fazem presentes!  

 

 

7.1 MEMÓRIAS DA ETERNITY PRESENTES 

 

Dentre os enfoques que a pesquisa observou, os momentos harmônicos ou momentos 

considerados importantes para a empresa, foram considerados relevantes para a construção da 

memória organizacional. Para Costa e Saraiva (2011) a memória ocorre dentro de uma 

perspectiva individual e coletiva, e como não existe apenas um tipo de memória, é necessário 

resgatar registros quase inexistentes, silenciosos, não óbvios, mas também legítimos. Nas 

entrevistas emergiram lembranças que são da época que os participantes eram crianças ou de 

momentos de suas juventudes. Momentos anteriores à formação da empresa e que ajudaram a 

formar o perfil e o estilo dos colaboradores da pesquisa. Momentos, que segundo as observações 

feitas nas narrativas, influenciaram a fundadora a trabalhar com o ramo, que posteriormente foi 

inserido nos negócios da empresa: 
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Quando eu tinha três anos, juntava tudo quanto é pedra. Aos três anos... Chegava 
apanhar da mamãe, porque pegava lata de colocar banha no sítio, quando 
matavam porco, eles deixava “lavadinho” pra por banha de porco, e eu pegava 
de “fininho”, levava pro meio do mato e enchia de tudo quanto é pedra. Então, 
nasci pra trabalhar com pedra. Acho que o dom meu era esse. Que meu Pai lá do 
céu me deu tudo essa oportunidade pra trabalhar com diamantes, águas 
marinhas, esmeraldas.... Só pedras preciosas. Fui gostando, gostando, gostando 
das coisas sem eu perceber. Quando eu casei, eu falei: “Nossa! Eu quero pôr 
predarias aqui, nessa joalheria que ninguém têm”. Tinha cada relojoaria 
fantásticas aqui em Maringá, eram nossos amigos, eu queria montar diferente 
deles. Então, enchi casa de pedras, nas pedras eu colocava... (Maria) 

 

Quando o indivíduo lança um olhar sobre o passado, a memória permite que ele reflita 

sobre sua história e torna possível revisitar ou construir narrativas a partir de informações que 

podem ter sido perdidas ou negligenciadas, resgatando conhecimentos que permaneceram 

esquecidos na memória e perdidos ao longo do tempo (PERDIGÃO et al., 2015). A memória 

possibilita-nos a compreensão de que, muitas vezes, nossas escolhas presentes estão associadas 

ao passado, como pode ser observado no trecho da narrativa: 

 

Eu tinha treze anos, mamãe ia ganhar bebê, e eu descalça, cabelão com franja 
aqui. Descalça, de bicicleta ia chamar parteira. “Alemoa”, chamava Dona 
Tereza. Ela morava numa casa colonial fantástica. “Entra aqui Maria”. “Não, 
não vou entrar não dona Tereza, meu pé está sujo”. Descalça (rssss). “Limpa o 
pé o tapete e entra aqui menina”. “Tá bom”. Limpei o pé e entrei olhando a casa 
dela que era colonial a coisa mais linda. Falei: “Dona Tereza que casa mais 
linda, eu nunca vi na minha vida, desde que eu nasci é a primeira vez que eu 
estou vendo. Será que um dia eu poder ter uma casa assim”?! Dona Tereza 
perguntou: “Quantos anos você tem”? Eu disse: “Treze”. “Você vai ter casa 
muito mais bonita que as minhas e coisas mais lindas que as minhas”. Aí aquele 
sonho ficou na minha mente. Desde treze anos. Eu quero fazer uma casa colonial 
bonita igual a Dona Tereza. E as coisas que ela tinha era baixelas, copos de 
cristais, pratos americanos, tudo porcelana americana, jogo, né?! (Fala 
entusiasmada, com ênfase nas palavras) Eu via aquilo e ficava doida, né?! Não 
tinha dinheiro, era pobre, meninota ainda (Maria). 

 

Ao selecionar os produtos para a loja, a proprietária da Eternity Presentes buscou também 

baixelas, copos de cristais, pratos de porcelana semelhantes aos que tinha visto na primeira vez 

que se deparou com esses produtos, aos treze anos, tendo também referência na vida pessoal: 

 

E depois de alguns anos trabalhando, eu e meu marido, depois que construímos 
essa (casa) aí treze cômodos na praça Presidente Kenedy, construímos outra casa 
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lá na Saint Hílare, zona 05, lugar mais caro. Ele comprou data lá, construiu uma 
mansão de setecentos metros. Colonial... Ficou muito mais bonito que o da dona 
Tereza! E assim como ela disse... Assustadora. É! Eu falei: “Dona Tereza, 
obrigado dona Tereza. A senhora me deu essa força”. Porque meu sonho foi 
sempre aquele de conseguir construir uma casa colonial que eu queria desde 
treze anos, e ter coisas mais lindas que eu queria (Maria). 

 

A participante narra como a menina descalça, de pés sujo, deu lugar à dona de uma 

mansão. Outra lembrança guardada na memória foi a ocasião em que adornou a vitrine da loja 

com corais que tinha trazido do Japão e que atraíram a atenção de turistas: 

 

Quando eu fui pro Japão, fui lá e trouxe duzentos quilos de corais. (rsssss) Meu 
marido ficou bravo: “Mãe você é louca”! Falei: “Não, você casou sabendo que 
eu sou doida”! Despachamos pelo navio, chegou em sessenta dias. Aí o 
caminhão de transporte trouxe aqui. “O que que você vai fazer com essas 
corais”?! “Não fala nada, fica quieto. Deixa acabar de decorar depois você fala”. 
Pra quê?! (rsssss) Escolhi as mais lindas, enchi inteirinho de corais, aqui, aqui e 
aqui... A casa de presente inteira tinha corais, e na frente era joias fantásticas nos 
corais. Era de rubi, de água marinhas, esmeralda, citrino, topázio, tudo pedras 
preciosas. Eu “ponhava” assim em cima, não na gargantilha, naquele colo, era 
pedras que eu usava. Começou vir gente de toda parte da cidade, passear, turistas 
em Maringá. Maringá estava bonita pra turismo depois de doze, quinze, 
dezesseis anos... Virou uma cidade turística aqui. Começou vir gente de fora ver. 
Minha loja eu enfeite inteirinha, depois de quase vinte e poucos anos de 
joalheria que eu tinha. Fui pra Japão e trouxe os corais. Mandei tudo pelo navio 
(Maria). 

 

O coral foi utilizado para dar destaque às pedras preciosas, para que elas se 

transformassem em objetos de desejo dos pedestres que por ali passassem. 

Enquanto a empreendedora recorreu à infância e à adolescência para explicar sua 

condição de empreendedora, o empreendedor é lembrado pela sua condição de imigrante: 

 

Mas no segundo ciclo ele começou falar, que por exemplo, ele se naturalizou 
brasileiro ele quis ser brasileiro ele votava. A dona Maria não. Mas ele falava 
assim: “Que engraçado, no Brasil quando a gente chegou aqui o governo dava as 
ferramentas, a enxada e as sementes para nós de ajuda, os brasileiros também 
recebiam”. Mas só que tinha uma diferença que ele veio notando, que o 
brasileiro vendia as ferramentas e comia as sementes que eram para ele plantar e 
ficava sem nada, e o imigrante não. Ele pegava aquilo lá e ia com gratidão e 
força, porque era uma vida que eles iam começar em outro lugar. Não produzia, 
não crescia, ficava lá peão ou passando fome e os imigrantes eles venceram aqui 
porque eles trabalharam, pegaram e aproveitaram aquilo (Luzia).  
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Por meio de estórias, o fundador deixou na empresa o passado criado no Japão: 

 

Ele contava que como ele era o caçula os irmão não dava muita atenção, aí um 
dia ele resolveu, em um pedacinho de terra que tinha lá, plantar arroz. Sozinho! 
Ele plantou um pouquinho de arroz, aí diz que naquela noite ele sonhou que 
tinha tido uma enchente e todo o arroz que ele tinha plantado tinha subido, 
brotado, aí ele acordou correndo e viu que todo mundo tinha perdido a colheita, 
realmente tinha ocorrido e todo mundo tinha perdido as colheitas, inclusive tios, 
irmãos, aí ele correu no cantinho que ele tinha plantado e o dele estava tudo 
boiando, aí ele colheu que era pouquinho, ele colheu, armazenou, aí todo mundo 
veio e disse: “O que é isso”? “De onde veio isso”?  “Como você fez isso”? E ele 
falou que tinha plantado um pedacinho sozinho, e todos ficaram meio 
desconfiados dele, e só o cantinho dele que salvou. Ele disse que comprou o 
primeiro canivete dele com essa colheita, aí ele começou... ah ele consertava 
tudo (Luzia). 
 
