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RESUMO 
 
 
 
A forma pela qual a estrutura de uma organização é desenhada irá exercer um 
importante papel na obtenção dos resultados. Mecanismos de inovação como 
incubadoras e pré-incubadoras de empresas são estruturas organizadas especificamente 
para gerar resultados em empresas nascentes. Um estudo referencial em torno das 
estruturas é elaborado por Mintzberg, onde o autor desenvolve modelos 
organizacionais a partir de um conjunto de características coerentes. Mas como 
desenhar a estrutura de um programa de pré-incubação que envolve três instituições 
distintas? O Objetivo deste trabalho é analisar a estrutura organizacional de um 
programa interinstitucional de pré-incubação de empresas, situado na cidade de Itajubá, 
MG, a partir das teorias organizacionais de Mintzberg (2003). A metodologia utilizada 
é a do estudo de caso e a obtenção das informações foi realizada a partir da observação 
participante, questionário estruturado e entrevistas com pessoas chave. Desta forma, 
foram identificadas as características dos principais parâmetros da estrutura do 
programa de pré-incubação em estudo. Os resultados do estudo apresentam-se em 
forma de gráficos, figuras, quadros e análises do autor. Os resultados mostram que o 
modelo teórico de Mintzberg representa um importante instrumento para análise da 
estrutura de uma organização e que é perfeitamente aplicável em organizações que 
atuam de forma conjunta, em especial a programas de pré-incubação. As conclusões 
apontaram para a predominância de um modelo de organização híbrido, apresentando 
características principalmente dos modelos profissional e inovador. Os parâmetros da 
estrutura e fatores situacionais mais representativos foram o ambiente, a linha 
intermediária e a doutrinação.  
 

Palavras chave: Mintzberg; Estrutura organizacional; Modelos organizacionais; 
Parâmetros organizacionais; Pré-incubadora; Programa interinstitucional. 
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ABSTRACT 

 

 
 
 
The way in which the structure of an organization is drawn will have an important role 
in achieving the results. Mechanisms such as incubators of innovation and pre-
incubators of companies are organized structures specifically to generate results in 
emerging entrepreneurs. A benchmark study on the structures is developed by 
Mintzberg, where the author develops organizational models from a set of 
characteristics consistent. But how to design the structure of a program of pre-
incubation involving three different institutions? The objective of this study is to 
examine the organizational structure of a program of inter pre-incubation of companies, 
located in the city of Itajubá, Brazil, from theories of organizational Mintzberg (2003). 
The methodology used is the case study and to obtain the information was held from 
participating observation, structured questionnaire and interviews with key people. 
Thus, were identified as characteristics of the main parameters of the structure of the 
program of pre-incubation under studying. The results show that the theoretical model 
of Mintzberg is an important tool for analyzing the structure of an organization and that 
is perfectly applicable in organizations that act on a joint, especially the pre-
incubation.The findings pointed to the predominance of a type of hybrid organization, 
presenting features mainly of professional models and innovative. The parameters of 
the structure and situational factors were the most representative environment, the 
middle line and indoctrination. 
 
 
 
 

Key words: Mintzberg, Organizational structure, Organizational models; 
Organizational criteria; Pre-incubator; Inter Program. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Mintzberg introduziu seu modelo de estruturas organizacionais com a publicação do 

livro The Structuring of Organizations em 1979. A partir de então, esse modelo se tornou 

muito popular nos países anglosaxônicos como forma de iniciar estudantes na pesquisa das 

estruturas organizacionais e para descrever e analisar as organizações nos contextos em que 

estão inseridas (DRAGO, 1998). 

Em seus estudos sobre o tema, Mintzberg (2003) considera que toda atividade humana 

organizada, seja de qual natureza for, dá origem a duas exigências fundamentais e opostas, 

que são: divisão do trabalho em várias tarefas e coordenação dessas tarefas. Essas exigências 

envolvem diversos parâmetros de design, assim como fatores situacionais. Dentro dessa 

perspectiva, Mintzberg (2001) considera que o agrupamento de fatores situacionais e 

parâmetros de design determinam a estrutura de uma organização, devendo, para tanto, haver 

consistência entre esses elementos. 

Um outro argumento utilizado por Mintzberg (2003) é que uma organização sempre 

irá ter um modelo de gestão predominante, embora este modelo possa ter variável de outros 

modelos, podendo ainda, uma organização transitar de um modelo para o outro. O referido 

autor destaca que a consistência organizacional e sua harmonia interna dependem dos 

elementos selecionados especificamente para atender a uma configuração específica a sua 

estrutura. 

O pensamento de Nadler e Gersteins (1993) vem a somar, colocando que as 

organizações precisam adequar e repensar a sua estrutura organizacional dentro de uma 

modernidade que demanda intensas interligações entre as diversas áreas do conhecimento, 

forçando grupos especializados a um maior contato entre si, o que leva a um aumento na 

complexidade interna das organizações. 

Uma consideração importante é a de Hall (2004) atribuindo às estruturas 

organizacionais a função de permitir que as organizações produzam resultados através de 

metas específicas e mecanismos que permitam o regulamento do comportamento individual 

de seus membros. A partir da interpretação deste autor, pode-se pensar sobre a realidade das 

instituições de ensino superior e de seus programas educacionais de fomento empresarial. 

Como medir, padronizar, organizar, atender a objetivos e metas propostas em programas 

educacionais de fomento empresarial e transferências de conhecimento?  
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Dentre os mecanismos de transmissão de conhecimento encontramos as tecnópolis, os 

pólos tecnológicos, os parques tecnológicos, as incubadoras e pré-incubadoras como sendo 

iniciativas planejadas que visam a criar condições favoráveis para que as tecnologias 

desenvolvidas em universidades e instituições de pesquisas e desenvolvimento sejam movidas 

em direção ao setor produtivo.  

As pré-incubadoras de empresas, também conhecidas como spin-offs acadêmicos, são 

parte substancial dos sistemas locais de inovação, permitindo a transferência de tecnologia 

entre a universidade e o setor produtivo. São estruturas organizacionais ligadas normalmente a 

instituições de ensino superior e desenhadas para estimular a criação, o desenvolvimento e a 

consolidação de empreendimentos competitivos e inovadores. 

No entendimento de Mintzberg (2003) as instituições educacionais são classificadas 

como pertencentes ao modelo de organização profissional, apresentando de forma geral, uma 

série de características e peculiaridades deste tipo de organização.  

O presente trabalho procura analisar, por meio do método de estudo de caso, a 

estrutura da organização de um programa interinstitucional de pré-incubação. Busca-se 

através das teorias de Mintzberg (2003) entender o funcionamento da estrutura organizacional 

de um programa que envolve três instituições educacionais distintas, no município de Itajubá, 

MG.  

Partindo do princípio de que as teorias de Mintzberg representam uma base importante 

para os estudos da estrutura organizacional, o presente trabalho procura responder à seguinte 

questão: Como o modelo teórico de Mintzberg (2003) se aplica a um programa 

interinstitucional de pré-incubação de empresas? 

 

 
1.1 OBJETIVOS  

 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

 

O Objetivo geral deste trabalho é analisar a estrutura organizacional de um programa 

interinstitucional de pré-incubação de empresas que envolve três instituições de ensino 

superior, a partir das teorias organizacionais de Mintzberg (2003). 
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1.1.2 Objetivos Específicos 

 

 

a) Levantar as características dos parâmetros da estrutura organizacional de Mintzberg (2003) 

no programa de pré-incubação em estudo; 

b) Identificar em qual dos seis modelos de organização definidos por Mintzberg (2003) o 

programa em estudo se encaixa; 

c) Assinalar os elementos da estrutura organizacional do programa de pré-incubação que 

possuem maior representatividade;  

d) Mapear quais os fatores do ambiente externo influenciam na estrutura organizacional do 

programa de pré-incubação em estudo. 

 

 

1.2 JUSTIFICATIVA  

 

 

 Segundo a revista HSM (2008), Mintzberg é considerado um dos mais eminentes 

autores contemporâneos de Management, sendo reconhecido por sua experiência, inovação e 

dinamismo. É autor de mais de 140 artigos e 12 livros, recebeu inúmeros prêmios e honrarias 

por sua contribuição à administração de empresas, como o Prix du Quebec, a Ordem do 

Canadá e a Ordem de Quebec, além de títulos de Doutor Honoris Causa das universidades de 

Veneza, Lund, Lausanne e Montreal. Foi presidente da Strategic Management Society, que 

reúne 1.800 estudiosos e profissionais de 44 países. É professor de Management e Estratégia 

na McGill University, no Canadá, e professor visitante da Université Aix-Marseille, na 

França, da Carnegie Mellon University, da London Business School e do Insead.  

Sendo um autor referenciado no campo da administração, nas áreas de estratégia e 

estrutura organizacional, Mintzberg gerou grande contribuição no campo da análise da 

estrutura organizacional. Ao realizar seus estudos, o autor identifica seis modelos de estrutura 

organizacional e organiza as características predominantes de cada modelo, através de 

análises de parâmetros e fatores situacionais que influenciam a estrutura. Desta forma, 

apresenta um conjunto teórico lógico e coeso sobre o tema, que serve como um importante 

instrumento de análise. 

Segundo Rodrigues Filho (2004), ao analisar os artigos do Encontro da Associação 

Nacional de Programas de Pós-graduação em Administração - ENANPAD referentes ao 
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período de 1997-2001, identifica que o pensamento atual em estratégia organizacional no 

Brasil está ancorado nos trabalhos de Porter (179 citações) e Mintzberg (165 citações), o que 

indica que as teorias de Mintzberg têm contribuído de forma relevante para a geração do 

conhecimento em estratégia e também para a sistematização da pesquisa no Brasil. 

Com relação às teorias de Mintzberg sobre estrutura organizacional, que servem de 

base para esta pesquisa, o autor já não é encontrado com freqüência, assim como o tema pré-

incubadora de empresas. Em uma análise realizada pelo autor deste trabalho nos anais do 

ENANPAD (2005 – 2007) não foi encontrado nenhum estudo na linha de Gestão, Ciência e 

Tecnologia que possua como foco central os programas de pré-incubação de empresas e na 

linha Estudos Organizacionais foi encontrado apenas um estudo, no ano de 2005 que trata dos 

modelos organizacionais de Mintzberg aplicado ao terceiro setor, não havendo, portanto, 

nenhum estudo com a aplicação das teorias do referido autor em um programa de pré-

incubação de empresas. 

 

 

1.3 PROPOSIÇÃO 

 

 

Segundo Mintzberg (2003) as instituições de ensino superior se enquadram no modelo 

de organização profissional. A proposição da pesquisa é que existe uma predominância das 

características do modelo profissional no programa de pré-incubação de empresas em estudo, 

uma vez que está inserido no ambiente universitário. 

 

 

1.4 METODOLOGIA 

 

 

O trabalho desenvolve uma abordagem qualitativa, através do desenvolvimento do 

estudo de caso de um programa interinstitucional de pré-incubação de empresas, envolvendo 

três instituições de ensino superior, sendo uma Universidade Federal e duas Faculdades, 

situadas na cidade de Itajubá, estado de Minas Gerais. As três instituições foram escolhidas 

por constituírem em um caso raro de programa interinstitucional de pré-incubação de 

empresas. 



  18

Para realização desse trabalho será realizada uma pesquisa descritiva utilizando, para 

tal, as metodologias: pesquisa bibliográfica e o estudo de caso. A abordagem da pesquisa 

adota como padrão teórico o modelo de Mintzberg, que serve de referência para obtenção dos 

dados e informações e também como base de relação com o caso em estudo. A escolha do 

modelo teórico de Mintzberg (2003) se baseia no fato de apresentarem as estruturas 

organizacionais através de modelos predominantes e por apresentarem um elevado nível de 

detalhamento sobre as características de cada configuração organizacional. 

 

 

1.5 CONTRIBUIÇÕES PREVISTAS DO ESTUDO 

 

 

O estudo permite apresentar a análise das estruturas organizacionais, em especial das 

estruturas de pré-incubadoras de empresas, onde se espera contribuir com a ciência aplicada 

da administração na investigação da relação entre a teoria e a realidade das instituições em 

estudo. 

No campo institucional, acredita-se que o trabalho irá contribuir com a gestão dos 

programas de pré-incubadoras de empresas, uma vez que traz elementos importantes da 

estrutura organizacional, compondo-se de um importante subsídio para a gestão deste tipo de 

organização. 

A pesquisa também contribui para o aprimoramento acadêmico do autor, que já há 

algum tempo vem estudando as teorias de Mintzberg (2003) nas organizações tradicionais e 

que, a partir deste trabalho começa a abrir um novo horizonte de conhecimentos pela 

aplicação das teorias do referido autor no campo de estudo proposto. 

 Espera-se, acima de tudo, que o trabalho possa contribuir com a geração de reflexões 

sobre as teorias de Mintzberg e sobre a necessidade da aplicação do conhecimento da ciência 

da administração nos programas de pré-incubação de empresas.  

 
 

1.6 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO   

 

 

Para alcançar os objetivos propostos, o trabalho está estruturado, além deste capítulo 

introdutório, em mais quatro capítulos.  
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O segundo capítulo apresenta os principais conceitos e definições em torno da 

estrutura das organizações, apresentando ainda a teoria de Mintzberg sobre estrutura 

organizacional e suas particularidades. 

O terceiro capítulo está dedicado à fundamentação teórica em torno dos mecanismos 

de inovação, fomento empresarial e transferência de tecnologia, mostrando o contexto em que 

as pré-incubadoras estão inseridas e sua importância para o desenvolvimento da sociedade. 

O quarto capítulo descreve o método de pesquisa, baseado em estudo de caso de um 

programa interinstitucional de pré-incubação situado no município de Itajubá, MG.  

O quinto capítulo apresenta as análises das teorias de Mintzberg aplicada à realidade 

dos programas de pré-incubação. 

O sexto capítulo aborda as conclusões resultantes da pesquisa, após confronto entre 

teoria e prática. Também explícita, as contribuições do estudo e as sugestões para pesquisas 

futuras. 
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2 A ESTRUTURA DAS ORGANIZAÇÕES NA VISÃO TEÓRICA DE MINTZBERG 

 

 

 Dentro da proposta deste trabalho, que é analisar a estrutura organizacional de um 

programa interinstitucional de pré-incubação de empresas, este capítulo inicia com conceitos 

em torno de organização e estrutura organizacional. Como a proposta da pesquisa é tomar 

como referência a teoria sobre estrutura organizacional de Mintzberg (2003), a segunda e a 

terceira seção deste capítulo apresenta os principais parâmetros da estrutura definidos pelo 

referido autor. A quarta seção, ainda sobre a orientação teórica de Mintzberg, apresenta os 

seis principais modelos organizacionais e suas características. Por fim, o capítulo apresenta 

uma síntese dos modelos organizacionais definidos por Mintzberg e os parâmetros da 

estrutura correspondente a cada modelo. 

 

 

2.1 DEFINIÇÕES E CONCEITOS EM TORNO DA ESTRUTURA DAS ORGANIZAÇÕES 

 

 

Os seres humanos estão cercados de organizações. Vivemos em uma sociedade composta 

de organizações que apresentam as mais variadas características. Silva (2001, p. 44) coloca 

que as organizações são complexas e afetam fortemente cada aspecto da vida humana: 

nascimento, crescimento, desenvolvimento, educação, trabalho, relacionamento social, saúde 

e mesmo a morte. 

Mas como definir uma organização? Robbins (2002, p. 31) define organização como 

sendo “um arranjo sistemático de duas ou mais pessoas que cumprem papéis formais e 

compartilham um propósito comum”. Bateman & Snell (1998, p. 41) colocam que a 

organização pode ser definida como um sistema administrado, projetado e operado para 

atingir determinado conjunto de objetivos e que sua composição não corresponde a um grupo 

aleatório de pessoas que estão juntas por acaso. Ela se estabelece consciente e formalmente 

para atingir certos objetivos que seus membros não estariam capacitados a atingir por si só. 

Mas se as organizações são compostas por pessoas com propósito comum, Silva (2001, p. 45-

46) acrescenta quatro aspectos nas organizações a que devemos nos atentar: 

• São feitas de pessoas, o que faz das organizações um sistema complexo; 

• As pessoas trabalham juntas e, para isto, se faz necessário dividir o trabalho; 

• Apresentam limites que delineiam as atividades a serem desenvolvidas; 
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•  São arranjos, propositalmente, arquitetados para produzir objetivos. 

Mas qual a relação entre organização e estrutura organizacional? Faria (2002, p. 178) 

coloca que a organização pode ser entendida como o estabelecimento de uma estrutura formal 

de autoridade mediante a qual se definem, dispõem e coordenam as fases e métodos do 

trabalho para atingir um objetivo. Segundo o mesmo autor,  as organizações são compostas 

de: “divisão do trabalho, especialização, hierarquia, autoridade, responsabilidade, 

racionalismo e coordenação.” Desta forma, podemos concluir que a estrutura é parte 

intrínseca de uma organização. 