Ele falava isso, que ele era muito solitário, daí ele tinha... lá não tinha comida no 
Japão, né?! Todo mundo levava aquele arrozinho, “bentôzinho”... E ele lá não 
tinha comida, aí ele levava... aquela tipo uma batata, sabe?! Um purê de batata... 
É o que tinha lá, ele levava o que tinha, mas ele comia escondido, porque ele 
ficava com vontade de comer e ele não tinha, aí quando vinha a época do milho, 
aí ele dizia que ficava feliz, porque aqueles amiguinhos vinham trocar o “bentô” 
inteiro pelo milho, aí na época do milho era legal porque aí eles trocavam. 
Então, ele conta as histórias e ele foi meio que solitário mesmo (Maria). 

 

Sobre os momentos mais importantes da empresa, um momento que foi destacado como 

uma conquista para os fundadores, foi quando eles puderam voltar ao Japão e visitar os parentes. 

Esse retorno é considerado uma conquista pois se configura em uma vitória na história de quem 

começou do zero: 

 

Eles foram para o Japão passear visitar a família, aí lá ele levava... tipo... uh... 
antes era... filme, não era filme... ou slides da fazenda, porque ele tinha fazenda, 
com nelores (boi), o pessoa do Japão... Nossa, né! Ficava abismado, e eles 
levavam pedras preciosas para presentear todo mundo, então foi uma época 
assim que ela falou que nem ela acreditava (Luzia). 

 

Na trajetória da empresa foram destacados os momentos ruins e as adversidades que ela 

atravessou ao longo de sua história. Os momentos lembrados foram, principalmente a morte do 

fundador, o incêndio que destruiu a loja de presentes, e dois arrombamentos que desfalcaram a 

empresa.  
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Só uma vez, que queimou esse lado que eu fiquei apavorada, assustada. Nunca 
entrou um ladrão, um bandido pra me assaltar. E depois que pai faleceu... 
Aquela vez eu assustei... Só aquela vez. Não fiquei mais outras vezes, só 
felicidade! (Maria). 

 

É uma trajetória que foi complicada. Porque apesar de todas as mudanças, por 
exemplo, no ano dois mil senhor João faleceu, para nós foi um choque porque 
ele estava totalmente ativo, e ele que cuidava de tudo na verdade, nós não 
assinávamos um cheque, não tinha um cartão empresarial não tinha nada. Eu 
nunca tive uma experiência de um assalto a mão armada, mas eu tive dois 
arrombamentos que foram nessa minha trajetória que foi muito grave, porque 
você já estava passando por uma crises e aí tem uns arrombamentos que tirou 
tudo, você chega assim e levaram tudo. Aí queimou tudo inteirinha, daí foi mais 
aquele choque, depois de três anos em dois mil e três houve arrombamento e 
dois mil e seis outro arrombamento, aí falei ‘agora chega’, porque é muita 
tragédia, aí quando a gente passou essa fase começaram pessoas da família 
adoecerem e trazendo essas perdas (Luzia). 

 

A memória organizacional gera uma linguagem comum e dá suporte e aspectos dinâmicos 

do conhecimento a ser armazenado (PEREIRA, 2013). A memória organizacional permite a 

empresa preservar, recuperar e reutilizar o conhecimento através de suas experiências vividas e 

aprender com sua própria história, experiências geralmente contidas na mente dos seus membros, 

por meio do conhecimento tácito da organização (MORESI et al., 2009). A história vivida por 

seus fundadores compõe parte da história da própria empresa e fundamenta sua trajetória. No 

entanto, nenhum objeto da memória ou artefato que pudesse ter algum significado sobre a 

trajetória ou a história da empresa estava exposto na loja, ou foi guardado por eles 

 

 

7.2 MEMÓRIAS DA MACRÓBIOS SAÚDE 

 

Nas narrativas da Macróbios Saúde, existem lembranças do tempo que a empresa iniciou, 

e de como foi difícil o começo em uma cidade que estava nascendo. Lembranças que 

demonstram as dificuldades daquele tempo, e a coragem dos desbravadores, como narrado: 

 

Naquela época os homens eram bem diferente. Eu fico pensando... Você não, 
seu pai deve saber. Naquela época os homens eram heróis, hein?! Você já viu 
abrir uma mata virgem com foice, machado e traçador? Hoje até na agricultura 
pra você abrir uma mata é na motosserra. Rapidinho! Pra você plantar hoje, é 
rapidinho (José). 
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Os momentos de conquistas são lembrados e a crítica ao estilo de vida da maioria dos 

homens da sociedade, demonstra que o fundador seguiu o caminho contrário. A crítica demonstra 

no trecho abaixo que as prioridades para o empreendedor era a sua estruturação comercial e 

pessoal, e o que não fosse essencial, poderia esperar: 

 

Naquele tempo era Fusca. Era o carro da época, né?! Em sessenta e nove 
comprei um carro. Você vê! De sessenta que eu tava aqui nove anos depois eu 
comprei um carro (...) E hoje eu vejo o seguinte. Eu até falo: ‘o cara hoje’ (...) 
Tinha um espanhol que falava comigo, ele falava meio enrolado, ele dizia: ‘El 
hombre tiene três, cuatro carros e no tiene una casa’. Ele criticava, né? E de fato 
a turma não procurava ter uma casa. Eu não! Comigo foi o contrário. Primeiro 
comprei a casa pra depois eu comprar um carro (José). 

 

Outras memórias compartilhadas é o momento de reestruturação pelo qual a empresa 

passou, com implantação de processos gerencias e formalização de processos e procedimentos, e 

o desempenho financeiro: 

 

Eu acho que os melhores anos foram, 2010 até 2013. Foram anos muitos bons 
em termos de faturamento. E também foram esses anos que a gente estava 
implantando todos esses processos. Muitas ideias pra gerir, muito dinâmico, 
muita novidade. E outra, os funcionários participaram de todo esse processo. Os 
gerentes participaram bastante, de ajudar a fazer a descrição de cargo (Marta). 

 

Embora o funcionário tenha mais de 30 anos de atividade na empresa, não foi lembrado 

de nenhum momento considerado relevante ou importante. Porém, ressalta que durante todo o 

tempo que esteve presente na organização, a solidez e estabilidade da empresa, são marcas da sua 

história:  

 

Não lembro de nenhum momento em especial. A gente tem a tendência de 
lembrar mais do momento difícil, né?! Mas foram poucos, né?! (rsss) A empresa 
sempre manteve um padrão, um estilo, então não teve nada de especial que eu 
lembre (Pedro). 

 

Um momento difícil de superar ao longo de sua trajetória, foi a crise na agricultura local, 

prejudicou consideravelmente as vendas da empresa: 
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Passaram algumas crises, a gente sabe que teve, a um tempo atrás quando teve a 
agricultura teve uns três anos ruins, nós sentimos. Até falei: “Nossa primeira vez 
que eu vejo uma crise forte”... Que nós sentimos, né?! A venda caiu né mas ele 
se manteve, se manteve firme. Que eu me recorde foi essa época mesmo. Se eu 
não me engano, foram ano de dois mil e cinco, dois mil e seis, se eu não me 
engano, foram dois anos ruim assim que refletiu muito aqui, né?! Porque ele é 
agricultor também (Pedro). 

 

A escassez de mão de obra especializada para o segmento farmacêutico sobrecarregou a 

empresa trazendo dificuldades para a equipe: 

 

Já tivemos uma época difícil, não achava ninguém pra contratar e quem vinha 
não ficava e aí ia sobrecarregando, né?! Farmácia é final de semana, domingo, 
feriado, direto. Queira ou não queira ia sobrecarregando o pessoal que ficava. 
Mas agora, está mantendo bem uma equipe, uma equipe boa, comprometida 
(Pedro). 

 

Um dos momentos considerados mais difíceis para a empresa foram as mudanças no 

governo e na economia, conforme observado:  

 

Acho que o tempo mais difícil que teve, foi aquele plano Collor. Lembra que ele 
tirou o dinheiro do povo? Foi triste, viu?! Eu me lembro eu tinha uns fregueses, 
as pessoas idosas. Morreu muita pessoas idosas. Foi quando o Collor confiscou 
dinheiro, aquela mulher safada a Zélia Cardoso (ex-ministra da Fazenda). O que 
morreu de pessoa idosa, em depressão!!! Deixava o cara com cinquenta reais. Eu 
não passei apurado porque eu pagava com cheque, né? E entrava dinheiro todo 
dia. Eu só perdi um pouco de dinheiro foi na época que eu tinha uma poupança. 
Aquela diferença grande o banco não me pagou. Até hoje eu estou questionando 
com o banco. (José). 

 

Perguntado se a empresa mantinham registros, fotos ou objetos que pudessem ajudar 

contar a história da empresa, e se esses artefatos estavam expostos de alguma maneira, os 

participantes relatam que possuem poucos objetos e fotos e que eles se encontram dispersos entre 

os membros da família ou dos integrantes da empresa. 

 

Eu tenho algumas fotos, mas aqui no meu computador. A gente não tem nada 
exposto... Não... Não tem... Você sabe que você está dando uma ideia em relação 
a isso. A gente tem alguns objetos guardados na casa do meu pai. Troféu a gente 
tem alguns troféus! Tem lá na sala dele. Ele ganhou o troféu do... Nós ganhamos 
dois, ele ganhou um e eu ganhei outro. Da F.E. Comércio, Guerreiras do 
Comércio... Meu pai ganhou... A gente tem alguns objetos antigos, aquela 
balança. Tem aquelas pipetas... Tá guardado lá na casa dele. Eu tenho uma foto 
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dele antiquíssima estudando pra fazer a prova do conselho de farmácia. Pra tirar 
lá o CRF dele. Quando os armários eram de madeira, e eu lembre que tinha uns 
armários cor de rosa ainda por cima, e tinha um balança, daquelas balanças 
antigas, redondas, sabe?! Aquelas balanças redondas daquelas antigas. Ele tinha 
essa máquina de escrever aqui da farmácia. Tinha uma, eu não sei onde foi parar 
essa daí, uma caixa registradora bem antiga. Eu sei que esses objetos, essa 
balança, esses recipientes... A minha cunhada que fez farmácia também, pegou e 
ela falou que ia fazer um “museuzinho”. Tá com ela (Marta). 
 
Não tem. Acho que ele tem alguns troféus que ele ganhou de foi até pra Curitiba. 
Acho que ele ganhou, até por duas vezes, de empresário... Alguma coisa assim. 
É Pessoal dele, ele não expõe. Teve uma época que ele colocou no caixa, mas aí 
ele tirou e guardou (Pedro). 

 

Apareceram nas narrativas aspectos da memória individual e da memória coletiva. Na 

grande maioria, o que predomina nas empresas estudadas foram as memórias individuais; porém, 

existem aspectos das memórias que foram lembrados por mais de uma pessoa. Tal como comenta 

Oliveira et al. (2016, p. 23), “As discussões sobre memória são remetidas, por muitas vezes, a 

nossa capacidade de lembrar o passado, sendo associada a um fenômeno individualizado”. 

Entretanto os autores salientam que, conforme vinculamos essas discussões à elementos culturais 

o conceito e o entendimento de memória se diversificam, e explicam fenômenos sócias 

diferentes.  

Outro aspecto evidenciado na pesquisa foi a descontinuidade e os conflitos que os 

indivíduos vivenciaram ao longo da trajetória das empresas. O que ratifica o expostos por 

Oliveira et al. (2016, p 23), que afirmam que “estudar memória também implica reconhecer 

conflitos e descontinuidades”.  

É no resgate dessas memória que os indivíduos encontram a condição motivadora que os 

levam a unir o conhecimento passado com os anseios presentes, tornando possível uma 

reconstrução do mundo existente transformando e sustentando a realidade atual (COSTA; 

SARAIVA, 2011). Essa condição motivadora é uma característica observada nos fundadores, que 

resgatam da memória a dedicação intensa, bem como suas dificuldades e superação no processo 

de formação da empresa. 

Por fim, a memória organizacional é o processo pelo qual o conhecimento é armazenado 

para a utilização no futuro, ocorrendo de duas formas, na memória dos membros da organização 

ou nas práticas e procedimentos organizacionais (BESSANT; TIDD, 2009). Nas duas empresas 

entrevistadas o armazenamento do conhecimento, na maior parte, encontra-se na memória dos 
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indivíduos, podendo concluir que esse processo é a característica encontrada nessas empresas, 

mesmo que em uma delas ocorra de forma parcial a formalização de práticas e de processos 

gerenciais.   
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8. CONHECIMENTO EM PEQUENAS EMPRESAS LONGEVAS 

 

A criação do conhecimento organizacional pode ser compreendida como um processo que 

amplia o conhecimento criado pelas pessoas e o consolida em nível de grupo por meio do 

diálogo, discussão, compartilhamento e dá significado ao processo corporativo (TAKEUCHI; 

NONAKA, 2008).  

Na pequena empresa o conhecimento é gerado de forma diferente do que é gerado nas 

grandes corporações. Em geral, devido a sua informalidade nos processos administrativos, sua 

centralização de funções e de poder na pessoa do gestor, baixos investimentos em tecnologia, são 

os principais fatores que se configuram como barreiras para codificação e de armazenamento de 

dados, prejudicando a reutilização do conhecimento (WEE; CHUA, 2013). Nas pequenas 

empresas o conhecimento encontra-se disperso e a dificuldade de armazenamento e codificação, 

também dificultam a criação de novos conhecimentos (MACHADO, 2016). 

Porém, as pequenas empresas são menos burocráticas do que as grandes e as tomadas de 

decisões, bem como sua estrutura organizacional mais enxuta e menos complexa, permitem que 

seus indivíduos se socializem de maneira mais intensa, deixando que seus funcionários trabalhem 

com proximidade. Essa característica se configura como uma vantagem na transmissão e 

compartilhamento de conhecimento (WEE; CHUA, 2013).  