Alguns autores como Robbins (2002, p. 171) definem a estrutura organizacional como 

um sistema que tem a função de definir como são formalmente divididas, agrupadas e 

coordenadas as tarefas dos cargos. Daft (2005, p. 222) conceitua a estrutura organizacional 

como o mecanismo pelo qual “a organização define como as tarefas são divididas, os recursos 

são distribuídos e os departamentos são coordenados”.  A estrutura organizacional é composta 

de três partes: 

 
 “(1) Um conjunto de tarefas formais atribuídos aos 
indivíduos e departamentos; (2) relacionamentos formais 
de comando, incluindo linhas de autoridade, a 
responsabilidade da decisão o número de níveis 
hierárquicos e a amplitude de contraste do gerente; (3) o 
projeto de sistemas para garantir a coordenação eficaz 
dos funcionários entre os departamentos.” (DAFT, 2005, 
p. 222) 

 

As organizações são fortemente influenciadas pelas pessoas e vice-versa. Em um 

estudo de Hall (2004, p. 47) fica claro que as relações humanas possuem um importante papel 

na formação das estruturas, uma vez que elas moldam as ações e comportamentos das 

pessoas, mas também são compostas por pessoas que as constituem e as transformam. Hall 

(2004, p. 47) coloca que as estruturas possuem três funções basilares, sendo elas: 1º Produzir 

resultados atendendo às metas específicas; 2º Controlar as variações de cada indivíduo dentro 

do contexto organizacional; 3º Representam o cenário pelo qual o poder toma sua forma, as 

decisões são efetivas e as atividades realizadas. 

Robbins (2002, p. 171) levantou seis perguntas e respostas que podem auxiliar na 

melhor compreensão da estrutura organizacional. 

 

1º Em que medida as tarefas são subdivididas em cargos distintos? 

Especialização do trabalho; 



  22

2º Em que base os trabalhos serão agrupados? 

Departamentalização; 

3º A quem se reportam os indivíduos e grupos? 

Cadeia de Comando; 

4º Quantos indivíduos um gerente pode comandar com eficiência e eficácia? 

Margem de contexto; 

5º Em que reside a autoridade para a tomada de decisões? 

Centralização e Descentralização; 

6º Em que medida haverá regras e regulamentos para comandar os funcionários e gerentes? 

Formalização. 

 Ao analisar as seis perguntas e respostas colocadas por Robbins (2002, p. 171), pode-

se perceber que a estrutura organizacional está relacionada, principalmente, à atividade 

desenvolvida pela empresa: como a atividade foi dividida, quem tem autoridade sobre a 

atividade, quantas pessoas podem ser comandadas pelo gerente, se ele descentraliza ou não a 

atividade e como fazer com que as pessoas se comportem da forma como desejam os 

detentores da autoridade.  

 

 

2.2 OS DOIS PRINCIPAIS PILARES DA ESTRUTURA DE UMA ORGANIZAÇÃO 

 

 

 Segundo Chandler (1962), para que uma organização obtenha sucesso, cada elemento 

pertencente a sua estrutura tem que ser cuidadosamente desenhado, sempre alinhado às 

estratégias organizacionais. Mintzberg (2003, p. 12) coloca que dentre os vários elementos da 

estrutura que devem ser arquitetados, dois são de basilar importância: a divisão do trabalho 

em tarefas distintas e a forma como estas tarefas são coordenadas. A partir deste pressuposto 

teórico, o referido autor dividiu a organização em seis partes principais e a forma como as 

tarefas são dirigidas, em seis mecanismos de coordenação, conforme será visto a seguir. 
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2.2.1 Partes-chave da Organização 

 

 

 Quando se fala em parte-chave da organização, está se referindo em como o trabalho 

pode ser dividido na organização. Mintzberg (2003, p. 20-27, p. 325-327) classifica em seis as 

partes básicas de uma organização: cúpula estratégica, linha intermediária, tecnoestrutura, 

assessoria de apoio, núcleo operacional e ideologia, que serão detalhados a seguir. 

Cúpula estratégica – Na cúpula, encontram-se as pessoas com responsabilidade global 

pela organização – o chief executive officer (também chamado de presidente) e outros 

dirigentes de alto nível com preocupações globais. A cúpula estratégica é encarregada de 

assegurar que a organização cumpra sua missão de modo eficaz e também que atenda às 

necessidades dos que controlam ou que detêm poder sobre ela (proprietários, órgãos 

governamentais, entre outros). 

Linha Intermediária – A linha intermediária representa o ponto de ligação entre a 

cúpula estratégica e o núcleo operacional (gerentes intermediários). O gerente da linha 

intermediária executa várias tarefas no fluxo de supervisão direta, acima e abaixo dele: coleta 

informações de feedback e transfere algumas delas ao gerente acima; intervém no fluxo de 

decisões. Fluindo para cima estão os problemas da unidade, as propostas de mudança e as 

decisões  que requerem autorização. Fluindo para baixo, estão os recursos, regras e planos, 

projetos a implementar. Precisa também gerenciar as situações fronteiriças, manter contato 

com outros gerentes, analistas e outros. Além disto, o gerente intermediário precisa definir a 

estratégia para a sua unidade. 

Núcleo operacional: O núcleo operacional assegura os inputs para a produção, 

transformam os inputs em outputs, distribuem os outputs, ou seja, o núcleo operacional é 

responsável pela entrada de matéria prima, pela transformação desta matéria prima no produto 

da empresa e pela distribuição deste produto. 

Tecnoestrutura: A tecnoestrutura é responsável pela formatação do núcleo operacional, 

ou seja, ela define os processos, as especificações do produto e a formalização do 

comportamento. Ex: Em uma lanchonete, ela irá definir o processo de elaboração do 

sanduíche (1o corta o pão, depois frita o bife e, finalmente, lava o alface), específica que 

tamanho o sanduíche terá, qual o tipo do pão e a qualidade da alface, e formaliza o 

comportamento dos funcionários, seja através de manuais, treinamento ou doutrinação. 

Assessoria de apoio: É a área especializada, terceirizada ou não, que tem a função de 

apoiar a organização, fora do fluxo de produção de seu produto principal. Desta forma, a 
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assessoria de apoio dá suporte às operações da empresa, como, por exemplo: serviços de 

vigilância, assessoria jurídica, restaurante, entre outros. Pode ser considerada como todas as 

atividades desenvolvidas pela empresa que não têm ligação direta com o fluxo de produção da 

empresa. 

Ideologia: É a parte da organização responsável pela elaboração, manutenção, 

disseminação e interiorização de suas ideologias e doutrinas. 

Mintzberg define a ideologia como sendo(2003, p. 325) 

 
“a parte viva (se não tecnicamente animada) de qualquer 
organização, pelo menos uma parte evidente para os que 
possuem este sexto sentido ilusório. O visitante 
perceptivo sente-a, imediatamente. A ideologia aqui 
referida como um sistema de crenças sobre a própria 
organização, não as crenças da sociedade que a envolve – 
representa uma sexta força importante em qualquer 
organização, na direção de um senso de missão: o 
impulso para evangelizar em seu nome.” 

 
 A figura 1  apresenta as seis partes da organização definidas por Mintzberg. No topo, 

aparece a cúpula estratégica que é ligada ao núcleo operacional, que aparece na parte de baixo 

da figura pela linha hierárquica ou intermediária, ao centro. Nas laterais, aparecem a 

tecnoestrutura e o pessoal de apoio e, na parte externa, a ideologia influenciando toda a 

organização. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 As seis partes da organização 
Fonte: Adaptado deMintzberg (2003) 

Ideologia: conjunto de 
normas, regras e 

doutrinas
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2.2.2 Mecanismo de Coordenação 

 

 

 Bateman  e Snell (1998, p. 232) definem coordenação como sendo “os procedimentos 

que ligam as várias partes da organização para que se alcance a missão global da empresa.” 

Mintzberg (2003, p. 14-17, 325) define seis mecanismos de coordenação principais, sendo 

eles: ajustamento mútuo, supervisão direta, padronização dos processos, padronização dos 

outputs, padronização das habilidades e as normas, regras e doutrinação. Cada mecanismo é 

detalhado a seguir. 

Ajustamento mútuo: Neste caso, o controle do trabalho permanece nas mãos dos 

trabalhadores, que se utilizam da comunicação informal para o ajustamento das atividades. No 

ajustamento mutuo, embora possa encontrar uma atividade informalmente pré–definida, pode 

haver um ajustamento das funções, ou seja, embora o operário (A) seja responsável pela 

atividade (1), pode ser que o funcionário (b), que, normalmente, desenvolve a atividade (2), 

execute a atividade (1) e vice-versa. 

O ajustamento mútuo é bastante comum em organizações nascentes, com poucas 

pessoas, como, por exemplo, em uma lanchonete que apenas possua um casal de 

trabalhadores. Por outro lado, pode ser encontrado em organizações mais complexas, como 

em centros de pesquisa, onde o especialista em física e o especialista em engenharia 

desenvolvem atividades juntos e, em certos instantes, embora esteja claro o papel de cada um, 

um pode entrar na área do outro, pois o ponto de divisão de tarefas não está claramente 

definido. 

Supervisão direta: Na supervisão direta, fica claro o papel de uma pessoa como 

responsável pela outras, orientando e monitorando suas ações. Como exemplo, a supervisão 

direta pode ser encontrada em uma padaria, onde o dono fica no caixa e, de lá, controla o 

trabalho dos seus funcionários, dando ordem e orientações. Encontramos também em uma 

linha de produção que, embora tenha os processos definidos, necessita de alguém para 

supervisionar todo o processo. Neste último caso, a supervisão direta fica enfraquecida ou 

limitada à padronização dos processos do trabalho. 

Padronização dos processos: a padronização dos processos fornece condições para que 

a supervisão direta tenha uma maior amplitude de controle. Um gerente pode conseguir 

coordenar sozinho sete pessoas, mas quando este número aumenta para 14, faz-se necessário a 

descrição clara da atividade para o funcionário, assim como o respectivo treinamento.  
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A padronização do processo do trabalho tem como objetivo fazer com que as 

atividades sejam feitas, repetitivamente, da mesma forma e, para isto, utiliza-se de manuais, 

treinamentos, fluxos, entre outros mecanismos. É importante ressaltar que este mecanismo é 

largamente utilizado em empresas de produção de massa e que se constituiu na base do 

conhecimento cientifico em administração, tendo suas raízes no Taylorismo. 

Padronização dos outputs: Os outputs são definidos por Mintzberg como os resultados 

do trabalho, podendo ser entendidos também como medidas de desempenho ou determinadas 

especificações padronizadas. A padronização dos outputs acontece quando não tem relevância 

para a organização a forma pela qual o resultado ou as medidas são alcançadas e, sim, o que 

foi estabelecido como objetivo final da organização. Por exemplo, um gerente de vendas 

coloca como meta vender x produtos, não se importando muito com o processo que o 

vendedor irá utilizar para vender, mas, sim, com o número final.  

Padronização das Habilidades: Existem funções dentro das organizações que, pela sua 

complexidade, necessitam de formação especifica, de forma que as empresas não têm como 

definir exatamente os processos de trabalho destas atividades. Nestes casos, a organização 

opta por contratar profissionais formados em universidades ou cursos técnicos especializados. 

Desta forma, quando um hospital contrata um médico, quem está definindo o procedimento 

para a realização da cirurgia? O hospital ou a instituição de ensino em que o médico se 

formou? Naturalmente, o procedimento da atividade do especialista vem de onde ele se 

especializou, ou seja, na padronização das habilidades, em boa parte dos casos, o processo de 

execução da tarefa é terceirizado. 

Normas, regras e doutrinação: Segundo Mintzberg (2003, p. 325) “algumas 

organizações têm como mecanismo chave de coordenação a socialização, ou, se preferir, a 

padronização das normas – e um correspondente parâmetro de design principal, a 

doutrinação”. Neste caso, as normas, regras e doutrinação servem de importantes 

instrumentos de viabilização da ideologia. São estes três componentes que vão permitir que a 

atividade seja realizada dentro do que a ideologia principal da organização determina como 

importante. 

Para compreender melhor as relações existentes entre os mecanismos de coordenação 

expostos, vamos considerar o seguinte exemplo: Supondo que um aluno líder irá desenvolver 

alguma atividade com a sua equipe de sala de aula, o primeiro passo é identificar que 

atividade é essa. Depois de identificada a atividade a ser desenvolvida por cada componente 

da equipe (divisão do trabalho), o aluno líder terá que verificar como esta atividade será 

coordenada: será desenvolvida de maneira informal, um auxiliando e assumindo a função do 
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outro quando preciso (1 – ajustamento mútuo). Uma pessoa da equipe ficará responsável por 

supervisionar diretamente o trabalho dos demais (2 – supervisão direta). O aluno líder irá 

elaborar um manual para que cada um saiba exatamente o que fazer (3 – padronização dos 

processos). O aluno líder permitirá que o processo pelo qual a atividade será realizada fique a 

cargo de cada componente da equipe, importando-se mais com o resultado final (4 – 

padronização dos outputs). O aluno líder irá enviar o pessoal da equipe para fazer um 

treinamento, antes de iniciar as atividades (5 – padronização das habilidades). O aluno Líder 

irá incutir seus valores, a fim de que seu pessoal trabalhe segundo suas ideologias (6 – 

doutrina, normas e regras). 

 

 

2.3 DEMAIS PARÂMETROS DA ESTRUTURA DAS ORGANIZAÇÕES 

 

 

 Os demais parâmetros da estrutura organizacional definidos por Mintzberg (2003, p. 

36-37) podem ser divididos em 4 grupos que compõem a estrutura e 1 grupo que se constitui 

nos fatores situacionais, conforme podemos visualizar no quadro 1 a seguir: 

Quadro 1 

Outros Parâmetros Organizacionais de Mintzberg 

 
Grupos de elementos que 
compõem ou estão ligados à 
estrutura organizacional 

 

Parâmetros de design 

Design das posições  Especialização da tarefa 
Treinamento e doutrinação 
Formalização do comportamento 

Design da superestrutura  Agrupamento ou departamentalização 
Tamanho das unidades 

Design dos vínculos laterais  Sistemas de planejamento e controle 
Instrumentos de interligação e comunicação 
informal 

Design do sistema de tomada 
de decisões  

Descentralização 
Fluxo de autoridade 
Sistemas de fluxo regulamentado 

Fatores situacionais  Idade e tamanho 
Sistema Técnico 
Ambiente 
Poder 

Fonte: Adaptado de Mintzberg (2003, p. 37, 139) 
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Cada um dos grupos do quadro anterior pode ser entendido da seguinte forma: 

Design de posições: Estão mais ligados a parâmetros relacionados à formação do 

funcionário e à conduta ou comportamento do individuo na organização. 

Design da superestrutura: Ao denominar superestrutura, Mintzberg se refere aos 

mecanismos da estrutura organizacional que estão mais ligados a organizações que possuam 

certo porte e, por isto mesmo, necessita destes mecanismos para delineação e manutenção das 

atividades. 

Design dos vínculos laterais: Estão relacionados a mecanismos que possibilitem 

integrar a organização as suas diretrizes e possibilitem a obtenção das metas. 

Design do sistema de tomada de decisões: Estão relacionados à forma pela qual a 

autoridade é exercida, à capacidade de delegar e a quem a delegação está direcionada. 

Fatores situacionais: refere-se a um conjunto de fatores situacionais ou contingenciais 

que precisam estar ligados aos elementos descritos nos quatro tópicos acima, para que a 

organização possa obter resultados positivos. 

Nos tópicos a seguir, serão detalhados os parâmetros definidos no quadro 1. 

 

 

2.3.1 Especialização das Tarefas  

 

 

A especialização pode ser entendida por Bateman & Snell (1998, p. 231) como a 

subdivisão do trabalho da organização em tarefas menores. Várias pessoas e unidades da 

organização desempenham tarefas diferentes. A atribuição de tarefas distintas para pessoas ou 

grupos diferentes, normalmente, é chamada de divisão do trabalho. Secretárias e contadores 

especializam-se e desempenham trabalhos diferentes; de modo semelhante, as tarefas de 

marketing, finanças e recursos humanos são atribuídas aos respectivos departamentos. O 

grande número de tarefas que devem ser realizadas nas organizações faz da especialização 

uma necessidade. 

          As observações de Daft (2005, p.223) colocam que “Quando a especialização do 

trabalho é extensa os funcionários se dedicam a uma única tarefa. Os trabalhos são menores, 

mas eles podem ser realizados eficientemente.” Segundo o mesmo autor, “Os funcionários são 

isolados e fazem apenas um único serviço.” 
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Para Mintzberg (2003, p. 38), a especialização do trabalho “é a forma predominante da 

divisão do trabalho”, a parte inerente a qualquer organização, ou mesmo de qualquer atividade 

humana. O autor divide a especialização em horizontal e vertical. 

A especialização horizontal pode ser representada pelos trabalhos de profundidade, ou 

seja, o trabalhador aprofunda o seu conhecimento com relação ao desenvolvimento de 

determinada tarefa. Eles podem ser simples ou complexos. Ex: um operário de uma linha de 

produção executa um trabalho de especialização horizontal simples, pois ele se aprofunda em 

apenas uma atividade pouco complexa. Um médico exerce uma especialização horizontal 

complexa, ou seja, ele se aprofunda em uma atividade complexa, como a psiquiatria, por 

exemplo. O operário recebe um forte controle do seu gerente, por isso o seu trabalho é 

verticalmente especializado, ou seja, o gerente de especialização vertical controla a sua 

atividade. O médico recebe pouco controle sobre o seu trabalho, pois ele conhece mais sobre 

psiquiatria do que o diretor do hospital, por isto seu trabalho é pouco verticalmente 

especializado. 