 

8.1 CONHECIMENTO NA ETERNITY PRESENTES 

 

A empresa foi gerida por aproximadamente 47 anos pelos seus fundadores e nesse tempo 

ela se manteve fechada a novas tecnologias e seus processos administrativos e controles 

gerenciais eram os mesmos desde a época de sua fundação, como pode ser observado no seguinte 

trecho: 

 

Ele (José) nunca na verdade aderiu a cartão, porque antes a gente dizia pai é 
perigoso, não se usa mais cheque! Faz, faz transação assim... não tinha essas 
coisas de internet nada mais assim, mas para saque tudo através de uma senha 
ele nunca quis aderir a isso, para ele era tudo dinheiro ou cheque, mas só que já 
tava na época da gente começar a comercialmente começar a ter mudanças, 
aderir mudanças, mas ele realmente até assim, os últimos tempo ele, ele não 
aceitava informatização, por exemplo quando estava aparecendo computador a 
informática ele falava que não queria, ai a gente falava vamos fazer uma 
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consultoria aqui na empresa porque, né.... Ele não! cartão de banco... não”! 
(Luzia). 

 

O aprendizado da sucessora ocorreu por meio da troca de experiência, e através da 

observação das práticas e das habilidades, favorecida pela proximidade das relações, como 

relatado:  

 

Muito das minhas conquistas, eu acho que devo não ao DNA, mas devo aquela 
criação que meu pai me deu. Eu tinha muita afinidade com ele. Aprendi muita 
coisa com ele, ele morreu muito jovem mas ele era empreendedor. Ele 
trabalhava em uma rede de supermercados, e ele faleceu empreendendo. Então, 
eu devo uma gratidão a ele, e também ao meu sogro. Depois que meu sogro 
faleceu e eu tive que passar por tudo isso e eu tenho minha sogra ali presente, 
então é gratidão, eu comecei fazer essa dedicação na prática. Na verdade, não é 
genético porque nós não somos do mesmo DNA, mas como meu pai era 
comerciante a gente (Luzia e Maria) teve essa afinidade. De tal forma, que 
graças a Deus eu vou bem nas vendas. Consigo vender bem e atender um cliente, 
um fornecedor. Então, ela (Maria) falava que eu era como a filha dela, por ter 
essa afinidade e é claro que a gente imita, aprende bastante imitando mesmo... 
(Luzia). 

 

A proximidade entre os membros, fundadores e funcionários, e a experiência que os 

empreendedores tinham com o negócio, acabou sendo um facilitador para as tomadas de decisão 

e a troca de experiências. Na pequena empresa a informalidade é predominante nas relações dos 

indivíduos e esse fator apesar de limitar a reutilização do conhecimento pelos outros membros da 

equipe, devido a proximidade dessas relações, o acesso ao detentor do conhecimento é fácil e 

rápido (MACHADO, 2016). 

 

A dona Maria a gente se espelhava mais na parte de comercial, não nessa parte 
de organizar finanças (...) Enfim a dona Ruth era mais comercial. Na parte 
comercial sim, ela era de tirar o chapéu. Sempre colaborando com toda equipe” 
(Henrique). 
 
Nós éramos muito juntas para tudo. Viajávamos juntas e ela foi me colocando 
como sucessora dela, e como ela foi colocando eu como sucessora, a gente vai 
pegando alguma coisa, mas ela tem essa visão, quando eu digo que não vou ter 
coragem de fazer isso ela logo diz: “O que?! Vai sim”! (Rsrsr) (Luzia).  

 

De fato, a convivência e a proximidade das relações foram as principais formas apontadas 

pelos participantes para a transmissão do conhecimento, como pode ser observado: 
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A convivência (...) O que eu aprendi com não, o que ele me ensinava! Mais de 
você ficar olhando, o que aprendi com ele (José) acho que vale mais que uma 
faculdade! Fica observando, o que ele fazia você aprendia. É só isso. Só assim. 
Só de olha! Porque ele nunca me chegou, e disse: ‘Tem que fazer assim, tem que 
fazer assado’. Não, não! É só com, só com a convivência. Não... Não que 
aprendi com ela! É que você vai olhando como se processa as coisas e vai 
captando e vai tentando se aprimora, né?! (Henrique). 

 

Com a transição da empresa para os sucessores, acontece um processo de modernização e 

formalização do processos organizacionais. A administração da empresa sofreu mudanças e a 

chegada de novos integrantes ao grupo provocou alterações na estrutura gerencial. As mudanças 

não aconteceram somente devido a chegada do novo membro da equipe, mas também devido às 

dificuldades de administrar o negócio por meio das mesmas práticas utilizadas desde a formação 

da empresa. O capital intelectual da empresa vai aumentando com os sucessores, que vão buscar 

na capacitação pessoal, por meio de graduação em Administração, novas fontes de informações 

para a empresa, como relatado:  

 

Funcionava assim... Eu fazia o cadastro de produtos porque precisava fazer os 
itens tudo na mão, etiquetava tudo na mão e colava na mercadoria. Eram cinco 
mil itens, eu acabava levava trabalho para casa, e eu tinha filho pra cuidar. 
Levava, mas na verdade assim como eu não tinha capacitação e não entendia 
nada, não sabia nem para que servia um imposto, nem quando vencia os 
impostos. Então, eu tive que aprender a fazer. Foi bem difícil assim para mim. 
Foi aí que meu filho mais velho, o Joaquim, estava entrando na faculdade e na 
verdade ele ia até fazer outro segmento mas... Falou assim: “acho que vou fazer 
ADM (Administração de Empresas)”. Aí nós falamos: “Mas ADM”?! É que a 
gente não dava tanto valor para ADM! “Porque fazer ADM, para cuidar da 
loja”? Ele respondeu que sim... Até meu filho Joaquim começar a me ajudar 
nessa parte efetivamente da administração, usando tecnologia mesmo, foi muito 
difícil. Foi um processo de capacitação profissional mesmo. E ele teve que entrar 
meio duro, apesar da idade e da imaturidade, porque eu estava muito 
sobrecarregada, porque assim eu estava dez anos naquela coisa que (...) assim 
além de estar estragando minha saúde eu não estava fazendo a coisa certa, não 
conseguia fazer um planejamento, não sabia como dividir as tarefas, eu não 
sabia delegar as tarefas (Luzia). 

 

No entanto, os sucedidos tinham resistência em abandonar as práticas antigas e aderir às 

novas formas de realizar o serviço. Esse processo de estruturação e formalização aconteceu nos 

últimos dezesseis anos da empresa: 
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Somente do anos de 2000 para cá é que formalizamos e informatizamos nossas 
rotinas, porque como eu peguei e só sabia fazer dessa maneira (práticas antigas), 
eu não sabia utilizar um computador. Nós ficávamos muito naquilo: “mas 
antigamente era assim, assim e assim”... Todos nós, desde mim até os 
funcionários, todos nos questionamos, lembrando apenas que na época do senhor 
José era feito sempre daquele jeito. Custou acreditar que podia ser feito 
diferente. Ele (Joaquim) tentava me ajudar, foi muito difícil porque eu não 
consegui delegar eu não conseguia... Eu podia explicar tudo pelas minhas 
anotações, tinha dez agendas, eu queria explicar uma coisa para ele e ele já viu 
que não dá, aí eu anotava na agenda só eu entendia só eu sabia... hahaha (risos) 
(Luzia). 

 

O processo de aprendizado de novas práticas e a reestruturação da empresa renovaram a 

organização, as tarefas foram divididas, as responsabilidades compartilhadas: 

 

Eu não tinha mais como fazer as coisas daquela forma. Inclusive, agora que teve 
muitas mudanças na legislação na tributação tudo é diferente. Quando o Joaquim 
começou a me ajudar nisso; porém, foi difícil para ele, porque ele tem vinte anos 
e entrou em uma empresa que tem mais de sessenta anos. Trabalhar com os 
funcionários e clientes de quarenta anos atrás que ainda são fieis. Então, foi uma 
fase difícil, agora nesses últimos anos nos capacitamos bastante. O meu cunhado 
chegou a falar que ele colocou um cabresto na gente. Porque a gente não 
conseguia, estava tudo misturado e a gente não sabia administrar aquilo, agora 
nesses últimos anos muita coisa mudou aqui e a gente conseguiu colocar um 
pouco mais de energia, por que era assim.... Batia uma crise ficávamos sem 
saber o que fazer... Aí você fala: “Vamos fechar”! Mas também não tem como 
fechar uma loja de sessenta anos desse jeito. Então nisso ele ajudou bastante 
nesses últimos anos. Mudou bastante nossa estratégia (Luzia). 

 

A empresa foi reestruturada, os processos formalizados e informatizadas algumas 

atividades, mas ainda mantém a tradição e o conservadorismo que herdou dos seus fundadores. A 

loja ainda tem as características de quando foi fundada. As instalações, estratégias de venda, 

atendimento ao cliente ainda mantém os mesmos traços do início da sua criação. A mudança 

aconteceu na maneira de administrar o negócio e na modernização dos processos e controles 

administrativos. O aprendizado da parte conceitual, das práticas administrativas está sendo 

incorporado aos poucos: 

 

Porque não mudou muito a nossa loja... Claro, essa coisa de conceitual eu estou 
aprendendo agora com o Joaquim. Então, a gente ficou com toda aquela mesma 
decoração, por mais que as pessoas falam que tem que mudar, mas foi gradativo 
foi mudando uma coisa ali outra aqui (Luzia). 
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Apesar da modernização e da reestruturação da empresa, até os dias atuais os novos 

gestores recorrem ao conhecimento da fundadora. Quando existem dúvidas sobre alguma decisão 

que a empresa precisa tomar, ou se acontece algum fato novo na empresa os gestores ligam para 

consultar a opinião da fundadora. O conhecimento e a visão dela sobre o negócio ainda 

influenciam e orientam a tomada de decisão. A organização mantém uma certa dependência da 

sua habilidade e experiência, como relata: 

 

Em tudo... Acontece alguma coisa na loja eu falo: “Mãe aconteceu isso e isso. O 
que eu faço”? Faço isso... Porque é a experiência. Ela tinha uma visão muito 
grande para tudo, ela já fala: “olha, cuidado! Não fica comprando muita coisa 
porque a época agora é assim, assim”... Então ela acompanhou... Ela orienta, ela 
tem conhecimento sobre isso tudo aqui. Entendeu? Para mim eu sinto que 
quando ela fala até hoje que vai viver até cem anos, eu fico super feliz. Me sinto 
segura! Porque houve épocas, que até para eu viajar fazer uma compra, para ir a 
uma feira... Nossa! Se ela estava junto eu sentia uma segurança enorme. Nós 
íamos para feiras internacionais e ela junto... Nossa! Para mim era... Eu me 
sentia super segura até na viagem de estar com ela (Luzia). 

 

A experiência acumulada durante 47 anos de atuação na empresa conferiu à sucedida um 

conhecimento ao qual frequentemente recorrem os sucessores, mesmo com a informatização dos 

processos e a formalização de atividades que ocorreu após a transferência do bastão. 

Nesta pesquisa observou-se que a sucessão é um momento delicado para o conhecimento 

na empresa, como mostra o trecho: 

 

Mas foi difícil? Foi difícil aprender certas lições. Mas eu consegui numa boa. 
Com os meus fornecedores passei a trabalhar diferente, eu dizia: ‘Eu posso 
atender tais e tais dia, e de tal a tal hora, você pode? Então, eu vou estar aqui, 
vamos marcar’. Comecei a me organizar, a dar prioridades ao que era realmente 
preciso fazer. Eu não fazia isso. Não era capaz de fazer isso (Luzia). 

 

Por vezes, as dificuldades gerenciais exigiram esforço demasiado, atrapalhando as rotinas 

da empresa. O aprendizado e a reflexão dos procedimentos que haviam sido aprendidos, 

possibilitaram a melhora da comunicação e dos processos, como mostra o trecho: 

 

No caso dos cobradores, por exemplo, vinha um de manhã outro a tarde, aí eu 
tinha que correr ver o saldo, ver se tinha dinheiro. Aí ele (Joaquim) falou: ‘Nada 
disso! Como assim? Se o cara vem receber ‘duzentão’ (duzentos reais), aí tem 
duzentos no caixa e você vai pagar ele? Não é assim, tem que ter programação’. 
Antes largávamos tudo aqui, largava cliente, largava caixa, largava tudo e ia lá 
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no banco. Porque era eu que tinha que ver. Ah eu tenho que sacar, posso sacar 
tanto e amanhã.... (rssss) Não dava, eu estava ficando louca. Aí ele falou: ‘Vai 
ter que ser assim ou nada, ou então vai continuar a mesma coisa, daqui dez anos 
quinze anos, o que você quer para sua vida daqui cinco anos? Você vai querer 
estar aqui, ou em outro lugar’? Então, são essas coisas assim que hoje eu estou 
sentando e analisando, as perguntas são muitas. Mudei muita coisa com o que 
aprendi... Dava vontade de chorar. Mas tem que ficar firme, tem que enfrentar. 
Mas hoje graças a essa comunicação que a gente está podendo ter com alguém 
que tem essa experiência que o Joaquim têm, está dando esperanças (Luzia). 

 

O conhecimento explícito pode ser codificável e relativamente fácil de capturar e 

compartilhar, esse conhecimento consiste em tudo o que pode ser expresso em palavras, números 

ou sons, e compartilhado em forma de dados, recursos áudio visuais ou manuais, e que são 

formalmente e sistematicamente armazenável (WEE; CHUA, 2013; TAKEUSHI; NONAKA, 

2008). Porém, no âmbito da pequena empresa, o conhecimento precisa estar associado a solução 

de problemas, tendo em vista as suas especificidades e o seu contexto (MACHADO, 2016). 

Nesse sentido, a Eternity Presente não têm formalização e armazenamento sistêmico de 

informações e dados. O que está informatizado e registrado são seus dados de estoque e 

informações financeiras. Esses dados não são tratados ou geridos como forma de conhecimento 

organizacional. Os processos gerenciais, os conhecimentos sobre as atividades dos membros da 

equipe, ou a história da empresa não são armazenados em nenhum lugar a não ser nas memórias 

de seus integrantes. Um dos participantes conta que o conhecimento técnico da área que ele 

coordena não tem nenhum tipo de codificação e relata sua preocupação com a falta de renovação 

de técnicos para dar continuidade ao ofício.    

 

Se temos alguma coisa registrada? Não, não, não, não... Não tem nada, não. E 
vou dizer uma coisa... Os jovens de hoje, é fácil não! Pra começar... Os meus 
amigos aqui estão 30 anos no mercado, aquele rapaz do fundo lá, também tem 
30 anos nesse ofício. Eu acho que isso vai acabar, isso aqui esse ofício. Você 
sabe por que? Porque não entra gente nova no mercado. Tá desaparecendo. Eles 
só querem ficar no ‘computadorzinho’, pensa que ele querem pegar um maçarico 
desse e ficá fazendo correntinha? (Risos) hahhahaha (gargalhada). Mas a 
molecada não quer saber de nada, não. Tanto é, que você não vê gente novo 
entrando no mercado. Eu quero ver daqui 10 anos você quiser fazer uma aliança 
ou consertar um relógio você vai jogar fora o relógio e comprar outro. Rssss 
(Henrique). 