 A especialização vertical está ligada à amplitude de tarefas com pouca especialização 

em cada uma delas. Normalmente são caracterizadas pelas atividades desenvolvidas pelos 

gerentes das empresas. Aqui pode-se encontrar o gerente com um grande número de tarefas e 

com uma pequena dedicação para cada uma delas. 

 Os estudos de Mintzberg (2003, p. 40-41) apontam que, tanto a especialização 

horizontal como a vertical podem ser ampliadas. No primeiro caso, o autor coloca que o 

funcionário pode aumentar a variedade de tarefas ligadas ao produto e serviço e aprofundar 

conhecimentos sobre elas. No caso da ampliação vertical, o autor coloca que, não somente o 

trabalhador executa maior número de tarefas, mas também exerce maior controle sobre elas. 

 

 

2.3.2 Treinamento e Doutrinação 

 

 

 As observações sobre treinamento Mintzberg (2003, p.51) define que o “treinamento 

refere-se ao processo pelo qual são ensinados habilidades e conhecimentos relacionados ao 

trabalho, enquanto doutrinação é o processo pelo qual as normas organizacionais são 

adquiridas.” 

 O treinamento pode ser interno ou externo. O treinamento é externo quando a 

organização precisa de um grau de especialização maior, não tendo condições internas de 
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fornecê-lo. O interno é quando a organização possui condições de formar o próprio integrante, 

sendo, na maior parte das vezes, treinamentos não muito complexos, embora, hoje, algumas 

empresas de grande porte optem por manter grandes estruturas de treinamento. Em ambos os 

casos demonstram a necessidade da empresa de especializar seu pessoal, podendo contratar 

um profissional já treinado, treinar o profissional depois da contratação, geralmente no 

período inicial, e reciclá-lo, treiná-lo periodicamente. 

         Na interpretação de Daft (2005, p. 306) o treinamento “representa um esforço planejado 

para facilitar o aprendizado dos funcionários”. Segundo o mesmo autor, quando realizado no 

próprio trabalho, pode ser entendido como “um tipo de treinamento no qual um funcionário 

experiente “adota” um funcionário novo para ensinar-lhe como desempenhar seus deveres no 

trabalho.” 

 Diferentemente do treinamento, que é percebido pelo funcionário de maneira clara, a 

doutrinação, mesmo que formalizada e planejada, nem sempre está muito nítida para quem a 

recebe. Mintzberg (2003, p. 53) coloca a doutrinação como sendo “o rótulo utilizado para o 

parâmetro de design pelo qual a organização, formalmente, socializa seus membros em seu 

próprio benefício”. A doutrinação está intimamente ligada à cultura da organização e ao seu 

sistema de valores. 

 Os programas de doutrinação internos, quando mais complexos e profundos, 

normalmente se justificam quando as tarefas são sensíveis ou remotas. Mintzberg (2003, p. 

54) coloca alguns exemplos clássicos de doutrinação, como a Igreja Católica, partido 

comunista e outros modelos. 

 Muitas vezes, no inicio de um novo emprego, o profissional, já especializado, recebe 

um breve curso de reciclagem profissional, onde a empresa procura passar algumas nuances 

técnicas e, principalmente, seus sistemas de valores, que são infiltrados de maneira sutil nos 

treinamentos. 

 

 

2.3.3 Formalização do Comportamento 

 

 

 As pesquisas de Mintzberg (2003, p.56) referem-se à padronização de processos de 

trabalho pela imposição de instruções operacionais, descrição de cargos, regras, regulamentos, 

dentre outros mecanismos do gênero. Segundo o mesmo autor, a “especialização, a 

formalização, o treinamento e a doutrinação não são parâmetros do design totalmente 
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independentes.” A formalização está ligada à especialização pela necessidade específica, ao 

treinamento que informa como proceder, à doutrinação pelas normas e regras. As estruturas 

que dependem de padronização para coordenação podem ser definidas como burocráticas e as 

que não dependem, como orgânicas. 

  Na interpretação de Daft (2005, p. 228), a formalização pode ser definida como a 

“documentação escrita usada para dirigir e controlar os funcionários.” O mesmo autor coloca 

que incluem-se aí “os livros de regras, as políticas, procedimentos, as descrições do trabalho e 

as regulamentações.” 

 

 

2.3.4 Agrupamento ou Departamentalização  

 

 

Mintzberg (2003, p. 59-60) define o agrupamento como a escolha de bases pela qual 

as unidades são agrupadas, normalmente representadas em um organograma. Quando se 

agrupa um determinado número de atividades sob uma mesma supervisão, esta unidade 

agrupada compartilhará de recursos comuns, indicadores de desempenho comuns e até mesmo 

do mesmo espaço.  Segundo o autor, pode-se agrupar o trabalho por várias bases diferentes: 

processo, produto, cliente, local e assim por diante.  

        Em um apontamento do seu estudo, Daft (2005, p. 222) define que o organograma “é a 

representação visual da estrutura de uma organização.” Segundo o autor, pode ser definido 

como “o conjunto de tarefas formais e de relacionamentos formais de comando que 

proporcionam a estrutura o controle vertical da organização.” 

         Conforme observam Bateman & Snell (1988, p. 249) os cargos podem ser 

departamentalizados segundo uma base funcional, por produto, por consumidores ou 

geograficamente. A maioria das organizações utiliza muitos tipos diferentes de 

departamentalização. Quando a empresa opta por uma estrutura matricial, encontra um 

modelo complexo que apresenta autoridade dupla. Uma matriz bem administrada permite que 

as organizações se adaptem às mudanças, mas também pode criar confusão e dificuldades 

interpessoais.  
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2.3.5 Tamanho das Unidades  

 

 

Na abordagem de Mintzberg (2003, p. 80) sobre o tamanho ou dimensão da 

organização, esta deve se referir à amplitude de controle exercida em uma unidade. Como 

exemplo, pode-se citar um gerente de linha de produção não muito padronizada que tem 10 

subordinados sobre o seu comando. A partir do momento em que for utilizado mecanismo de 

padronização do processo ou formalização do comportamento, este mesmo gerente poderá 

supervisionar 20 ou 30 funcionários. Temos aí um aumento da amplitude de controle.  

          Existem algumas interpretações adicionais em torno do tamanho das unidades 

organizacionais. Daft (2005, p. 226) coloca que a amplitude administrativa pode ser definida 

como “O número de funcionários que se reportam a um supervisor, também chamada 

amplitude de controle.” Segundo o mesmo autor, “As visões tradicionais de uma organização 

recomendavam uma amplitude administrativa de, aproximadamente, 7 (sete) subordinados por 

gerente.” O autor coloca ainda que, hoje, devido ao processo de enxugamento empresarial, 

podemos encontrar a amplitude de 30, 40 ou mais funcionários por gerente.  

          Para Daft (2005, p. 226), os fatores que determinam a amplitude são os seguintes: 

Trabalho estável e rotineiro; Tarefas similares; Concentração em um único local; 

Funcionários altamente treinados; Regras e procedimentos das atividades definidas; Sistema 

de apoio aos gerentes. 

Conforme as pesquisas de Bateman & Snell (1998, p. 249),  a amplitude de controle 

pode afetar a estrutura e a eficácia administrativa. Segundo os autores, a amplitude de 

controle é o número de pessoas que se reportam diretamente a um administrador. A amplitude 

de controle ótima é determinada por características de trabalho dos subordinados, do 

administrador e da organização. 

 

 

2.3.6 Sistema de Planejamento e Controle  

 

 

Ao analisar os sistemas de planejamento e controle, Mintzberg (2003, p. 89-91) coloca 

que o propósito de um plano é especificar um resultado desejado em algum momento futuro e 

o propósito do controle é avaliar se o padrão foi ou não alcançado. Assim, o planejamento e o 
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controle seguem juntos: não pode haver controle sem planejamento e os planos perdem a sua 

influência sem controles de acompanhamento.  

Segundo o mesmo autor, o propósito do controle de desempenho é regular os 

resultados globais de uma determinada unidade. O controle de desempenho ainda cumpre dois 

importantes papéis: mensurar e motivar.  

 

 

2.3.7 Instrumento de Interligação e Comunicação Informal 

 

 

Em seus estudos, Mintzberg (2003, p. 99) coloca que “as organizações desenvolveram 

um conjunto de instrumentos para encorajar contatos de interligação entre indivíduos, 

instrumentos que podem ser incorporados na estrutura formal.” Dentre os instrumentos de 

interligação, o referido autor cita “as forças tarefas, as estruturas matriciais e os gerentes 

integradores.”  

Ao se analisar os sistemas de integração organizacional Bateman & Snell (1998, p. 

232) constata-se a integração como sendo o grau em que unidades diferenciadas trabalham 

juntas coordenando seus esforços. Segundo o citado autor, as organizações terão maior 

probabilidade de falirem se estiverem em ambientes complexos e forem altamente 

diferenciadas e falharem em integrar adequadamente suas atividades. 

          A integração é alcançada por meio de mecanismos estruturais que melhoram a 

colaboração e a coordenação. Qualquer atividade que liga unidades de trabalho diferentes 

desempenha uma função integrativa entre unidades diferentes. Quanto mais diferenciada for a 

empresa, maior será a necessidade de integração entre suas diferentes unidades. 

        Daft (2005, p. 48) define força tarefa como sendo “uma equipe temporária ou um comitê 

formado para resolver um problema específico de curto prazo envolvendo vários 

departamentos.” 

Uma empresa que tenha implantado um sistema de qualidade total, como irá integrar 

todos os departamentos com relação aos padrões de qualidade desejada? Ela poderá colocar 

uma pessoa que servirá de ponto de ligação entre a qualidade de compras, a qualidade de 

produção e a qualidade de vendas, por exemplo. Além destas pessoas, que servem de ponto de 

ligação, a empresa pode utilizar-se de outros mecanismos, tais como: Forças tarefas: que são 

reuniões esporádicas ou permanentes com o objetivo de uniformizar determinada situação, 

seja uma informação, uma estratégia ou até mesmo uma dificuldade ou nova fase da empresa. 
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A empresa pode também criar uma estrutura-mestra, ou seja, dois ou mais gerentes 

responsáveis pelas decisões e pela disseminação destas na organização.  

 

 

2.3.8 Descentralização  

 

 

          O trabalho de Mintzberg (2003, p. 113) coloca a centralização como sendo o “meio 

mais seguro de coordenar a tomada de decisão na organização.” Dentro deste contexto, 

Mintzberg questiona “Então por que uma organização deve descentralizar?” e ele próprio 

responde “simplesmente porque nem todas as suas decisões podem ser entendidas em um 

centro, em um cérebro.” 

          Existem algumas outras definições adicionais como a de Daft (2005, p. 224) que define 

a descentralização como sendo o processo que os gerentes usam para transferir a autoridade e 

a responsabilidade para as posições abaixo deles na hierarquia e coloca dois tipos de 

autoridade conforme se seguem: 

          Autoridade de Linha: “Significa que as pessoas nas posições administrativas têm 

autoridade formal para dividir e controlar os subordinados imediatos.” 

          Autoridade de Assessoria: “Uma forma de autoridade concedida aos funcionários 

especialistas nas suas áreas de perícia.” 

Em outra definição, Bateman e Snell (1998, p. 249) colocam que a delegação pode ser 

definida como a alocação de tarefas e responsabilidades em certos indivíduos. Ela possui 

muitas vantagens potenciais para o administrador, para o subordinado e para a organização. 

Porém, para ser eficaz, o método deve definir o objetivo, nomear a pessoa, requerer opiniões, 

prover recursos, agendar checagens e debater os progressos periodicamente. 

Complementando, Bateman e Snell (1998, p. 249) diferem as organizações 

centralizadas das descentralizadas. Segundo os autores, “nas organizações centralizadas, as 

decisões mais importantes são tomadas pelos altos administradores. Em organizações 

descentralizadas, muitas decisões são delegadas para níveis mais baixos. 

Para Mintzberg (2003, p. 115-129), podemos encontrar os seguintes tipos de 

descentralização: 

• Descentralização vertical, quando o poder é delegado para a linha 

intermediária. Ex: O presidente de uma empresa delega poder para o gerente.  
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• Descentralização horizontal, quando o poder é delegado ao núcleo operacional. 

Ex. O presidente delega poder para o núcleo operacional.  

• Descentralização seletiva, quando o poder sobre os vários tipos de decisões 

está em locais diferentes da organização.  Ex. As decisões financeiras podem 

ser tomadas na cúpula estratégica, as de marketing nas unidades de apoio e as 

de produção na gerência operacional. 

 

 

2.3.9 Fluxo de Autoridade  

 

 

O Fluxo da autoridade pode ser visto, nitidamente, na teoria de Mintzberg (2003) 

esclarecendo que a autoridade pode originar de diversos pontos da organização, embora, 

normalmente, represente o fluxo de poder que desce da hierarquia. Dependendo da 

organização, a autoridade pode ser mais significativa em uma parte do que em outra ou pode 

ser insignificante em toda a organização. Segundo o autor, o organograma representa um meio 

de identificar o fluxo de autoridade, embora nem sempre seja o que realmente ocorre na 

organização. Normalmente, as empresas ou as atividades que possuam um elevado grau de 

supervisão direta ou mesmo de padronização é que possuem um significativo fluxo de 

autoridade.  

          Em outra definição, Daft (2005, p. 224) coloca que a autoridade representa “O direito 

formal e legítimo de um gerente de tomar decisões, ditar ordens e alocar recursos para 

alcançar os resultados desejados pela organização.” Para o autor, “a autoridade é investida nas 

posições organizacionais, não nas pessoas.” O autor coloca ainda que “Embora a autoridade 

flua de cima para baixo, através da hierarquia da organização, os subordinados obedecem 

porque eles acreditam que gerentes têm o direito legítimo de emitir ordens.” 

          Complementando as definições anteriores, ressalta-se que: 

“A autoridade reside mais em posições do que em pessoas. 
Assim, o cargo de vice-presidente de uma divisão tem 
autoridade sobre essa divisão, não importando nem quantas 
pessoas têm assumido essa posição nem quem a conduz no 
momento. Tradicionalmente, autoridade tem sido o principal 
meio para se conduzir uma organização. Uma ordem que um 
chefe dá a um funcionário de um nível mais baixo, 
geralmente, é cumprida. Pelo fato dessas coisas ocorrerem em 
organizações, diariamente, é que elas podem ir para a frente, 
em direção ao atendimento de seus objetivos.” (Bateman & 
Snell, 1998, p. 232) 
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2.3.10 Sistema de Fluxo Regulamentado  

 

 

As pesquisas realizadas por Mintzberg (2001, p. 150) colocam o trabalho 

regulamentado como aquele que é controlado de alguma forma pela organização. Toda 

empresa utiliza algum sistema de trabalho. O funcionário que trabalha em uma pequena 

empresa e que precisa pegar uma requisição para retirar um material de um determinado 

departamento está obedecendo a um sistema da sua organização. Ele também poderia assinar 

um livro-ponto para confirmar sua presença no trabalho ou receber uma notificação, por 

escrito, informando que teria que comparecer a uma reunião na próxima semana. Deste modo, 

o funcionário esta obedecendo a um sistema simples (pois não envolve tecnologia) da sua 

organização. Quando este sistema regulamenta (controla e formaliza) o trabalho, diz-se que se 

trata de um sistema simples regulamentado. Ex: Um operário que utiliza um manual escrito 

para elaborar a sua atividade. Quando utilizado, alguma tecnologia para regular a atividade, 

como softwares de gestão ou algum outro tipo de controle tecnológico, diz-se que a 

organização utiliza um sistema técnico regulamentado. 

 

  

2.3.11 Idade e Tamanho  

 

 

Para Mintzberg (2003, p. 141), a idade e o tamanho geram um grande número de 

experiências na organização que estimulam a formalização do comportamento. A idade 

formaliza o comportamento através da tradição na resolução de um determinado problema. 

Ex.: A organização, com o passar do tempo, vivencia diversas situações. Após vivenciar a 

mesma situação duas ou três vezes, a organização formaliza um padrão de resposta, quando a 

mesma situação aparece uma quarta vez. O mesmo acontece com a organização que é grande 

e que, mesmo não tendo uma idade representativa, gera um grande número de atividades pelo 

seu porte.  

O tamanho da estrutura da organização também pode elevar a sua complexidade 

administrativa, especializando cargos e aumentando a sua hierarquia para poder supervisionar 

os seus funcionários e padronizar seus processos de trabalho. A idade do setor, por outro lado, 

vai influenciar na forma administrativa, através do reflexo da estrutura do setor no qual opera, 
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independente da idade da organização. Desta forma, uma nova organização, normalmente, 

inspira sua estrutura em outras já existentes. 

 

 

2.3.12 Sistema Técnico 

 

 

Na classificação de Mintzberg (2003, p. 147), quando nos referimos ao sistema técnico 

estamos nos referindo ao sistema de trabalho da empresa que tem agregado um software, um 

maquinário ou qualquer outro avanço técnico que influenciará na produção e no processo da 

empresa. Este sistema pode exercer controle ou não sobre o trabalho do funcionário. Um 

exemplo interessante do controle utilizado através de um sistema técnico são as agências 

bancárias que, na medida que elevaram a complexidade de seus sistemas técnicos, elevaram o 

controle sobre a gerência de cada unidade, diminuindo a autonomia de cada unidade e 

concentrando o poder nos centros técnicos de controle. 