 

O que antes era anotado em agendas e cadernos foi transferido para o computador, esses 

dados são, principalmente, cadastros de clientes, cadastro de produtos e preços de mercadorias: 
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E tudo ficava registrado nas minhas agendas, era caderno, era em agenda. Como 
eu peguei e só sabia fazer dessa maneira, eu não sabia utilizar um computador, 
daí a gente ficava muito naquilo, mas antigamente era assim, assim e assim (...) 
mas na época do senhor João era assim, assim, assim (...) Hoje nós nos vimos 
obrigados a fazer isso, eu trabalho com todos produtos registrados, colocamos 
um sistema que foi obrigatório colocar o sistema onde a gente tem um cadastro 
de estoque e entrada de nota. Tentamos fazer certo, aí a gente tem agora (...) 
assim cada um tem uma função, eu fico na parte comercial que é compra, venda, 
atendo cliente, atendo funcionário, qualquer problema sou eu que faço. A parte 
financeira é o meu sócio que está fazendo junto com o Joaquim e que orienta. E 
agora que está bem informatizado, como eu disse, eu perdia muito tempo 
cadastrando produto... (Luzia) 

 

A empresa manteve ao longo de sua história, quase que de forma inalterada, a maneira 

que utilizava para criar, armazenar e compartilhar o conhecimento. O aprendizado, em sua grande 

maioria, se dá por meio de observação, e o compartilhamento das práticas e experiências através 

da convivência próxima dos membros da organização. Os sucessores tiveram dificuldades para se 

adaptar à nova tecnologia e novos métodos de administrar, devido a experiência com a gestão dos 

fundadores, que era centralizadora e fechada para tecnologias e modernização. Apesar de 

informatizar e formalizar parte de seus processos, a empresa manteve o conservadorismo que 

herdou de seus fundadores. A maior parte dos conhecimentos guardado pela empresa continuou a 

ser armazenado nas mentes dos indivíduos, mantendo o acesso e compartilhamento do 

conhecimento focado nas pessoas. 

 

 

8.2 CONHECIMENTO NA MACRÓBIOS SAÚDE 

 

O compartilhamento de conhecimento é a troca que os indivíduos fazem entre suas 

experiências e os conhecimentos adquiridos, permitindo que o receptor desse conhecimento possa 

aplicar ou reformular o conhecimento adquirido para um novo contexto (WEE; CUA,2013). Na 

busca para identificar o conhecimento na Macróbios Saúde, buscou-se compreender como o 

conhecimento era adquirido, compartilhado e armazenado na organização. Foi com o pai, que o 

fundador aprendeu a ser comerciante, que através da troca de conhecimento ele aprendia as novas 

lições. Da experiência com o pai ele conseguia elaborar estratégias de vendas, diversificando seus 

produtos e indo em busca de seus clientes, como relata: 
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Conversando com meu pai. Eu trocava experiências com ele... Naquele tempo 
em Buenos Aires (cidade Argentina) eu já era comerciante. Aprendi a vender 
com meu pai. Sabe o que eu vendia? Ganhava mais que meus primos, que meus 
tios! Vendia fruta! Fruta! Eu comprava e vendia. Tinha um supermercado na 
Argentina muito grande, chamava Mercado [inaudível] ficava ali no bairro do 
“Boca Juniors”. Um dia eu comprava... Cada dia eu comprava um tipo de fruta. 
Hoje comprava maçã. Quando a maçã estava sobrando, que que eu fazia? Eu 
pegava subia naqueles apartamentos e vendia pela metade do preço, se não 
perdia né?! Outro dia vendia pera, outro dia vendia maçã, outro dia vendia 
tomate, outro dia vendia pimentão, vendia berinjela. Eu sempre tive espirito 
comerciante. Aprendi cedo com meu pai! (José). 

 

A troca de experiência foi a fonte de aprendizado: 

 

Inclusive eu fazia até papel de enfermeiro, pra ajudar. Eu não tinha nem 
raciocínio disso. Ajudava a fazer parto (nascimento), dar pontos (suturar) e fazer 
curativos. Mas aí a gente aplicava muito penicilina, não inflamava. Aprendi isso 
tudo com o médico e com o meu primo (José).  

 

Outra fonte de aprendizado foi a capacitação. Apesar do aprendizado ter acontecido na 

prática e através da troca de experiência, para cumprir uma exigência técnica. Apenas nesse 

momento o relato do curso aparece nas narrativas: 

 

(...) antes de comprar a farmácia eu fiz o curso de oficial de farmácia. Fiz em 
Curitiba. Naquele tempo, pra você ter farmácia, você tinha que ter esse curso, 
você tinha que saber fazer manipulação. Era o que eles exigiam (José). 

 

Quando a empresa começou não havia mão de obra especializada, para a capacitação dos 

funcionários, os conhecimentos eram transmitido pelo empreendedor, ensinando suas práticas e 

experiências, como se observa no trecho: 

 

Naquele tempo quase não tinha gente aqui em Maringá, tinha poucas farmácias. 
Não existia cursos aqui para essa área. Então, eu ia ensinando. Eu tinha um boy, 
depois eu comecei ensinando ele a vender remédio. Depois fazia o seguinte, 
ensinava as coisas mais simples, depois eu ia ensinando mais. Primeiramente, 
ele tinha que aprender a lavar vidro (equipamento de manipulação 
farmacêutica), tinha que lavar vidro com aquela escovinha, deixava bem 
bonitinho. Depois, eu ensinava ele a lavar rolha, não tinha esse coisa plástico 
não. Depois que ele lavava, colocava rolha, ensinava ele colocar um ‘laque’ que 
era papel manteiga, ele fazia. Depois, ele amarrava um barbante, era uma coisa 
especial. Eles iam aprendendo assim (José). 
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Na pequena empresa, a transmissão do conhecimento pode se dar através de narrativas, ou 

a utilização de observações, sendo que as relações sociais e os laços com a comunidade local são 

importantes para a criação e compartilhamento de conhecimento (MACHADO, 2016). No trecho 

observa-se que a observação e a cooperação da equipe de trabalho, é uma das formas utilizadas 

para o aprendizado: 

 

Quando eu entrei na empresa eu aprendi observando. Observando os colegas, os 
amigos... Entendeu? Não fiz nenhum curso específico. Fiz um curso de 
enfermagem, a muito tempo atrás mas é muito vago, né?!. Não tem nada a ver 
com a coisa. Mas foi observando mesmo os colegas e assim que peguei ritmo. 
Da equipe que nós temos todos eles cooperam. Cooperam bem, dão suporte pra 
quem entra. Assim vamos aprendendo. Vamos apresentando eles as tarefas que 
realizamos, a equipe aqui é sempre bem unida. Dando um suporte bom.... Larga 
as suas atividades para ajudar aquela pessoa que as vezes está com uma 
dificuldade. Então é bacana... (Pedro). 

 

Um outro aspecto observado do aprendizado na organização, é experiência do erro e do 

acerto. A experiência é usada para criar processos, solucionar problemas e aprender novos 

conhecimentos, causa reflexão das ações e dos processos que estão em andamento: 

 

E você ia fazendo muito intuitivamente as coisas, as coisas eram feitas muito 
intuitivamente, você vai fazendo na base da experiência. Fiz não deu certo. Não 
vai tendo muito controle. Até controle de caixa, essas coisas, era tudo feito na 
base da... Até que você vai aprendendo a fazer processos... E isso é uma coisa 
contínua. Até hoje você vai fazendo de um jeito, aí você fala: “Calma, espera um 
pouco, temos que verificar isso, tem uma brecha aqui, temos que dar um jeito de 
que isso não aconteça, vamos achar uma forma de aperfeiçoar esse sistema, ou 
de encontrar uma solução para esse problema”... Isso é contínuo. E com o tempo 
a gente vai descobrindo os processos. Vai vendo... Como eu falo aqui pro 
pessoal, a gente não está fazendo as coisas pra dificultar a vida de vocês, não 
está inventando nada estamos buscando a melhoria (Marta). 

 

Buscando compartilhar experiências e melhorar seus processos a empresa realizou um 

experimento no qual eles trocaram os gerentes das lojas para que pudessem experimentar as 

dificuldades que cada um passava. O intuito do experimento era promover mudanças que 

pudessem melhorar o desempenho dos funcionários e das lojas, os trechos:  

 

O que foi o giro do gerente? Pegamos um gerente de cada loja, e cada semana a 
gente trocava os gerentes de uma loja e mandava para a outra. Para verem como 
que é a rotina em cada loja. Pra eles conhecerem as pessoas. Porque qual é a 
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ideia que eles têm? Ah, que aqui é... Tipo assim lá eles estão largados e aqui é o 
paraíso. Outros falam: “Aqui eu não quero trabalhar não, debaixo do nariz dos 
pratões”. Tem gente que quer, tem gente que não. Então, vamos fazer o giro de 
gerente para eles verem como não é fácil cuidar de uma equipe aqui. Pra ver 
quais são os erros em cada loja, pra ver quais são as falhas de cada um. Porque 
quando você está dentro você não consegue ver, uma pessoa de fora consegue 
ver melhor. Quando a gente implantou esse giro de gerente foi bom. Por que o 
que tava de fora conseguiu ver as falhas e sugerir: “Olha, por que a gente não faz 
assim, assim, otimiza.... O fulano de tal poderia fazer”... Tentar fazer isso, não 
como uma imposição mas como uma sugestão! Nós queremos implantar isso de 
novo. Foi uma troca de experiência, porque um sente na pele o que o outro 
passa. As vezes um fica achando que: “Pô, você tá me boicotando aqui”? “Você 
só pensa em você”? Coisas assim. Acha que as vezes que aqui é mais fácil de 
trabalhar, ou vice e versa. (Marta). 

 

O conhecimento representa a informação dentro da mente do indivíduo, por tanto, é 

valioso, porque os seres humanos criam novas ideias, percepções e interações, a partir de 

informações aplicando-os no processo de tomada de decisão. (DAVENPORT; MARCHAND, 

2004). No que tange as pequenas empresas objeto desse estudo, esse processo ocorre por meio de 

trocas de experiências e as observações das práticas e habilidades, concretizando o conhecimento 

tático, que é subjetivo e está baseado nas experiências e habilidades individuais, é de difícil 

formalização e transferência à outras pessoas. (TAKEUCHI; NONAKA, 2008).  

Todavia, a transferência do conhecimento dentro das pequenas empresas, base dessa 

análise, é facilitada por vínculos afetivos e de convivência. A cooperação no aprendizado e 

cessão do capital intelectual se dá em ambas da mesma forma. Contudo é no conhecimento 

explícito que consiste uma facilidade de transferência do conhecimento, na captura e no 

compartilhamento por intermédio da codificação. (TAKEUCHI; NONAKA, 2008). 

Por fim, são nas pequenas empresas que as tomadas de decisões têm uma estrutura 

organizacional menos complexa, o capital humano trabalha em um alto nível de proximidade e a 

burocracia é menor devido a apresentação de elevada socialização, característica essa 

predominante nas organizações analisadas. (WEE; CHUA, 2013). Entretanto, na empresa 

Macróbios Saúde, observa-se vestígios de formalização. Ao longo de sua trajetória a empresa se 

reestruturou-se formalizando os processos e informatizando suas atividades, mesmo que 

parcialmente. 

No quadro 5 a seguir identificam-se as principais etapas do conhecimento observado nas 

pequenas empresas. 
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CONHECIMENTO 

CRIAÇÃO/AQUISIÇÃO 

• Troca de experiência; 
• Observações das práticas e habilidades; 
• Capacitação pessoal agregada pelos sucessores; 
• Experiência do erro e do acerto. 
 

TRANSFERÊNCIA/COMPARTILHAMENTO 

• Facilitada por vínculos afetivos e de convivência; 
• Informalidade predominante nas relações, 

proximidade entre os membros; 
• Cooperação no aprendizado e cessão do capital 

intelectual; 
• Experimento revezamento de funcionários. 
 

ARMAZENAMENTO 

• Memória dos indivíduos; 
• Dependência de habilidades e experiências 

(consultas diretas ao fundador); 
• Formalização e informatização de processos (esse 

processo não é igual para as duas empresas). 
 

Quadro 5 – conhecimento em pequenas empresas. 
Fonte: O autor. 
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9. CONCLUSÃO 

 

As conclusões aqui apresentadas partem da questão inicial desta pesquisa: Quais 

elementos do conhecimento se apresentam em memórias de pequenas empresas longevas? 

Esses aspectos motivaram o estabelecimento do objetivo geral desta pesquisa: Conhecer a 

memória de pequenas empresas longevas e identificar o conhecimento ao longo da trajetória 

delas. Assim, para sua operacionalização, foram elencados três objetivos específicos, os quais são 

apresentados com as informações conclusivas deste trabalho. 

A partir do primeiro objetivo específico desse estudo, que foi identificar trajetórias de 

pequenas empresas longevas, foi possível concluir que as empresas analisadas são empresas 

longevas, que se perpetuaram ao longo de suas trajetórias, pois sobreviveram as adversidades e 

aos conflitos. Nas narrativas, identificam-se suas conquistas, suas derrotas e suas superações. As 

duas empresas tiveram trajetórias diferentes, uma cresceu e se manteve competitiva e a outra 

estagnou, os motivos que as mantém na busca pela sobrevivência são explicados pela vontade de 

perpetuar a tradição da empresa.  

A longevidade foi explicada pelos participantes como decorrente do estilo de gestão 

conservadora, austeridade financeira e diversificação dos negócios. A gestão financeira 

conservadora e a centralização de funções na pessoa do empreendedor, constituem traços da 

administração das empresas no início de suas trajetórias. Mesmo depois da sucessão dos 

fundadores os gestores continuaram com o conservadorismo financeiro. O sentido da empresa 

para os fundadores não é o mesmo para os sucessores. A determinação e as razões para a 

perpetuação, são diferentes para as duas gerações.  

Considerando o segundo objetivo deste estudo, que foi conhecer por meio de narrativas, 

memórias de pequenas empresas longevas, pôde-se concluir que as memórias são o principal 

receptáculo de conhecimento das pequenas empresas. A formalização do conhecimento é baixa, 

as informações e procedimentos que são formalizados são apenas a parte de controles financeiros 

e de dados comerciais. As experiências, os conhecimentos e histórias continuam armazenadas nas 

mentes dos indivíduos. Essas memórias estão repletas de aprendizados que formam, através do 

tempo, a identidade, os valores e os objetivos dos indivíduos e da organização.  

Os relatos apontam que foi por meio da memória que os indivíduos resgatam as lições 

aprendidas e que os motivam e inspiram para continuar e para prosperar. É possível identificar 
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nas narrativas as histórias os sofrimentos, as lutas enfrentadas, os momentos importantes e as 

adversidades vividas pelos participantes e pela organização. Dessas histórias e experiências as 

pessoas e a empresa se alimenta. 

Finalmente, o terceiro objetivo específico deste estudo foi identificar nas narrativas 

elementos do conhecimento em pequenas empresas longevas. De acordo com os resultados dessa 

pesquisa, o conhecimento acontece por meio das trocas de experiências e das observações das 

práticas e habilidades. A cooperação dos colegas de trabalhos são um dos meios para o 

compartilhamento de conhecimento. A transferência do conhecimento se dá por meio das 

interações e do convívio entre os membros da organização. Apesar de em uma das organizações 

as práticas estarem mais formalizadas do que na outra, o aprendizado conta primordialmente, 

com a cooperação da equipe e a convivência diária das pessoas. O aprendizado acontece também 

por meio dos erros e acertos, onde as lições são aprendidas com as tentativas de acertos.  