         Algumas modalidades de sistemas técnicos utilizados pelas organizações são definidas 

por Daft (2005, p. 500-503) conforme segue. 

• Sistema de Automação de escritório: “Sistemas que combinam os mais 

modernos hardware e software para tratar das tarefas de publicação e 

distribuição de informação.”| 

• Sistema de Informação Gerencial: “Um sistema por computador que 

proporciona informações e apoio para a tomada de decisão administrativa 

eficaz.” 

• Sistema de relatório das informações: “Um sistema que organiza informações 

na forma de relatórios específicos que os gerentes usam nas tomadas de 

decisões diárias.” 

• Sistema de Apoio às decisões: “Um sistema interativo, por computador, que 

usa os modelos de decisões e banco de dados especializados para apoiar os 

tomadores de decisões organizacionais.” 

• Sistema de informações executivas: “Um sistema de informação administrativa 

projetado para facilitar a tomada de decisão estratégica nos níveis  mais altos 

da administração, dando aos executivos fácil acesso às informações oportunas 

e relevantes.” 
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• Groupware: “Software que funciona em uma rede de computadores ou na 

internet para facilitar o compartilhamento das informações, o trabalho em 

grupo e a tomada de decisão em grupos.” 

• Internet e business: “uma coleção global de redes de computadores conectados 

para troca de informações.” 

• E-Business: “Qualquer negócio que acontece pelos meios eletrônicos por uma 

rede de computadores, em vez de um espaço físico.” 

• E-Commerce: “Trocas comerciais que ocorrem eletronicamente.” 

• Intranet: “um sistema de comunicação interna que usa a tecnologia e os 

padrões da internet, mas é acessível apenas para as pessoas dentro da 

organização.” 

• Intercâmbio eletrônico de dados (EDI): “Uma rede que liga os sistemas de 

computadores dos compradores e dos vendedores para a transmissão de dados 

estruturados, especialmente para pedidos, distribuição, pagamentos e 

recebimentos.” 

• Extranet: “Um sistema de comunicações externo que usa a internet e é 

compartilhado por duas ou mais pessoas.” 

Mintzberg (2001) difere sistema técnico de tecnologia. Segundo o autor, o primeiro é 

utilizado na essência operacional da organização para produzir outputs e o segundo refere-se à 

base de conhecimentos de uma organização. O autor relaciona ainda sistema técnico a três 

hipóteses relativas à essência produtiva da empresa, conforme segue na figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Hipóteses relativas ao sistema técnico 
Fonte: Adaptado de Mintzberg (2003, p. 147) 

Hipótese 1 – Quanto 
mais regulamentado 

o sistema técnico 
mais burocrático o 

trabalho dos 
operadores. 

 
As linhas de montagem do trabalho de produção de 

massa fazem com que o trabalho seja rotineiro e 
previsível e portanto, mais formalizado. 

Hipótese 3 – A 
automação 
operacional 

transforma uma 
estrutura burocrática 

em orgânica. 
As máquinas que são controladas por 

especialistas que determinam o conteúdo de 
suas próprias atividades, reduzindo a linha de 

autoridade.  

Hipótese 2 – Quanto 
mais complexo o 

sistema técnico, mais 
profissional o staff e 

o suporte.  
Maquinários complexos exigem a contratação 

de especialistas que utilizam de certa 
autonomia na tomada de decisões. 
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2.3.13 Ambiente 

 

 

        Os estudos realizados por Daft (2005, p. 54-55) levaram o autor a realizar a seguinte 

classificação com relação ao ambiente das organizações, conforme segue:  

• Ambiente Organizacional: “Todos os elementos que existem fora da organização e que 

têm potencial de afetá-la.” 

• Ambiente Geral: “A camada do ambiente externo que afeta a organização, 

indiretamente.” 

• Ambiente Operacional: “A camada do ambiente externo que influencia, diretamente, 

as operações e o desempenho organizacional.” 

• Ambiente interno: “É o Ambiente dentro dos limites da organização.” 

Outros autores não consideram o ambiente interno na definição de ambiente, como é o 

caso de Mintzberg (2003, p. 155) que classifica o ambiente como as várias características do 

contexto externo da organização relacionado a mercado, a clima político, às condições 

econômicas e assim por diante. Quando o ambiente da organização é bastante estável, a 

estrutura interna da organização tende a ser burocrática. Quando o ambiente é instável, a 

estrutura tende a ser mais flexível. Quanto à complexidade tecnológica do ambiente, esta pode 

ser simples ou complexa, afetando a estrutura mediante a variável de compreensão do 

trabalho a ser realizado. A diversidade de mercado também pode afetar o ambiente, podendo 

esta variar de mercados integrados ou diversificados, que podem resultar em uma ampla 

variedade de clientes, produtos ou regiões a serem atendidos, afetando as  organizações no 

tipo de trabalho a ser feito. O contexto pelo no mercado é formado pode também levar a uma 

hostilidade no ambiente, influenciados pela concorrência, sindicatos, governos, entre outros 

grupos de interesse. 

 Complementando seus estudos, Mintzberg (2001, p. 150) expõe quatro hipóteses 

relacionadas ao ambiente. A primeira coloca que, quanto mais dinâmico o ambiente da 

organização, mais flexível é sua estrutura. Um exemplo clássico é o exército que tem uma 

estrutura bastante burocrática quando não está em guerra e que se torna bastante flexível 

quando está em guerra. A segunda hipótese diz que, quanto maior a complexidade de 

conhecimentos no ambiente da organização mais descentralizada é a sua estrutura. A 

justificativa dada pelo autor a esta hipótese é que a cúpula passa a não ter condições de tomar 

decisões sozinha, uma vez que a complexidade dos conhecimentos envolvidos não o permite, 
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levando á descentralização. A terceira hipótese coloca que, quanto maior a diversificação do 

mercado, maior a propensão para dividi-los em unidades com base em mercado. A hipótese 

coloca que a diversificação de mercados irá levar à divisão de suas unidades, descentralizando 

poder para cada unidade desenvolver suas operações, gerando um melhor atendimento para 

seus clientes.  A quarta hipótese relata que a hostilidade extrema em seu ambiente leva a 

organização a centralizar temporariamente sua estrutura.  

 

 

2.3.14 Poder 

 

 

Na abordagem desenvolvida por Mintzberg (2003, p, 167), é realizado um questionamento 

sobre as formas pela qual o poder pode ser disseminado em uma organização. Ele pode estar 

centralizado na cúpula estratégica, pode haver uma divisão de poder provocada por uma 

coalizão política ou até mesmo pode ser exercido de acordo com alguma moda administrativa. 

Para o citado autor, existem algumas hipóteses relativas ao poder nas organizações, que 

podem ser visualizadas no quadro 2, a seguir. 

Quadro 2 

Hipóteses do Poder nas Organizações 

Hipóteses Ocorrência organizacional 

Quanto maior o controle 

externo da organização, 

mais centralizada e 

formalizada sua estrutura. 

O controle externo na organização leva a manter o executivo 

principal com uma maior dose de poder e impor uma maior 

rigidez nos padrões, transformados em normas e 

regulamentos. 

Uma coalizão externa 

dividida tende a provocar  

uma coalizão politizada 

interna e vice-versa. 

Os conflitos em uma das coalizões tendem a  transbordar para 

a outra, à medida que um conjunto de influências procura 

recrutar o apoio de outras. 

A moda favorece a estrutura 

do dia, mesmo quando 

imprópria. 

As publicações sobre negócios e empresas de consultoria 

promovem modelos, podendo estes serem passageiros ou 

duradouros, consistentes ou inconstantes, que influenciam na 

cultura e nas formas de poder, na organização. 

Fonte: Adaptado de Mintzberg (2003, p. 166-178) 
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  Outras abordagens como a de Daft (2005, p. 374) colocam que “a posição dos gerentes 

lhes dá o poder de recompensar ou punir os subordinados para influenciar seu 

comportamento.”  O autor complementa sua definição classificando as formas de poder em: 

poder legítimo, o poder de recompensa, o poder de coerção, poder de perito e o poder 

referente (DAFT, 2005, p. 374-375). 

        O poder Legítimo se origina de uma posição administrativa formal em uma organização 

e a autoridade concedida a esta posição. O poder de recompensa resulta da autoridade para 

outorgar recompensas a outras pessoas. O poder de coerção se origina da autoridade de punir 

ou recompensar pessoas. O poder de perito se origina do conhecimento especial, ou 

habilidade nas tarefas desempenhadas pelos subordinados. O poder referente resulta das 

características que comandam a identificação dos subordinados para com o líder, assim como 

o respeito e admiração por ele e o desejo de seguir o seu exemplo. 

 

 

2.4 MODELOS ORGANIZACIONAIS 

 

 

 Para Mintzberg (2003, p. 174-177), um número limitado de configurações ou modelos, 

com seus respectivos elementos constitutivos, podem explicar a maioria das tendências que 

levam uma organização a ser eficaz e também o que a leva à obtenção da não eficácia.   

Quantos modelos de organização devem existir? Cada organização tem suas próprias 

particularidades, como resultado das características da coletividade que a compõe. Mesmo 

com tanta diversidade de organizações Mintzberg classificou as organizações em 6 modelos 

básicos, conforme mostra o quadro 3. 

Quadro 3 

Modelos organizacionais de Mintzberg 

 
Modelos 

organizacionais 
Conceitos envolvidos 

 
Organização 

empreendedora 

Neste modelo de organização o nome já diz tudo: uma organização de estrutura 
simples, não muito mais que uma grande unidade, consistindo de um ou alguns 
gerentes de cúpula, um dos quais é o líder, e de um grupo de operadores que 
executam a tarefa do trabalho básico.  

 
 

Organização 
mecânica 

A organização maquinal é oriunda da revolução industrial, quando os empregos se 
tornaram altamente especializados e o trabalho altamente padronizado. Neste 
modelo de organização, encontramos uma administração mais aprimorada, com uma 
tecnoestrutura bem desenvolvida para a manutenção de seus sistemas de 
padronização, seja dos processos, especificações do produto ou formalização do 
comportamento.  
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Organização 
profissional 

Diferentemente da mecânica, neste modelo de organização, predomina a 
padronização das habilidades e não a de processos. Por precisar depender de 
profissionais treinados – pessoas altamente especializadas, mas com considerável 
controle sobre seu trabalho, como em hospitais e universidades.  

 
 

Organização 
diversificada 

 

      Neste modelo de organização existe uma forte atração para dividir. Uma 
organização cria divisões,  principalmente,  por um motivo: pelo fato de suas linhas 
de produtos serem diversificadas. Normalmente,  na matriz existe algum mecanismo 
de controle que é desenvolvido para que haja uma padronização mínima nas 
atividades das organizações, mas o controle maior fica a cargo de cada unidade, 
sendo o principal mecanismo de supervisão a padronização dos resultados.  

 
Organização 

inovadora 

Como o próprio nome já diz, a atração principal deste modelo de 
organização é para a inovação. Estas organizações precisam inovar de maneira 
complexa.  

 
Organização 
Missionária 

São aquelas organizações criadas e movidas por uma ideologia e, para tal, 
precisam de um modelo de gestão peculiar a fim de coordenar atividades de pessoas 
que, em parte dos casos são voluntárias. 
Fonte: Adaptado de Mintzberg (2003, P. 174-177, 325) 

 

As seções seguintes são dedicadas a um maior detalhamento sobre as tipologias 

organizacionais definidas por Mintzberg, no quadro 9. 

Quando Mintzberg classifica as organizações dentro destes seis modelos, ele não está 

definindo que estes modelos são estanques, ou seja, que a organização profissional não tem 

nenhuma característica da organização empreendedora ou que a mecânica não tenha nenhuma 

característica da inovadora. Mintzberg quis mostrar que a organização empreendedora irá ter 

um conjunto de características predominantes, e assim por diante. Desta forma, este trabalho 

descreve a seguir quais são estas características predominantes de cada um desses modelos 

organizacionais.  

 

 

2.4.1 Organização Empreendedora 

 

 

Segundo Mintzberg (2003, p. 178-182),  o mecanismo de coordenação predominante 

da organização empreendedora é a supervisão direta, a parte-chave é a cúpula estratégica e os 

parâmetros que mais se destacam são a centralização e a flexibilidade organizacional. Dentre 

os fatores situacionais, pode-se encontrar uma organização jovem, pequena, sistema técnico 

sem sofisticação, ambiente simples e dinâmico, possibilidade de hostilidade extrema ou forte 

necessidade de poder do executivo principal. Como exemplo, pode-se considerar a estrutura 

de uma lanchonete, uma revenda de automóveis com um proprietário ostentoso e 

extravagante, pequena empresa, entre outros. 
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A organização empreendedora pode ser caracterizada pelo que não é: pequena ou 

nenhuma estrutura, poucos assessores de apoio, divisão de trabalho não rigorosa e pequena 

hierarquia gerencial. Pouco do seu comportamento é formalizado e há o uso mínimo de 

planejamento, treinamento e instrumentos de interligação. Acima de tudo, é flexível. 

O poder de todas as decisões tende a estar centralizado no executivo principal. O 

executivo principal tende a possuir grande amplitude de controle. De fato, não é incomum 

todas as demais pessoas reportarem-se a ele. O agrupamento, se existir, é freqüentemente de 

base funcional, não rigorosa. A comunicação flui informalmente. A flexibilidade da tomada 

de decisão tende a ser rápida, em função da centralização de poder no principal executivo. A 

formulação da estratégia é de responsabilidade restrita do principal executivo, sendo 

raramente explicitada. O processo tende a ser mais intuitivo do que analítico e é orientado 

pelas oportunidades. A estratégia é a extrapolação direta de suas crenças pessoais e extensão 

de sua própria personalidade.  

 

 

2.4.2 Organização Mecânica 

 

 

Segundo Mintzberg (2003, p. 185-198), o principal mecanismo de coordenação é a 

padronização dos processos de trabalho.  A parte chave é a tecnoestrutura e os principais 

parâmetros de design são: formalização do comportamento, especialização vertical e 

horizontal, geralmente agrupamento funcional, unidade operacional de grande dimensão, 

centralização vertical e descentralização horizontal limitada, forte planejamento das ações. 

Fatores situacionais: organização antiga, sistema técnico regulado, ambiente estável e forte 

controle externo. Entre os exemplos, pode-se considerar um correio nacional, um órgão de 

segurança, uma siderúrgica, uma empresa automobilística, um banco, entre outras.  

Neste modelo, encontramos as tarefas operacionais rotineiras e altamente 

especializadas, os procedimentos muito formalizados no núcleo operacional e o poder de 

tomada de decisão relativamente descentralizado. A supervisão direta no núcleo operacional é 

limitada pela alta padronização dos processos. A linha intermediária tem que lidar com os 

distúrbios que surgem dos trabalhadores do núcleo operacional; assumem o papel de 

interligação entre os analistas da tecnoestrutura e o núcleo operacional; Apoiam os fluxos 

verticais na estrutura – agregação da informação de feedback hierarquia acima e a elaboração 

de planos de ação que seguem hierarquia abaixo.  
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A tecnocracia – pelo menos oficialmente – meramente aconselha. Não obstante, sem 

os padronizadores – corpo permanente de analistas de estudo do trabalho, designers de 

descrição de tarefas, programadores de produção, engenheiros de qualidade, pessoal de 

sistema de informação e muitas outras pessoas – a estrutura não funcionaria, o que faz com 

que lhes concedam grande dose de poder informal. Os tecnocratas despejam regras e 

regulamentos por toda a organização. A comunicação formal é favorecida em todos os níveis. 

A tomada de decisão tende a seguir a cadeia de autoridade formal.  

O poder formal está claramente no topo da hierarquia. Todavia, o topo também reúne 

muito poder informal, uma vez que aí reside o conhecimento e é onde o conhecimento é 

concentrado. Os gerentes da linha intermediária são, relativamente, fracos e o núcleo 

operacional não tem poder – exceto para interromper as operações. Os únicos que 

compartilham qualquer poder informal real com o topo estratégico são os analistas da 

tecnoestrutura. 

O processo de elaboração da estratégia é fortemente racionalizado e é claramente uma 

atividade de cima para baixo, com forte ênfase no planejamento da ação. A organização 

mecânica é tipicamente madura, grande o suficiente para ter o volume de trabalho operacional 

necessário para repetição e padronização e antiga o bastante para ter sido capaz de estabelecer 

os padrões que deseja utilizar. 

 

 

2.4.3 Organização Profissional 

 

 

Segundo os estudos de Mintzberg (2003, p. 212-229), os principais parâmetros do 

design, neste modelo, são: treinamento, especialização horizontal das tarefas, descentralização 

vertical e horizontal. Com relação aos fatores situacionais encontramos um  ambiente 

complexo e estável, sistema técnico não regulado e não sofisticado. A burocracia profissional 

contrata profissionais especializados, devidamente treinados e doutrinados, para o núcleo 

operacional e, depois, concede-lhes considerável controle sobre o seu próprio trabalho. O 

controle do trabalho significa que o profissional age independentemente de seus colegas, mas 

diretamente com os clientes que serve: empresas de auditorias, hospitais, universidades, 

sistemas escolares, artesãos, manufatura de vidros finos, fotografia artística, cozinha 

gastronômica, entre outros. 
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Enquanto a burocracia mecanizada gera seus próprios padrões – sua tecnoestrutura 

desenha os padrões de trabalho para os operadores e seus gerentes de linha os impõem - os 

padrões da burocracia profissional têm sua origem, largamente, fora da sua estrutura. 