Desse modo, ao alcançar o objetivo geral e os objetivos específicos deste estudo, foi 

possível responder ao problema estabelecido nesta pesquisa. A metodologia empregada, história 

oral, apresentou-se de forma satisfatória pois, por intermédio da mesma, pôde-se obter um 

parâmetro de resposta que possibilitou auferir pontos de convergência e de divergência ao ponto 

de compreender os aspectos que levaram a longevidade empresarial, o mapeamento da memória e 

por sua vez a identificação do conhecimento acumulado ao longo da sua trajetória. 

 

9.1 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 

O estudo apresentado nesta dissertação possui algumas limitações, mesmo tendo sido 

realizado dentro do rigor científico e tendo alcançado os objetivos propostos.  

Por se tratar de um estudo qualitativo, os resultados apresentados baseiam-se na 

percepção e visão dos entrevistados e na interpretação do pesquisador. 

É necessário ressaltar o caráter de seletividade da memória, no que diz respeito ao que foi 

lembrado. Na narrativa, o recordar passa por um filtro em que a memória conta os fatos que o 

participante quer lembrar. Nesse caso, “a memória nunca é o reflexo do que foi vivido, mas 

sempre um processo de releitura de fatos interpretados que podem ser compartilhados a partir de 

diversas formas narrativas compartilhadas por um grupo” (PERDIGÃO et al., 2015, p. 99). Isso 

possibilita aos participantes contar o que querem, bem como, selecionar as lembranças que 
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julgarem mais convenientes para o relato, configurando uma das limitações desse tipo de 

pesquisa qualitativa 

A pesquisa foi realizada em um município com 69 anos de idade, relativamente uma 

cidade jovem. O foco do estudo foram pequenas empresas que tenham sobrevivido por longos 

anos e que ao longo de suas trajetórias tenham mantido as características de pequena empresa, 

nesse sentido as empresas analisadas tem pouco mais de uma década de existência. Não sendo 

possível analisar empresas que tivessem mais tempo de vida.  

A pesquisa foi realizada em pequenas empresas longevas, que em sua formação é de base 

familiar. Essa dinâmica pode ser diferente em pequenas empresas longevas de bases tecnológicas. 

Essa diferença de constituição do tipo de base empresarial se configura em uma limitação da 

pesquisa. 

 

9.2 SUGESTÕES PARA ESTUDOS FUTUROS 

 

Como indicação para estudos futuros, sugerem-se outras abordagens com a utilização de 

diferentes técnicas e métodos, podendo-se obter resultados que corroborem os da presente 

pesquisa ou demonstrem outras perspectivas, pois ainda há muito a se conhecer sobre o 

conhecimento em pequenas empresas longevas 

Futuros estudos podem analisar outras empresas, em diferentes localidades e em outros 

segmentos. Além disso, empresas que tenham mais tempo de vida, como por exemplo, que 

tenham chegado ao seus centenários.  
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

UNICESUMAR – CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ 

PPGGCO – PROGRAMA DE MESTRADO EM GESTÃO DO CONHECIMENTO NAS 
ORGANIZAÇÕES 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO 
 
 

Título do Projeto: Conhecimento e memória em pequenas empresas longevas 

 

 

• Justificativa: Pequenas empresas representam um papel importante na economia brasileira. 

Ainda que sua participação e importância para o crescimento econômico seja expressiva, as 

pequenas empresas tem dificuldades de sobrevivência. O seu ciclo de vida geralmente é curto 

e sua taxa de sobrevivência é baixa. Esses empreendimentos possuem altas taxas de 

mortalidade, ocasionadas por fatores externos e internos. Apesar das diversidades enfrentadas 

pelas pequenas empresas e do alto índice de mortalidade, existem aquelas que se perpetuam, 

elas são chamadas de longevas, essas empresas são exceções e sobrevivem por muitos anos, 

desenvolvendo capacidade de evoluir com longevidade e sucesso, apesar das constantes 

mudanças. Nesse contexto, o conhecimento é um recurso estratégico importante para a 

subsistência das pequenas empresas, por essas razões desvendar como o conhecimento se 

apresenta em pequenas empresas necessita de investigações adicionais. 

 

•  Objetivos: Conhecer a memória de pequenas empresas longevas buscando evidenciar o 

conhecimento acumulado ao longo da trajetória delas.  

 

• Procedimentos: A pesquisa será realizada através de entrevistas narrativas, com a 

participação, em cada caso, do empreendedor ou gestor da organização, e de algum 
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empregado da empresa. Serão realizadas entrevistas, que serão gravadas, transcritas na 

íntegra e enviadas aos participantes para confirmação dos depoimentos. Somente após essa 

validação é que os dados serão analisados. No que se refere ao tratamento dos dados, é 

importante salientar que esses serão analisados em conjunto, abrangendo todos os casos 

estudados. É importante salientar que, para qualquer publicação resultante do estudo, não 

haverá identificação dos autores ou das empresas envolvidas.     

 

• Desconfortos e riscos. O participante pode sentir desconforto ao abordar determinado tema, 

entretanto, a continuidade do depoimento ou a utilização do dado será de total autonomia do 

participante.  Nenhum conteúdo será levado em consideração sem que o participante, mesmo 

após a narrativa, esteja de acordo. 

 

• Benefícios esperados. O estudo permitirá a identificação dos elementos do conhecimento em 

pequenas empresas longevas e como eles se apresentam na organização através de memórias 

organizacionais. 

 

 

A qualquer instante, no decorrer do estudo, os participantes têm assegurado o direito de 

interromper sua participação, bem como solicitar que os dados fornecidos não sejam utilizados no 

projeto ou em publicações dele decorrentes.  

A participação dos indivíduos e das empresas é sigilosa e nenhum conteúdo divulgado terá 

identificação dos mesmos.   

 

 

 

Eu, ____________________________________________, após ter lido e entendido 

as informações e esclarecido todas as minhas dúvidas referentes a este estudo com o Mestrando 

Douglas Rós da Silva _____________________________, CONCORDO 

VOLUNTARIAMENTE , em participar do mesmo. 
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________________________________________________ Data: ____/____/______ 

Assinatura (do pesquisado ou responsável) 

 

 

Eu, Mestrando Douglas Rós da Silva ______________________________, declaro 

que forneci todas as informações referentes ao estudo ao participante 

 

 

Equipe responsável pela pesquisa: 

 

1 – Nome: Douglas Rós da Silva 

  Telefone: (44) 9800-1122 

  e-mail: douglasros4370@gmail.com  

2 - Nome: Hilka Vier Machado         

  e-mail: hilkavier@yahoo.com  

 

Qualquer dúvida ou maiores esclarecimentos procurar um dos membros da equipe do 

projeto ou o Programa de Mestrado em Gestão do Conhecimento nas Organizações (PPGGCO) 

da UNICESUMAR – CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ – Telefone: (44) 3027-6360. 
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APÊNDICE B – ROTEIRO ENTREVISTA 

 

O roteiro semiestruturado foi utilizado para direcionar a pesquisa e identificar os 

objetivos específicos do trabalho. Abaixo as questões que serviram como base para as entrevistas. 

As resposta eram abertas e foram gravadas e posteriormente transcritas em sua totalidade.  

QUESTÕES 

1. Conte a história da empresa. 

2. Como era a empresa (funcionamento, estrutura, atendimento) naquela época que 

você iniciou o trabalho? O que mudou de lá para cá? 

3. Fale sobre lembranças importantes. 

4. Fale sobre momentos difíceis/adversidades. 

5. O ou Os momentos mais importantes que a empresa passou? 

6. O ou Os momentos mais difíceis? 

7. O que é formalizado, e como é? Desde quando? Por que formalizaram? 