A parte chave é o núcleo operacional, sendo que a outra parte bem elaborada é a 

assessoria de apoio para dar suporte aos profissionais de alto custo. Com pouca necessidade 

de supervisão direta, as unidades podem ser amplas e com poucos supervisores de linha. 

A estrutura administrativa é democrática – os profissionais não apenas controlam seu 

trabalho, mas também procuram controle coletivo das decisões administrativas. Os 

administradores profissionais que desejam ter qualquer poder nessas estruturas devem estar 

habilitados pelo órgão de classe, ser eleitos ou indicados pelos trabalhadores. A democracia 

não chega às unidades de apoio. 

 

 

2.4.4 Organização Diversificada 

 

 

Ao concentrar suas pesquisas no modelo diversificado, Mintzberg (2003, p. 239-265) 

considera como parte-chave a linha intermediária e os principais parâmetros de design são: 

agrupamento baseado no mercado, sistema de controle de desempenho, descentralização 

vertical.  Com relação aos fatores situacionais, podemos encontrar mercados diversificados 

(particularmente produtos ou serviços), empresa antiga e de grande porte, a necessidade de 

poder dos gerentes intermediários.  A divisionalizada não constitui uma estrutura completa, 

que vai da cúpula estratégica ao núcleo operacional, mas, ao contrário, é uma estrutura 

sobreposta a outras, isto é, cada divisão tem sua própria estrutura. 

Este tipo de organização confia na base de mercado para agrupar as unidades no topo 

da linha intermediária. Em um organograma típico de uma empresa manufatureira 

divisionalizada, cada divisão contém suas próprias atividades de compras, engenharia, 

marketing, produção, entres outras. 

Toda a filosofia gira em torno de onde se situa a responsabilidade do lucro – no 

gerente geral divisional. As unidades divisionadas podem descentralizar o poder, no entanto, 

as características desta estrutura levam a centralizar mais o poder do que teriam, caso fossem 

organizações independentes. 
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2.4.5 Organização Inovadora  

 

 

Mintzberg (2003, p. 281-305) considera que o modelo inovador ou adhocrático 

apresenta como o principal mecanismo de coordenação deste modelo, o ajustamento mútuo e 

a  parte-chave da organização, a assessoria de apoio. Dentre os principais parâmetros de 

design pode-se encontrar o instrumento de interligação, estrutura orgânica, descentralização 

seletiva, especialização horizontal do trabalho, treinamento, agrupamentos funcional e 

baseado  no mercado.  Os fatores situacionais apresentam ambiente complexo e dinâmico, 

sistema técnico sofisticado e, freqüentemente, automatizado. Como exemplos deste modelo, 

encontramos uma agência espacial, uma empresa cinematográfica, uma fábrica que produz 

protótipos complexos, entre outras. 

O modelo inovador é o mais novo dos modelos e o que menos se conhece, 

apresentando os conceitos de forma menos ordenadas. A sua especialização do trabalho é 

altamente horizontalizada de maneira complexa. De todas as configurações, a adhocracia é a 

que demonstra menor reverência aos princípios clássicos da administração, especialmente as 

unidades de comando. 

Há Muitos gerentes na adhocracia – gerentes de projetos, gerentes funcionais, gerentes 

integradores. Apoiada em especialistas altamente treinados, a adhocracia como a burocracia 

profissional, é descentralizada. A adhocracia pode ser dividida em dois tipos: adhocracia 

operacional e adhocracia administrativa 

A adhocracia operacional inova e soluciona os problemas de interesse direto de seus 

clientes, mas, em alguns casos, não há contrato intrínseco, como na produtora de filmes ou em 

uma companhia teatral. A parte administrativa emprega analistas preocupados com a 

adaptação a seu ambiente externo, como pesquisadores de marketing e analistas econômicos. 

Não obstante, esses analistas não desenham sistemas para controlar outras pessoas. 

O controle do processo de formulação estratégica, na adhocracia, não está claramente 

definido, se na cúpula estratégica ou em qualquer outro ponto da organização. Além disso, o 

processo é mais bem imaginado como uma formação estratégica, porque a estratégia, nessas 

estruturas, não é formulada conscientemente pelos indivíduos. Quando a estratégia se 

estabiliza, a estrutura deixa de ser uma adhocracia. 
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2.4.6 Organização Missionária 
 

 

Em seus estudos sobre este tipo de organização Mintzberg (2003, p. 314-324) 

caracteriza a configuração Missionária tendo como o mecanismo chave de coordenação a 

socialização ou, se preferir, a padronização das normas – e um correspondente parâmetro de 

design principal a doutrinação, bem como uma sexta parte - chave da organização, a 

ideologia. De fato, a ideologia é parte viva (se não tecnicamente animada) de qualquer 

organização, pelo menos uma parte evidente para os que possuem esse sentido ilusório. O 

visitante perceptivo “sente-a” imediatamente. A ideologia – aqui citada como um preceito de 

crenças sobre a própria organização, não as crenças da sociedade que a abrange – representa 

uma sexta força respeitável em qualquer organização na direção de um senso de missão e de 

sua respectiva evangelização. Por essa razão, a ideologia pode ser figurada como uma auréola 

que envolve a organização, que gera um impulso para a evangelização dentro de seu próprio 

ambiente interno.  

A configuração Missionária pura é construída em torno de uma missão inspiradora – 

transformar a sociedade de alguma forma, transformar os membros da própria organização ou 

apenas provê-los de uma experiência única – e um conjunto paralelo de crenças e normas. 

Nesta última consideração, a configuração Missionária é um contorno da burocracia, desde 

que seu arranjo esteja baseado na padronização das normas. Nesse sentido, também é 

inalterável e não adaptativa: a missão necessita ser distinta e inspiradora, mas nem ela, nem 

seu conjunto de normas podem ser mudados.  

 

 

2.5 SÍNTESES DOS MODELOS ORGANIZACIONAIS DE MINTZBERG 

 

 

 Reiterando o tema central da discussão deste capítulo, o quadro 4 apresentado a seguir 

oferece uma síntese das características de cada parâmetro da estrutura organizacional para 

cada modelo de organização determinado por Mintzberg (2003). O conjunto de características 

de um modelo forma o que o autor considera como modelo puro. Nas análises das 

organizações, pode-se encontrá-las apresentando características híbridas, com predominância 

de um, dois ou mais modelos. 
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Quadro 4 

Características de cada Modelo Organizacional 
 

TIPOS DE ORGANIZAÇÃO 
 

Parâmetros 
 Empreendedora Mecânica Profissional Diversificada Inovadora Missionária 
Parte-chave da 
organização 

Cúpula 
estratégica 

Tecnoestrutura Núcleo 
operacional 

Linha 
intermediária 

Assessoria de 
apoio 

Ideologia 

Mecanismo-
chave de 
coordenação 

Supervisão direta Padronização do 
trabalho 

Padronização das 
habilidades 

Padronização dos 
outputs 

Ajustamento 
mútuo 

Padronização das 
Normas 
(socialização) 

Especialização 
das tarefas 

Pouca 
especialização 

Muita 
especialização 
vertical e 
horizontal 

Muita 
especialização 
horizontal 

Alguma 
especialização 
horizontal e 
vertical 

Muita 
especialização 
horizontal 

Pouca 
especialização 

Treinamento e 
doutrinação 

Pouco 
treinamento e 
doutrinação 

Pouco 
treinamento e 
doutrinação 

Muito 
treinamento e 
doutrinação 

Algum 
treinamento e 
doutrinação 

Muito 
treinamento 

Muita 
doutrinação 

Formalização do 
comportamento, 
burocrática, 
orgânica 

Pouca 
formalização, 
burocrática 

Muita 
formalização, 
burocrática 

Muita 
formalização, 
burocrática 

Muita 
formalização (nas 
divisões 
burocráticas) 

Pouca 
formalização, 
orgânica 

Pouca 
formalização 
burocrática 

Agrupamento Geralmente 
funcional 

Geralmente 
funcional 

Funcional e por 
mercado 

Por mercado Funcional e por 
mercado 

Por mercado 

Tamanho da 
unidade 

Grande Grande na base, 
pequena no 
restante 

Grande na base, 
pequena no 
restante 

Grande (na 
cúpula) 

Pequena em toda 
unidade 

Pequena 

Planejamento e 
sistemas de 
controle 

Pouco 
planejamento e 
controle 

Planejamento de 
ações 

Pouco 
Planejamento e 
controle 

Muito controle 
de desempenho 

Planejamento 
limitado de ações 

Pouco 
planejamento e 
controle 

Instrumentos de 
interligação 

Poucos 
instrumentos de 
interligação 

Poucos 
instrumentos de 
interligação 

Instrumentos de 
interligação na 
administração 

Poucos 
instrumentos de 
interligação 

Muitos 
instrumentos de 
interligação por 
toda a 
organização 

Muitos 
instrumentos de 
interligação 

Fluxo de 
comunicação 
informal 

Significativo desencorajado Significativo na 
administração 

Algum entre o 
escritório central 
e as divisões 

Significativo por 
toda parte 

Significativo por 
toda parte 

Descentralizaçã
o/centralização 

centralização Descentralização 
horizontal 
limitada 

Descentralização 
horizontal e 
vertical 

Descentralização 
vertical limitada 

Descentralização 
seletiva 

Descentralização 
pura 

Fluxo de 
autoridade 

Significativo a 
partir da cúpula 
administrativa 

Significativo por 
toda parte 

Insignificante 
(exceto na 
assessoria de 
apoio) 

Significativo por 
toda parte 

Insignificante Significativo a 
partir da cúpula 
administrativa 

Fluxo do 
sistema 
regulado 

insignificante Significativo por 
toda parte 

Insignificante 
(exceto na 
assessoria de 
apoio) 

Significativo por 
toda parte 

Insignificante Significativo 
(regulado pela 
ideologia) 

Fatores 
situacionais: 
idade e tamanho 

Tipicamente 
jovem e pequena 
(primeiro 
estágio)  

Tipicamente 
antiga e grande 
(segundo estágio)

Variadas Tipicamente 
antiga e muito 
grande (terceiro 
estágio) 

Tipicamente 
jovem 
(adhocracia 
operacional) 

Tipicamente 
jovem e pequena 

Sistema técnico Simples, não 
regulado 

Regulado, mas 
não automatizado 
nem sofisticado 

Não regulado ou 
sofisticado 

Divisível, caso 
contrário igual à 
burocracia 
mecanizada 

Muito 
sofisticado, 
frequentemente 
automatizado (na 
adhocracia 
administrativa); 
não regulado ou 
sofisticado (na 
adhocracia 
operacional) 

Simples e não 
regulado 

Ambiente  Simples e 
dinâmico; às 
vezes hostil 

Simples e estável Complexo e 
estável 

Relativamente 
simples e estável; 
mercados 
diversificados 
(especialmente 
produtos e 
serviços) 

Complexo e 
dinâmico, às 
vezes diferentes 
(na adhocracia 
administrativa) 

Simples 

Poder Controle do Tecnocrático e, Controle de Controle da linha Controle de Controle da 
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executivo 
principal; 
freqüentemente, 
o proprietário, 
não segue a moda 

às vezes o 
controle é 
externo; não 
segue a moda 

operadores 
profissionais; 
segue a moda 

intermediária; 
segue a moda 
(especialmente 
no setor) 

especialistas, 
muito sujeita à 
moda 

ideologia 

 
Fonte: Adaptado de Mintzberg (2003, p. 311-313  ) 
 

 Mintzberg (2003, p. 310) coloca que não há nenhuma estrutura melhor em particular e 

que um conjunto de parâmetros e fatores situacionais internamente consistentes forma uma 

configuração coerente com um modelo. A tabela 4 pode servir de instrumento para uma 

melhor visualização e análise das organizações, a fim de se identificar os parâmetros que irão 

compor a sua estrutura organizacional dominante. 
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3  AMBIENTES DE INOVAÇÃO: ALTERNATIVAS PARA O DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO LOCAL 

 
 

As complexidades do mundo globalizado, marcadas pela incerteza e pela rapidez da 

inovação, conduzem à necessidade de buscar novas soluções e estratégias de permanência no 

mercado. Abordagens não consagradas, interdisciplinares e multiinstitucionais, começam a 

ser observadas e adotadas como uma das saídas, se não for à única, de ajustamento à nova 

realidade mundial (LUNARDI, 1997, p.1). 

 Outra visão sobre o tema é a de Naisbitt (1982, p.248) que considera o principal 

desafio do nosso sistema econômico e social contemporâneo  o de treinar as pessoas para 

trabalharem em uma sociedade onde a informação passa a assumir o papel principal. A 

retenção do conhecimento de maneira seletiva será uma das grandes dificuldades da sociedade 

contemporânea, uma vez que o problema não é mais o de se obter a informação, mas, sim, o 

de saber utilizá-la da maneira correta. 

 Um estudo de Carvalho (1998, p. 82) coloca como principal desafio da sociedade atual 

“o trabalho com o conhecimento” e ainda afirma que “a inovação passa a ser uma atividade 

permanente dentro das empresas, desenvolvida, preferencialmente, por todos os seus 

funcionários”. As características sócio-econômicas do paradigma atual apontam as pequenas e 

médias empresas, particularmente as de base tecnológica, como potencialmente dependentes e 

usuárias do conhecimento aliado à inovação. 

 Um outro argumento é o de Hauser (2004, p. 19) afirmando que as mudanças 

ocasionadas pela sociedade do conhecimento refletem nos modelos de gestão pública, nos 

sistemas produtivos e nos próprios produtos o que leva a imagens industriais mais modernas, 

com prédios envidraçados e de arquitetura diferenciada. 

 Algumas tendências assumem, cada vez mais, o caráter de permanência na era do 

conhecimento. Entre elas, pode-se citar a cultura local associada ao sistema de educação, a 

busca de parcerias públicas e privadas na estruturação dos negócios e o conhecimento, como o 

principal manancial de capital das empresas. Subjacentes a estas transformações estão todos 

os modelos e padrões adotados pela ciência nas diferentes épocas e ainda nos dias atuais, 

necessitando de uma revisão transparente e ousada (SPOLIDORO, 1997, p. 13-18) 

 Complementando seus estudos, Spolidoro (1997, p. 13-18) ainda se reporta à 

obstinação pela competitividade que procurará atender cada vez mais aos costumes e à 

educação de um povo. As empresas terão que decompor conhecimentos em diferenciais que 
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surpreendam as expectativas dos clientes. O mercado mundial será dominado por bens e 

serviços cada vez mais com valor intelectual agregado. O capital intelectual passa a ser o 

grande diferencial das empresas, que estarão sempre mais atentas na busca de novos talentos. 

 Spolidoro (1997, p. 212) ressalta ainda que “existe hoje uma perplexidade crescente 

diante da incapacidade que a nossa espécie está demonstrando para resolver os problemas que 

nós mesmos estamos gerando”. O fato é que o homem ainda está aprendendo a conviver com 

a tecnologia e, no perpassar deste relacionamento, ainda imaturo, muitos problemas surgem e 

surgirão, instigando cada vez mais a nossa necessidade de aprimoramento. 

 Dentro do contexto da pesquisa deste trabalho, este capítulo aborda nos tópicos 

seguintes os novos mecanismos sociais de desenvolvimento econômico e empresarial 

(tecnópolis, pólo tecnológico, parque tecnológico, incubadora e pré-incubadora de empresas) , 

decorrentes da sociedade do conhecimento e que possuem um papel importante na 

transferência de conhecimento.  

 

 

3.1 AMBIENTES TECNOLÓGICOS DE INOVAÇÃO 

 

 

Atualmente, a transformação do paradigma tecnológico, que passa da tecnologia de 

produção de massa para a tecnologia predominantemente baseada na informação, envolve 

também importantes modificações organizacionais e institucionais. As características mais 

importantes desse novo paradigma e dos efeitos da difusão da tecnologia de informação na 

economia colocam a inovação como instrumento central da estratégia competitiva das 

empresas e países.  

 Uma pesquisa desenvolvida por Hauser (2004, p. 19) coloca que as políticas públicas e 

ações planejadas em prol da consolidação tecnológica, social e econômica de regiões ficaram 

evidenciadas na década de 80, quando o Japão formulou projeto de criação de 20 cidades-

científicas modelo, com o propósito de transitar da sociedade industrial para a sociedade pós-

industrial, baseada na ciência e no conhecimento. Segundo a autora “o projeto japonês 

denominado Tecnopolis, foi o ponto de partida para a utilização do termo tecnópole no mundo 

inteiro.” 

Entre as novas formas de cooperação entre os agentes econômicos, que são observadas 

nesse novo paradigma, aparecem grandes conglomerados de empresas de tecnologia, que se 

apóiam através de redes de cooperação e programas de colaboração regional e local, dando 
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formato às tecnópolis, aos pólos, parques e incubadoras. Estes novos modelos econômicos 

representam um instrumento favorável à inovação e à competitividade, provocando a 

passagem das tecnologias de ponta desenvolvidas nos institutos de ensino e pesquisa para o 

setor produtivo, assim como induzindo o surgimento de novos empreendimentos. 

 No Quadro 5, Spolidoro (1997, p. 26) separa os quatro modelos locais de inovação e 

propõe a seguinte hierarquia para representar o que ele chama de habitats de inovação: 

Quadro 5 

 Principais Habitats de Inovação 

Principais mecanismos disponíveis  
 
Tipos 
de 
Habitats 
de 
Inovação 

Planejamento e 
administração 
inovadores visando 
promover as condições 
necessárias para vencer 
os desafios da 
sociedade 
do conhecimento 

Promoção 
da sinergia 
dos agentes 
da 
inovação 
na região. 

Gleba ou prédios 
com infra-estrutura 
para receber 
empresas, 
centros de pesquisa e 
organizações 
ancilares. 
Serviços básicos. 
Promoção da sinergia. 

Locais para 
empresas 
emergentes 
e 
laboratórios 
de 
pesquisa. 
Serviços 
básicos. 
Promoção 
de sinergia. 

Tecnópole Sim Sim Sim Sim 

Pólo Não Sim Sim Sim 

Parque Não Não Sim Sim 

Incubadora Não Não Não Sim 

Pré-

incubadora 

Não Não Não Sim 

Fonte:  Adaptado de Spolidoro ( 1997, p.26) 
 

 

As informações apresentadas no quadro 5 coincidem com a visão de Dowbor (2006, 

p.1) que considera a idéia da educação para o desenvolvimento local diretamente ligada à 

compreensão da necessidade de se formar pessoas que, no futuro, possam participar de forma 

ativa das iniciativas capazes de transformar o seu entorno, a fim de gerar dinâmicas 

construtivas. 

 

 

 

 



  53

3.2 TECNÓPOLE 

 

 

 Um relevante estudo define uma tecnópole como toda cidade ou região cuja reserva 

econômica esteja estruturada na promoção e concepção do conhecimento científico e na ativa 

mutação do capital intelectual em bens e serviços. Uma tecnópole se diferencia dos demais 

sistemas de inovação local, a partir do momento em que ela assume uma amplitude mais 

elevada de atuação. Esta amplitude está alicerçada nos elevados índices de inovação, 

interação e comprometimento apresentados pelas partes envolvidas, das quais pode-se citar: 

governo local e outras esferas de atuação, toda e qualquer espécie de instituições educacionais 

locais, a sociedade como um todo e a comunidade empresarial. (LUNARDI,1997, p. 16) 

 Talvez a grande dificuldade enfrentada por uma tecnópole, seja justamente a 

inconstância ou a incompatibilidade dos atores envolvidos. O amadurecimento sincronizado 

entre empresas, escolas, comunidade e poder público, não é algo fácil de ocorrer, pois, como 

todo e qualquer tipo de representação de um segmento, espelha sempre as dificuldades 

comportamentais e ideológicas de seus componentes. Uma tecnópole, portanto, teria mais 

chances de sucessos quando todos os atores envolvidos tiverem alcançado um estágio de 

sintonia em que se permitisse implantar mudanças e inovações de uma forma planejada, 

constante e rápida. 

 Outro elemento é o planejamento de uma tecnópole que segundo Hauser (1997, 88-91) 

assume um aspecto muito mais amplo, pois, além de requisitar a sinergia dos atores acima 

mencionados, requer a criação de novas formas de uso do solo e o estabelecimento de 

parcerias estreitas com a comunidade. Vale lembrar também a importância de se preservar o 

ecossistema local, não apenas como uma ferramenta de marketing ecológico, mas, sobretudo, 

como uma forma de manutenção da qualidade de vida, característica esta, imprescindível para 

uma tecnópole.  

Um planejamento de uma tecnópole deve analisar o estudo de Dowbor (2006, p.2)  

considerando que o “desenvolvimento local não significa voltar às costas para os processos 

mais amplos, inclusive planetários: significa utilizar as diversas dimensões territoriais 

segundo os interesses da comunidade”. 

 Conforme observa Hauser (1997, p. 88-91), para a efetivação de uma tecnópolis é 

necessário que haja o envolvimento das esferas governamentais na consecução do projeto. Tal 

envolvimento tem que ultrapassar os limites eleitoreiros, tem que ser real, buscando e 

apresentando resultados satisfatórios. A grande dificuldade deste fator é a ausência de 
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continuidade dos projetos, no intervalo das administrações públicas. É preciso, portanto, que o 

projeto tecnópolis esteja solidificado como uma vocação natural da cidade ou região, 

totalmente incorporada à cultura da população, que, por sua vez, passará a ter força na 

medição e no acompanhamento do desenvolvimento local. 

 A excelência educacional é outro fator de extrema relevância neste contexto. As 

pesquisas de Bazzo (1998. p. 273-274) ressaltam como condição básica para esta excelência, 

o desenvolvimento epistemológico do corpo docente destas instituições e de seus respectivos 

alunos, ou seja, o amadurecimento crítico na forma e no processo de se gerar conhecimento. 

Este relacionamento maduro se constitui em uma condição indispensável para que as 

pesquisas científicas não se estagnem e para a criação de uma cultura de inovação nas escolas.  

 

 

3.3  PÓLO TECNOLÓGICO 

 

 

 Uma explicação sobre pólo tecnológico é encontrado na obra de Medeiros (1997, 67-

73) caracterizando o conceito como um agrupamento de instituições com objetivos 

correspondentes e que atuam de forma integrada na obtenção de certos interesses conjugados. 

Estas instituições estão estabelecidas dentro de certo limite territorial e reúnem seus esforços 

no arranjo de um sistema de informações que consiga, por um lado, acolher as exigências 

naturais e, por outro, promover o aparecimento dessas mesmas exigências. 

Os pólos mais estruturados dispõem de uma entidade coordenadora, de constituição 

formal e que assume o papel de facilitadora, suprindo as diversas necessidades das empresas 

envolvidas. Estas instituições propendem a agenciar, de forma organizada, a passagem de 

informações científicas e tecnológicas das escolas para as empresas, promovendo a prática de 

pesquisas conjugadas, sendo um modelo de colaboração normal nas economias mais 

desenvolvidas. Outros pólos, mais incipientes, apesar de serem detentores de algum grau de 

interação entre as diversas instituições, não possuem uma entidade formal de gestão de seus 

interesses (Medeiros, 1997, 67-73). 

Uma classificação sobre o conceito apresentado pode ser obtida nos estudos de 

Medeiros (1997) que coloca dois modelos de pólo tecnológico, a saber: Pólo tecnológico com 

estrutura informal e pólo tecnológico com estrutura formal. No quadro 6, pode-se observar as 

características constitutivas de cada modelo. 
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Quadro 6 

 Configurações dos Pólos Tecnológicos 

Configuração Principais Características Exemplos Brasileiros Típicos
Pólo tecnológico 
com 
Estrutura 
Informal 

Empresas e instituições de ensino e pesquisa 
dispersas pela cidade. 
 
Ausência de estrutura organizacional formal. 
 
Ações sistematizadas e projetos comuns para 
interação empresas-escolas. 
 
Eventual existência de incubadoras de empresas 
nascentes. 

Pólo Tecnológico de São 
José dos Campos (SP) 
 
Pólo Tecnológico de Santa 
Rita do Sapucaí (MG) 

Pólo tecnológico 
com 
Estrutura Formal 

Empresas e instituições de ensino e pesquisa 
dispersas pela cidade. 
 
Existência de uma entidade coordenadora 
constituída, formalmente, para acelerar a 
criação de empresas e facilitar seu 
desenvolvimento e para promover a integração 
dos parceiros envolvidos no processo de 
inovação tecnológica. 
 
Eventual existência de incubadoras de empresas 
nascentes. 

Pólo Tecnológico de  
 
Campinas (SP) 
Pólo Tecnológico de Curitiba 
(PR) 
 
 
Pólo Tecnológico de 
Fortaleza (CE) 

Fonte: Medeiros (1997) 

 

Na definição de cada sistema local de inovação, concluí-se, a partir das informações 

do quadro 6, que um pólo de tecnologia com estrutura formal resulta no modelo que mais se 

aproxima de uma tecnópole. É importante ressaltar que, diante de uma hierarquia conceitual 

dos modelos de inovação, cada modelo em funcionamento pode apresentar aspectos falhos no 

seu desenvolvimento que, de uma forma ou de outra, pode torná-lo viável ou inviável, ou 

mesmo acarretar  uma regressão no seu grau de inovação, o que o caracterizaria em uma 

hierarquia conceitual inferior.   

 

 

3.4 PARQUE TECNOLÓGICO 

 

 

 Um estudo realizado por Santos (2005, p. 68), define parques tecnológicos como 

iniciativas planejadas que visam criar condições favoráveis para que as tecnologias 
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desenvolvidas nas universidades e instituições de pesquisa e desenvolvimento sejam 

transferidas para o setor produtivo, através de pesquisadores que participam da criação de 

empresas com emprego das tecnologias geradas. 

Um parque tecnológico está estruturado em uma determinada área devidamente 

urbanizada, com um conjunto de módulos apropriados à instalação de empresas de inovação 

ou de capital intelectual agregado e coordenada por uma entidade responsável pela 

fomentação da capacitação empresarial e pela transferência de tecnologia, tanto no âmbito das 

próprias empresas, como no que se refere às relações universidade/empresa. As entidades 

gerenciadoras dos Parques Tecnológicos proporcionam os serviços básicos para o 

funcionamento das empresas, além de promover contatos e parcerias de interesse geral.  

Um Parque Tecnológico é um empreendimento que está localizado em um loteamento 

urbanizado de forma planejada e que apresenta três características básicas: 

 

1. Ligações formais com as instituições de ensino e pesquisa. 

2. Desenvolvimento de empresas e organismos de bases tecnológicas no arredor das 

instituições educacionais. 

3. Possui uma entidade gerenciadora que estimula a transferência de tecnologia, tanto no 

âmbito de escola/empresa, como também no âmbito empresa/empresa (Lunardi, 1997, p. 17). 

No quadro 7, pode-se encontrar a conceituação de Medeiros (1997) que descreve os 

seguintes constitutivos quanto à configuração de um Parque tecnológico. 

 

Quadro 7 

 Características dos Parques Tecnológicos 

Configuração Principais características Exemplos Brasileiros Típicos 
Parque  
Tecnológico 

Empresas reunidas em um mesmo local em torno 
de um campus universitário. 
 
Existência de uma entidade coordenadora para 
facilitar a integração universidade-empresa e 
gerenciar o uso das facilidades existentes no 
parque. 
 
Existência, para venda ou locação, de terrenos e/ou 
prédios nos quais há incubadora ou condomínio de 
empresas. 

Parque tecnológico de Brasília 
(DF) 
Parque Tecnológico de 
Campina Grande (PB) 
Parque tecnológico de 
Florianópolis (SC) 
Parque Tecnológico do Rio de 
Janeiro (RJ) 
Parque Tecnológico de São 
Carlos (SP)  
 

Fonte: Medeiros (1992) 
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3.5 INCUBADORA DE EMPRESAS 

 

 

O empreendedorismo tem sido a chave para a criação de várias micro e pequenas 

empresas nos dias atuais, onde idéias inovadoras saem do papel para se tornarem um negócio 

de sucesso. O número de micro e pequenas empresas tem aumentado bastante, 

desempenhando uma função importante no desenvolvimento da economia brasileira, onde, de 

acordo com o SEBRAE (2006), representam 98% das empresas legalmente registradas, 

conforme mostra a figura 3, abaixo: 

 
Figura 3 – Percentual do número de empresas 

Fonte: SEBRAE (2006). 
 

Apesar desse alto índice de existência de micro e pequenas empresas, onde participam 

um número muito grande de pessoas motivadas a buscarem o sucesso para os seus negócios, 

grande parte dessas empresas não estão preparadas para enfrentar as dificuldades impostas 

pelo mercado. Isso justifica altas taxas de mortalidade, onde, de acordo com o Sebrae (2006), 

49,9% das empresas encerraram as atividades com até dois anos de existência, 56,4% com até 

três anos de existência e 59,9% com até quatro anos de existência. 

 Surgem, então, entidades sem fins lucrativos, chamadas de Incubadoras de Empresas 

com o objetivo de amparar a etapa inicial de empresas que estão iniciando suas atividades, 

enquadradas em determinadas áreas de negócios que, segundo Aranha (2002), podem 

contribuir para redução das taxa de mortalidade das micro e pequenas empresas. 

 As primeiras incubadoras de empresas surgiram nos Estados Unidos em Nova York, 

na década de 1950, quando Joseph Mancuso comprou as instalações de uma das fábricas da 

Massey Ferguson, sublocando o espaço para pequenas empresas iniciantes que 

compartilhavam instalações, equipamentos e serviços administrativos, como, por exemplo: 

contabilidade, vendas, marketing e outros; o que reduzia os custos operacionais das empresas 



  58

e aumentava a competitividade. Uma das primeiras empresas instaladas na área foi um 

aviário, o que conferiu ao prédio a designação de “incubadora”. (REDE INCUBAR, 2006) 

 De acordo com a Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos 

Inovadores. (ANPROTEC, 2006), as primeiras incubadoras surgiram no Brasil a partir de 

1984, onde cinco fundações tecnológicas foram criadas, em Campina Grande (PB), Manaus 

(AM), São Carlos (SP), Porto Alegre (RS) e Florianópolis (SC). Segundo a mesma entidade, 

tem-se um crescimento anual de cerca de 30% do número de incubadoras de empresas e, em 

2006, no Brasil, existiam 414 incubadoras, sendo 297 em operação (com empresas incubadas) 

92 em  implantação (em processo de estruturação) e 25 em projeto.  

 As incubadoras de empresas podem ser definidas como um ambiente flexível e 

encorajador no qual são oferecidas facilidades para o surgimento e o crescimento de novos 

empreendimentos. Além de assessoria na gestão técnica e empresarial da organização, a 

incubadora oferece a possibilidade de serviços compartilhados, como laboratórios, telefone, 

internet, fax, telex, fotocópias, correio, luz, água, segurança, aluguel de área física e outros 

(Dornelas, 2002).  

Já o Programa Nacional de Apoio às Incubadoras de Empresas e Parques Tecnológicos 

(PNI) do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT, 2006), define incubadora de empresas da 

seguinte forma: 

“Constitui um mecanismo de estímulo à criação e 
ao desenvolvimento de micro e pequenas 
empresas industriais ou de prestação de serviços, 
de base tecnológica ou de manufaturas leves por 
meio da formação complementar do 
empreendedor em seus aspectos técnicos e 
gerenciais e que, além disso, facilita e agiliza o 
processo de inovação tecnológica nas micro e 
pequenas empresas”. 

  
Outra definição pode ser encontrada na obra de Aranha (2002, p. 17)  caracterizando 

as incubadoras de empresas, em especial as ligadas às instituições de ensino, como ambientes 

híbridos que servem de conexão entre as dimensões científica e empresarial. Segundo o autor, 

ao unir estes dois ambientes, as incubadoras promovem a interação universidade-empresa e 

atuam como canais de transferência de conhecimentos e tecnologias.  

As incubadoras de empresas se dedicam a propiciar o nascimento de novos 

empreendimentos de base tecnológica, comumente provenientes de planos de Pesquisa e 

Desenvolvimento (P & D), sendo aparelhadas por pesquisadores integrados ou não a outros 

empreendedores. A finalidade básica das incubadoras é consentir a formação de empresas 
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através de idéias inovadoras transformadas em produtos ou serviços, sem a necessidade de 

grandes investimentos, pois as acomodações principais para o começo das atividades são 

proporcionadas pelas incubadoras. 

 Uma incubadora de empresas de base tecnológica é, antes de tudo, um acordo de 

parceria entre empreendedores, equipe de pesquisas e instituições avançadas de ensino, 

fomentadas em um ambiente de inovação, com uma planilha de custos reduzida, com 

identificação de fontes de recursos e orientação técnica e gerencial. Ela estreita, deste modo, 

os laços de conhecimento e tecnologia, através do apoio recíproco interno e externo. 

 Normalmente, as incubadoras se apresentam na sua fase inicial em dependências 

fornecidas pelas instituições de ensino ou pelo poder público. À medida que vão se 

consolidando elas podem se agrupar em centros empresariais adjacentes às instituições de 

pesquisa, com maior infra-estrutura física e com todas as vantagens apresentadas no modelo 

inicial.  

 No Quadro 8, Spolidoro (1997, p. 22) diferencia as incubadoras em duas fases, 

demonstrando a respectiva evolução de uma fase para outra. 

 

Quadro 8 

 Fases da incubação de empresas 

Fonte: Spolidoro, (1997, p.22) 

 

 
Fase 1: Incubadora Disseminada 
 

 
Fase 2: “Centro empresarial de inovação” 

As empresas que se formam em torno de idéias 
ou de tecnologias emergentes, e cujo capital é o 
conhecimento de seus fundadores, encontram 
terreno fértil para se desenvolver quando, em 
condições especiais de pagamento dos custos, 
podem se instalar em área construída junto aos 
laboratórios das instituições de ensino e 
pesquisa, ter acesso a seus recursos técnicos e 
contar com serviços de apoio empresarial. 

Na medida em que evolui, a empresa da 
Incubadora da fase 1 necessita de mais área física 
e de maior flexibilidade de operação. Sua 
situação econômico-financeira, entretanto, é 
ainda frágil, o que dificulta a aquisição ou aluguel 
de um imóvel em endereço adequado. Por outro 
lado, a empresa precisa manter estreita interação 
com as instituições de ensino e pesquisa, para 
continuar a se beneficiar do fácil acesso aos 
recursos acadêmicos e contar com a participação 
de estudantes em seus projetos. Nessa situação, a 
melhor localização para a empresa parece ser o 
Centro Empresarial de Inovação, localizado  num 
parque tecnológico, no campus universitário ou 
em área adjacente e onde a empresa pode 
permanecer por tempo indeterminado. 
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Para termos uma visão mais ampla sobre o tema, recorremos a Remiro (2005) relatando 

que o movimento mundial de incubadoras de empresas conta com milhares de unidades 

espalhadas em todos os continentes e tem se expandido porque geram novas oportunidades de 

inovação para todos os setores econômicos; reduzem a mortalidade de empreendimentos 

nascentes; reduzem os riscos do investimento; contribuem para o desenvolvimento regional; 

criam postos de trabalho qualificados e geram emprego e renda. 

As incubadoras são instituições sem fins lucrativos que são mantidas por entidades 

governamentais, universidades, grupos comunitários, entre outras. O principal objetivo de 

uma incubadora é a produção de empresas de sucesso, em constante desenvolvimento, 

financeiramente viáveis e competitivas em seu mercado, mesmo após deixarem a incubadora, 

geralmente em um prazo de dois a quatro anos. (Dornelas, 2002, p. 41). 

       Na visão de Leite (2002, p. 41), uma Incubadora – no sentido original – pode ser 

considerada como  um arranjo interinstitucional com instalações e infra-estrutura apropriadas, 

estruturado para estimular e facilitar: A vinculação empresa/universidade; o fortalecimento 

das empresas e o aumento de seu entrosamento e o aumento da vinculação do setor produtivo 

com diversas instituições de apoio (governamentais ou privadas). 

        A proposta da incubadora é amparar as novas empresas para que os produtos originados 

da pesquisa e desenvolvimento possam alcançar os consumidores potenciais. Assim, as 

incubadoras têm por missão funcionar como empresas de prestação de serviços que, através 

de parcerias e esforço compartilhados, colocam competência, instalações e infra-estrutura 

administrativa e operacional à disposição das empresas residentes, criando ambiente favorável 

ao surgimento e consolidação de empreendimentos modernos e competitivos. 

As incubadoras possuem desempenhos distintos e a atuação de cada uma não pode ser 

atribuída, unicamente, a fatores tais como período de operação, tamanho do empreendimento, 

acomodação, facilidades em termos contratuais, entre outros, colocados à disposição das 

empresas incubadas. O clima empresarial vem sendo assinalado como um fator peremptório 

no que diz respeito ao êxito de Incubadoras de Base Tecnológica. Quanto mais entrelaçado for 

este ambiente, maiores serão as oportunidades das incubadoras exercerem a sua incumbência 

de diminuir os riscos e propiciar condições às empresas nascentes de prosperarem em seus 

objetivos. 

De acordo com o Programa SEBRAE de Incubadoras de Empresas (2006), pode-se 

encontrar os seguintes tipos de incubadoras: 

 

Incubadora de Empresas de Base Tecnológica 



  61

Organização que abriga empresas cujos produtos, processos ou serviços resultam da 

pesquisa científica, atuante em setores tecnologicamente dinâmicos e que têm, na inovação 

tecnológica, o diferencial do seu negócio. 

 

Incubadoras de Empresas de Setores Tradicionais 

Abrigam empresas de setores tradicionais da economia que agregam tecnologia aos 

seus produtos, processos e serviços. Esses empreendimentos estão comprometidos com a 

absorção e o desenvolvimento de novas tecnologias. 

 

Incubadora Mista 

Apóia tanto empresas de base tecnológica como de setores tradicionais. 

 

Pré-incubadora ou Hotel de Projetos/ Idéias 

Conjunto de atividades que visa estimular o empreendedorismo e preparar projetos que 

tenham potencial de negócio em empresas, durante um curto período (seis meses a um ano, no 

máximo). Nesta fase, dá-se grande ênfase ao plano de negócios, à pesquisa de mercado e à 

preparação dos empreendedores sobre gestão de negócios.  

Dentre os tipos de incubadoras apresentados acima, as de base tecnológica são as que 

têm ganhado maior relevância no cenário nacional. Este tipo de incubadora pode ser tipificado 

da seguinte forma: 

 

Incubadora tecnológica fechada  

A maioria das incubadoras se enquadra nesta categoria. As empresas se situam no 

espaço físico da incubadora, tendo cada uma delas o seu módulo, ou a área para se instalar, 

que poderá se constituir em uma ou mais salas, além dos espaços coletivos utilizados por 

todos. 

 

Incubadora tecnológica aberta 

Empresas nela incubadas não necessitam estar instaladas num mesmo local, entretanto, 

podem desfrutar dos serviços de apoio ofertados pela incubadora. 

Incubadora tecnológica mista 

Uma incubadora deste tipo se configura como aquela que utiliza os tipos fechada e 

aberta, isto é, há empresas que fazem uso de uma mesma estrutura física, funcionando nas 
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suas instalações, e existem aquelas dispersas numa área geográfica, utilizando apenas os 

serviços da incubadora, tais como consultoria, laboratórios e salas de reuniões. 

 

 

3.6 PRÉ-INCUBADORA DE EMPRESAS OU SPIN-OFFS ACADÊMICOS 

 

 

 Antes de adentrarmos o tema, primeiro é preciso esclarecer que os termos: pré-

incubadora e spin-offs acadêmicos possuem o mesmo significado. A questão é que, no Brasil, 

o termo mais conhecido é pré-incubadora de empresas e, no exterior, spin-offs acadêmicos. 

Apenas para não confundir o leitor, quando utilizarmos uma citação internacional 

utilizaremos o termo spin-off e para as citações nacionais será utilizado o termo pré-

incubadora. 

Segundo o Amaral (2003), a função da pré-incubação é transformar uma boa idéia em 

protótipo e viabilizar um empreendimento via projeto de negócio, tornando o que era uma boa 

idéia numa empresa nascente, apta a ingressar em uma das incubadoras ou entrar no mercado 

de forma independente.  A pré-incubação dá aos empreendedores maturidade e visão real do 

mundo dos negócios, evitando que constituam uma empresa sem conhecer a viabilidade de 

sua idéia e os obstáculos que irão enfrentar.  

 Na conceituação de Silva (1997, p. 175) o processo de pré-incubação caracteriza-se 

por uma fase anterior à incubação, onde se espera que o empreendedor desenvolva o produto 

e o organize para o processo de comercialização e estruturação empresarial.  

Uma outra definição a se considerar é a de Steffensen (1999) considerando que os 

"Spin-offs" representam um importante mecanismo de transferência de tecnologia. Uma 

definição adicional é a de Gubeli & Doloreux (2005) referindo-se ao termo como a geração de 

empresas de capital intelectual que têm suas origens em uma universidade. O spin-off 

universitário pode ser criado com a finalidade de explorar, comercialmente, o conhecimento, a 

tecnologia e os resultados da investigação desenvolvidos no âmbito de uma universidade. 

Quatro pontos importantes podem ser identificados em um processo spin-off, conforme pode 

ser visualizado na figura 04.  
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Figura 04: Passos para o desenvolvimento de um spin off 

Fonte: adaptado de Gubeli & Doloreux (2005) 
 

 
 Na figura 04 o ponto (1) pode ser entendido como a pessoa ou organização que 

alimenta a investigação de tecnologia para as fases de inovação e transferência de tecnologia. 

No ponto (2), visualiza-se a relação da organização-mãe com o spin-off no processo de 

controle da propriedade intelectual. O item (3) compreende o empreendedor que tenta uma 

nova atividade com base na tecnologia desenvolvida e, no (4), considera-se o investidor, que 

prevê recursos financeiros em troca da titularidade parcial na nova empresa. 

Os estudos realizados por Stainsack (1997, p. 156) consideram que as pré-incubadoras 

podem se entendidas como um mecanismo de suporte técnico-gerencial na elaboração da 

proposta de criação de uma empresa de serviços tecnológicos, reduzindo o risco do novo 

empreendimento. Segundo o mesmo autor, o processo de apoio abrange o desenvolvimento 

do produto até o protótipo final e os aspectos gerenciais, tais como: análise de mercado, 

prospecção tecnológica, custo de implantação, manutenção, capital de giro, legislação, 

tributação, aspectos trabalhistas, entre outros.  

Uma definição adicional é apresentada por Steffensen  (1999) considerando os "Spin-

offs" um importante mecanismo de transferência de tecnologia. Segundo os autores, um spin-

off, geralmente, é criado em torno de uma núcleo de inovação tecnológica que foi inicialmente 

desenvolvido por uma organização-mãe.  O sucesso de uma nova empresa spin-off depende, 

em parte, do grau em que é apoiado na sua fase inicial. Os autores colocam ainda que quase 

todos os centros de investigação reconhecem que a transferência tecnológica é uma parte 

importante da sua missão,em parte porque os financiamentos para estes centros de 

investigação vêm de agências governamentais, empresas privadas, e outras organizações que 
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esperam um centro de pesquisa de investigação de base de tecnologias a serem transferidas. 

As transferências de tecnologia de centros universitários podem ser mais bem visualizadas na 

figura 5, apresentada a seguir 

 
Figura 5 Transferência de tecnologia em centros universitários 

Fonte: Steffensena (1999) adaptado pelo autor 
 

Ndonzuau (2002) coloca que mais recentemente, as universidades e os políticos têm o 

percebido o papel estratégico que os laboratórios e centros de investigação  

podem desempenhar, através da sua capacidade de criar e difundir conhecimentos, no 

desenvolvimento de uma região através da capacidade de inovar. Uma vez que uma proporção 

significativa dos produtos e processos que são atualmente vendidos e usados  

não poderiam ter sido desenvolvidos sem investigação acadêmica, a maior parte das 

universidades e centros de investigação estão conscientes de que podem explorar os seus 

próprios resultados da investigação e promover e apoiar a  

criação de novos empreendimentos. O espírito empresarial, dentro de laboratórios 

universitários, é recente e a investigação sobre o modo como as universidades  

tentam promover a criação de spin-offs ainda está nos seus primórdios.  
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 Segundo Ndonzuau  (2002) são quatro as etapas de formação de spin-offs acadêmicos, 

podendo serem visualizadas na figura 6 apresentada a seguir. 

 

 
Figura 6 Etapas para formação de spin-offs acadêmico 

Fonte Ndonzuau  (2002) adaptado pelo autor 
 

  A primeira etapa, gerando idéias de negócios, tem por objetivo produzir idéias, 

sugestões e propostas para que a comunidade científica possa perceber as potencialidades para 

exploração comercial. Para a maioria das universidades, fazer negócios a partir da 

investigação requer mudanças radicais na forma como elas têm, tradicionalmente, explorado 

os seus resultados.  

Enquanto o primeiro passo do processo é o de alimentar o fluxo de propostas de 

negócios, a segunda etapa consiste em investigar, de forma mais aprofundada, as idéias mais 

promissoras, a fim de desenvolver novos projetos de empreendimento. As idéias geradas pela 

primeira fase do processo são, geralmente, mal-estruturadas e com muitas áreas cinzentas que  

precisam ser esclarecidas. Tais idéias, normalmente, são constituídas por elementos técnicos e 

científicos, embora seu potencial para fazer dinheiro ainda não seja conhecido com precisão. 

Nesta fase, há apenas um sentimento ou uma mera presunção de que a investigação  

pode mostrar grande potencial econômico. Essa presunção deve ser validada em um projeto 

empresarial. O objetivo da segunda fase é, portanto, transformar uma idéia coerente mal-

estruturada em um projeto estruturado de negócio. Deve-se ter bem claro nesta fase as formas 

de se identificar, com nitidez, os proprietários dos resultados e a forma de proteger, 

eficazmente, estes resultados. 

 No final da segunda fase, um novo projeto de empreendimento deverá estar pronto. A 

terceira etapa trata de como pode ocorrer a criação de uma nova empresa para explorar uma 

oportunidade gerida por uma equipe profissional e apoiada pelos recursos disponíveis.  É 

importante assinalar dois problemas nesta fase: a disponibilidade de recursos e as relações que 

devem ser estabelecidos entre o spin-off  e a universidade ou empresa privada que apoiou o 

projeto. As universidades, cada vez mais, devem procurar fornecer acesso às infra-estruturas, 

tais como testes dispositivos, medição de instrumentos, equipamentos de laboratório, meios 

de obtenção de recursos financeiros, rede de contatos e assim por diante. 
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  A quarta fase se constitui em reforçar a criação de valor econômico do negócio recém 

criado. Embora as novas empresas de base tecnológica se constituam em uma etapa 

fundamental no processo de valorização do spin-off, esta fase não é a final. A perspectiva 

deve ser alargada e prorrogada para o objetivo último do processo, ou seja, a criação de valor 

econômico, gerando para a economia local vantagens tangíveis (empregos, investimentos, os 

impostos, etc.) e vantagens incorpóreas (renovação econômica, dinamismo empresarial, 

constituição de centros de excelência, entre outros benefícios).  

 Constata-se nos estudos de Gubeli & Doloreux (2005) que os principais parceiros 

externos no processo spin-off, podem ser identificados nas empresas locais interessadas em 

colaborar com a inovação e manter relacionamentos com os centros de produção de pesquisa. 

As empresas de capital de risco,  bancos e outras instituições financeiras e organizações que 

procuram alto retorno sobre o investimento e as instituições públicas locais, tais como 

governo, agências de desenvolvimento, parques científicos, inovação e centros de 

incubadoras, representam potenciais interessados em iniciar um processo de inovação 

tecnológica nos seus respectivos âmbito de atuação.  

Ramussem (2004) considera que a investigação acadêmica é vista como uma fonte de 

conhecimento e de novas tecnologias com potencial de aplicação na sociedade. As 

universidades estão sendo cada vez direcionadas para participar no processo de transferência 

do conhecimento para uso prático através da criação de novas empresas. Alguns estudos têm 

investigado comportamento empresarial entre corpo docente e alunos universitários 

distinguindo cinco motivações para o desenvolvimento de atividades acadêmicas 

empreendedoras:  

1) engajar-se em um projeto científico em larga escala (financiada externamente); 

2) auferir rendimento suplementar; 

3) ganhar  o apoio da indústria na investigação universitária;  

4) obter patentes ou gerar segredos comerciais e;  

5) Criar mecanismos de comercialização ou exploração empresarial. 

 

Uma das dificuldades enfrentadas pelas universidades identificadas por Ndonzuau 

(2002) se constitui no paradigma de que a única finalidade da investigação acadêmica é a de 

aumentar e melhorar o conhecimento humano, independentemente de qualquer prática ou 

aplicativo. Este paradigma reconhece apenas duas formas de exploração dos conhecimentos: 

(1) publicações (ou seja, livros, artigos ou conferências) que contribuem para o coletivo e 

cumulativo processo da produção do conhecimento; e (2) que a educação proporciona aos 
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alunos oportunidades de aprender as mais recentes descobertas científicas.  

Este paradigma tem contribuído, progressivamente, para um sistema de valores que está 

profundamente enraizado na cultura acadêmica e que se opõe à valorização da investigação 

através de spin-offs acadêmicos.  

Publicar artigos em prestigiadas revistas internacionais e de opiniões é especialmente 

recomendado para aumentar a probabilidade de avanço. Esta estratégia tem sido popularizada 

dentro da comunidade acadêmica no evocativo  

lema "publicar ou perecer". Nas universidades, os investigadores estão realmente orientados a 

obterem publicação, na esperança de conseguir uma posição superior em sua instituição ou 

em outro local que está ligado à sua proficiência na publicação.  

Apesar de compreensível, no contexto científico, esses incentivos para publicar os 

resultados da investigação aprofundada podem ter efeitos perversos do ponto de vista da 

exploração economicamente orientada, a partir desses resultados. Com efeito, logo  

que são publicados, os resultados perdem uma grande parte da sua atração econômica. Uma 

única publicação pode ser o suficiente para remover toda a sua originalidade de valor, desde 

logo que se encontram em domínio público, eles não podem-se beneficiar de  

proteções legais, tais como patentes, que muitas vezes são decisivos para uma valorização. 

O´Shea et al (2005) defende que as recentes pesquisas sobre spin-offs indicam que 

todas as etapas do desenvolvimento, da idéia ao negócio final, são geradas a partir das 

características pessoais dos acadêmicos com perfil empreendedor,  motivadas pelo desejo de 

pôr em prática a tecnologia,  seja pelo desejo de riqueza ou de independência. Deste modo, 

uma das características consideradas relevantes é o networking, podendo se beneficiar a partir 

da rede da universidade local, que pode ser vista como uma importante porta de entrada para  

contatos externos, incluindo os serviços governamentais, profissionais, investidores e  

clientes.  
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4  METODOLOGIA  

 

 

As pesquisas qualitativas são definidas por Godoy (1995, p. 62-63) “como tendo a 

preocupação fundamental o estudo e a análise do mundo empírico em seu ambiente natural.” 

A fim de atender à proposta deste trabalho, será desenvolvida uma abordagem 

qualitativa, através do desenvolvimento do estudo de caso de um programa interinstitucional 

de pré-incubação de empresas, envolvendo três instituições de ensino superior, sendo uma 

Universidade Federal e duas Faculdades Particulares, situadas na cidade de Itajubá, estado de 

Minas Gerais.  

Para elaboração desse trabalho será realizada uma pesquisa descritiva utilizando, para 

tal, as metodologias: pesquisa bibliográfica e o estudo de caso. Vergara (2000) define a 

pesquisa bibliográfica como sendo um estudo sistematizado com base em material publicado 

e acessível ao público. A mesma autora define o estudo de caso como sendo circunscrito a 

uma ou poucas unidades, entendidas estas como pessoas, organizações, entre outras, com 

caráter de profundidade e detalhamento. 

 

Para Yin (2001, p. 21) o estudo de caso permite 

“uma investigação para se preservar as características 
holísticas e significativas dos eventos da vida real – tais 
como ciclos de vida industriais, processos 
organizacionais e administrativos, mudanças ocorridas 
em regiões urbanas, relações internacionais e a 
maturação de alguns setores.” 

 

Lazzarini (1995, p.17) complementa afirmando que o estudo de caso ”se caracteriza 

por um maior foco na compreensão dos fatos do que propriamente na sua mensuração.” 

Segundo o mesmo autor o estudo de caso se preocupa com o fenômeno contemporâneo dentro 

do contexto real, onde o limiar entre o fenômeno e o contexto não estão claramente 

percebidos, através de várias fontes de evidência.  
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4.1 COMPONENTES DO ESTUDO DE CASO 

 

 

Para Yin (2001) uma pesquisa que adote a metodologia de estudo de caso deve possuir 

cinco componentes importantes, sendo eles: 

1) As questões de um estudo; 

2) Suas proposições, se houver; 

3) Sua (as) unidade (s) de análise; 

4) A lógica que une os dados às proposições ou questão da pesquisa; e 

5) Os critérios para se interpretar as descobertas. 

 

 

4.1.1 Questão da Pesquisa 

 

 

Com relação às questões de estudo, Yin (2001, p. 26) coloca que, em geral, questões 

“como” e “por que” estejam mais apropriadas à realização de estudos de caso, experimentos 

ou pesquisas históricas.  

 A questão da pesquisa deste trabalho é apresentada na introdução, sendo ela: 

Como o modelo teórico de Mintzberg (2003) se aplica a um programa interinstitucional de 

pré-incubação de empresas? 

 

 

4.1.2 Proposições 

 

 

O segundo componente do estudo de caso segundo Yin (2001, p. 42) são as 

proposições e são definidas como um importante passo para o acerto na direção da pesquisa. 

Nesta pesquisa, a proposição principal é que, estando as universidades categorizadas segundo 

a tipologia de Mintzberg (2003) no modelo profissional de organização, o programa 

interinstitucional de pré-incubação em estudo, estando inserido no contexto universitário, irá 

apresentar características predominantes deste modelo. 

 

 



  70

4.1.3 Unidade de Análise 

 

 

O terceiro componente do estudo de caso é a unidade de análise, que é exemplificada 

por Yin (2001, p.43) que relata os estudos de caso da escola Chicago (1992a,1992b) que eram 

estudos de caso de delinqüentes juvenis e indivíduos em péssimas condições. Desta forma, 

uma pessoa é o caso que está sendo estudado e o indivíduo a unidade primária de análise. 

Neste trabalho, o caso a ser estudado é o programa interinstitucional de pré-incubação de 

empresas  e as unidades de análise são as instituições de ensino superior que fazem parte do 

programa, sendo elas: Universidade Federal de Itajubá; Faculdade de Ciências Sociais 

Aplicadas do Sul de Minas e Faculdade de Medicina de Itajubá, todas instaladas na cidade de 

Itajubá, Minas Gerais. 

 Trata-se, portanto, de um projeto único, tanto no que tange ao relacionamento do 

modelo teórico de Mintzberg com um programa de pré-incubação de empresas, como na 

adoção das unidades de análises. 

 Eisenhardt (1989, p. 141) coloca que os casos também podem ser escolhidos para 

atender a uma teoria específica, onde a amostragem passa a ser teórica e não estatística. Na 

proposta desta pesquisa, o caso vem atender a uma questão teórica, ou seja, o modelo teórico 

de Mintzberg se aplica a um programa interinstitucional de pré-incubação de empresas? Se 

sim, como isto se dá? Como os parâmetros de Mintzberg se comportam neste tipo de 

organização?  

 

 

4.1.4. Ligar os Dados a Questão da Pesquisa 

 

 

 Para Yin (2001, p. 47) uma das abordagens interessantes para realização da ligação 

dos dados às proposições é a determinação de um padrão ao qual os dados ou informações 

deverão se adequar. Nesta pesquisa, o padrão adotado é o modelo teórico de Mintzberg, que 

serve de referência teórica para obtenção dos dados e informações e também como base de 

relação. 
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 Na figura 7, apresentada a seguir, pode-se observar as relações existentes entre a teoria 

proposta como modelo e as relações a serem identificadas com o programa de pré-incubação 

de empresas em estudo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Figura 7: Ligando a teoria da pesquisa ao objeto de estudo 

Fonte: elaborado pelo autor 
 

Na figura 7, pode-se observar no item A, a questão da pesquisa como o centro 

orientador do modelo. Os itens B (parâmetros internos da estrutura), C (fatores situacionais 

que influenciam na estrutura) e D (o modelo profissional que é o resultado das variações e do 

comportamento dos itens B e C) representam o modelo teórico de Mintzberg (2003) que irá 

interagir com a realidade do item E (programa de pré-incubação em estudo) com o objetivo de 

responder as perguntas dos itens F, G e H. 

 

 

Estrutura 
administrativa do 

programa 
interinstitucional de 

pré-incubação de 
empresas 

Questão da pesquisa 
O modelo teórico de Mintzberg 
(2003) se aplica a um programa 

interinstitucional de pré-incubação 
de empresas? 

Quais os elementos da estrutura 
organizacional que possuem maior 
representatividade? 

Qual a influência do ambiente 
local na estrutura organizacional 
de um programa de pré-incubação 
de empresas? 

Qual a proximidade da estrutura 
organizacional de um programa de 
pré-incubação interinstitucional 
com o modelo de estrutura 
profissional? 

Parâmetros da estrutura segundo 
Mintzberg (2003) 

As cinco partes da organização e os 
cinco mecanismos de coordenação 

Design do sistema de tomada de 
decisões 

Design das posições individuais 

Design da superestrutura 

Design dos vínculos laterais 

Fatores situacionais 

Modelo Profissional 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 
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4.1.5 Os Critérios para se Interpretar os Dados 

 

 

Com relação aos critérios de interpretação Yin (2001, p. 47-48) coloca que, 

geralmente, não há uma maneira precisa de apresentar critérios de avaliação para estudo de 

caso e o que se espera é que as descobertas possam ser interpretadas em termos de 

comparação com as proposições.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8: Critérios de interpretação 
Fonte: elaborado pelo autor 

 
 Na figura 8, pode-se observar, no item A, os parâmetros de Mintzberg (2003) que irão 

definir um modelo organizacional específico que, neste caso, é representado pelo item B 

(modelo profissional) e o item C que está representado pelo programa interinstitucional em 

estudo. 

 

 

4.2. COLETA DE EVIDÊNCIAS 

  

 

Para Yin (2001, p. 105) “as evidências para o estudo de caso podem vir de seis fontes 

distintas: documentos, registros em arquivo, entrevistas, observação direta, observação 

participante e artefatos físicos.” 

 Além das fontes acima citadas, Yin (2001, p. 105) ressalta que em um estudo de caso é 

importante que haja evidências provenientes de duas ou mais fontes, que se constituam em um 

banco de dados que venha compor um relatório final e que haja uma ligação clara entre as 

evidências e as questões da pesquisa. 

 
Parâmetros 
internos e externos 
que fazem parte 
ou influenciam na 
mesma 

Modelo Profissional 
Programa de pré-

incubação 
interinstitucional 

em estudo 

?  

A B C 
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 Os tópicos a seguir apresentam as seis fontes de evidências segundo Yin (2001, 105-

118), sobre como elas podem ser obtidas e a pertinência ou não de cada uma para esta 

pesquisa. 

 

 

 4.2.1 Documentação 

 
 
 
 Pode ser obtida através de cartas, memorandos, agendas, minutas de reuniões, 

documentos administrativos, recortes de jornais.  

 

Quadro 9 

 Documentação 
 
Pertinência para a pesquisa Forma de utilização 

Utilização Utilizada, principalmente, através da obtenção de 
documentos administrativos. 

Evidências da pesquisa Projeto de pré-incubação; atas de reunião; relatórios de 
avaliação; noticiário local.  

Fonte: Elaborado pelo autor 
 
 
 
 4.2.2 Registro em Arquivo 

 
 

Pode ser obtido através de registro de serviço, tabelas e orçamentos organizacionais, 

mapas e tabelas geográficas, lista de nomes, censo demográfico, registros pessoais, agenda de 

telefone. 

Quadro 10 

Registro em Arquivo 

 
Pertinência para a pesquisa Forma de utilização 

Utilização Utilizada, principalmente, através de registros internos e 
censos demográficos. 

Evidências da pesquisa Deverá obter dados demográficos, econômicos e culturais 
do município para poder relacionar as condições do 
ambiente externo com o programa de pré-incubação. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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4.2.3 Entrevista 

  

 

É comum ser conduzida de forma espontânea,Pode ser focal, onde o respondente é 

entrevistado por um curto espaço de tempo, uma hora, por exemplo. Embora possa haver a 

espontaneidade, deve obedecer um protocolo com um conjunto de perguntas. 

 

Quadro 11 

Informações Coletadas Através da Entrevista 

 
Pertinência para a pesquisa Forma de utilização 

Utilização  A utilização da entrevista representa o principal mecanismo 
de coleta de informações desta pesquisa, sendo amplamente 
utilizada através de entrevistas semi-estruturadas com os 
Diretores e coordenadores de cada instituição e entrevista 
fechada através de questionário estruturado fechado. 

 
Evidências da pesquisa 

Entrevista semi-dirigida 
(Utilização de um Mini Gravador Digital VR636/F PC Link 

USB 264min Slim Size - Oregon) 
Coordenador geral do projeto de cada instituição (03) 

Ronaldo Sales Abranches (FACESM) 
Elzo Aranha (UNIFEI) 
Nilo Cesár do Vale Baracho (FMIt) 

Entrevista através de questionário fechado 
Professores envolvidos (03) 
Marcelo Lacerda Rezende 
Enio Ribeiro  
Rossano Gimenes  
Alunos consultores envolvidos (07) 
Claudia Cristina de Andrade             
Camila Rita de Ana Dias      
Adriano A. Silvério  
Alexandre L. de Faria          
Flavia Aparecida de Souza      
Dayane Salvador Machado      
André Luiz da Silva 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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4.2.4 Observação 

  

 

Pode incluir várias atividades formais e informais de coleta de dados. Na observação 

informal, pode-se fazer observações sobre os aspectos físicos, comportamentais e das demais 

peculiaridades do local. A observação formal, pode conter um protocolo de observação para 

avaliar a incidência de certos comportamentos desejáveis na pesquisa.  

Quadro 12 

Observação 

 
Pertinência para a pesquisa Forma de utilização 

Utilização Utilizada, principalmente, de forma informal, no sentido de 
obter informações que possam não estar evidenciadas na 
entrevista. 

Evidências da pesquisa Será realizada a partir das visitas realizadas nas instituições 
participantes do projeto de pré-incubação, no encontro do 
autor com os envolvidos no processo.  

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

 

4.2.5 Observação Participante 

  

 

Neste caso, o pesquisador não é um observador passivo, podendo participar dos 

eventos que estão sendo estudados. 

 

Quadro 13 

 Observação Participante 

 
Pertinência para a pesquisa Forma de utilização 

Utilização Utilizada através da participação do pesquisado em alguns 
eventos para melhor compreensão das atividades das 
instituições. 

Evidências da pesquisa Será realizada a partir da participação do autor nos eventos 
da pré-incubação, em reuniões de coordenadores, nos 
fóruns de discussão e em alguns cursos e palestras. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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4.2.6 Artefatos Físicos 

  

 

Um artefato físico ou cultural, um aparelho de tecnologia, uma ferramenta, uma obra 

de arte ou qualquer evidência física. A sua importância no estudo de caso é pequena, a não ser 

quando o artefato em si tem um papel importante na pesquisa como um todo.  

 

Quadro 6: Artefatos físicos 

 

Pertinência para a pesquisa Forma de utilização 
Utilização Utilização nas análises sobre a infra-estrutura física e 

tecnológica das instituições e possíveis conexões com a 
estrutura organizacional. 

Evidências da pesquisa Será analisada a estrutura física das instituições 
participantes. 
Será realizada também a análise do sistema de 
aprendizagem virtual Teleduc e as suas plataformas 
virtuais, as postagens, os controles de acesso, assim como 
os treinamentos e fóruns de discussão. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

 

4.3  PROTOCOLO DA PESQUISA 

  

 

Mais do que um instrumento, para Yin (2001, p. 89), o protocolo para o estudo de caso 

contém o instrumento e os procedimentos para a realização da pesquisa, elevando a 

confiabilidade da mesma. 

 Yin coloca 4 etapas importantes para a elaboração de um protocolo de estudo de caso, 

sendo elas:visão geral do projeto do estudo de caso; procedimentos de campo; questões do 

estudo de caso e guia para relatório do estudo de caso. 

Segundo Yin (2002, p.91), ao seguir as quatro etapas acima, o pesquisador irá se precaver 

de possíveis problemas. Nos tópicos subseqüentes, serão discutidos cada passo e a pertinência 

para esta pesquisa. 
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4.3.1 Visão Geral do Projeto de Estudo de Caso 

 

 

 Para Yin (2001, p. 92), a visão geral do projeto deve incluir as informações prévias, 

mostrando ao leitor as questões imperativas da pesquisa. Para atender às necessidades deste 

trabalho, foi elaborada uma carta de apresentação (Anexo c), onde são apresentados a 

natureza da pesquisa, os objetivos e a importância da mesma, bem como um breve perfil do 

pesquisador e a instituição a qual está vinculado. 

 

 

4.3.2 Procedimentos de Campo 

 

 

 Para atender a esta etapa, Yin (2001, 93-95) sugere que o pesquisador deva saber 

integrar os “acontecimentos do mundo real às necessidades do plano traçado.” Na figura 9, 

demonstrada a seguir, são apresentadas as sugestões de Yin e, em paralelo, a pertença ou não 

dos procedimentos sugeridos para a aplicação nesta pesquisa. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura  9: procedimentos de campo 
Fonte: Elaborado pelo autor 

Preparar para 
acontecimentos 

inesperados 

Agenda clara para a coleta 
de dados 

Apoio e orientação de 
especialista em estudo de 

caso 

Possuir materiais 
necessários para campo 

Acesso à organização e aos 
entrevistados-chave 

Procedimentos de campo 
segundo Yin 

Pertença a esta pesquisa 

Foi realizado contato com os dirigentes 
de cada instituição, havendo 

aquiescência de todos. 

Foi utilizado um diário de campo e 
pastas para armazenamento das 

informações.  

Além da orientadora do trabalho, existe 
a participação de outros pesquisadores 

conhecedores do estudo de caso.  

A agenda será definida de acordo com a 
disponibilidade dos entrevistados,, 

apresentando uma certa flexibilidade.  

Tendo em vista possíveis eventualidades, as 
entrevistas serão marcadas antecipadamente, 

possibilitando reagendamento.  
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4.3.3 Questões do Estudo de Caso 

 

 

 Yin (2001, 95) considera as questões como o ponto central do protocolo de um estudo 

de caso. Segundo o autor, o pesquisador deverá estar atento à “pista certa”, ou seja, construir 

um caminho que conecte cada questão com as prováveis fontes de evidência. No caso 

específico desta pesquisa, todas as perguntas estarão alicerçadas nos modelos teóricos de 

Mintzberg (2003). No entanto, ressalta-se que na elaboração do questionário (anexo a e b) 

tomou-se o cuidado para redigir as perguntas de forma clara e simples, na tentativa de não 

carregá-las dos aspectos conceituais que envolvem a natureza da pesquisa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Figura 10 Elaboração do questionário da pesquisa 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 
 
 
4.3.4 Relatório do Estudo de Caso 

 

 

 Segundo Yin (2001, p. 99), o pesquisador deve se ater a um relatório final de estudo 

de caso. Segundo o mesmo autor, o esquema básico de um relatório deveria estar atrelado ao 

protocolo. No caso desta pesquisa, será realizado um relatório final, que será inserido no 

capítulo seguinte à apresentação dos dados, onde se farão as análises e a interpretação das 

informações obtidas com cada entrevistado. 

 
 

Parâmetros da estrutura segundo 
Mintzberg (2003) 

As cinco partes da organização e os 
cinco mecanismos de coordenação 

Design do sistema de tomada de 
decisões 

Design das posições individuais 

Design da superestrutura 

Design dos vínculos laterais 

Fatores situacionais 

Questionário da pesquisa 
(anexo 1) 
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4.4 CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE DE INOVAÇÃO EM ESTUDO: A CIDADE DE 

ITAJUBÁ, MG 

 

 

Segundo informações do diagnóstico do município de Itajubá, levantadas pelo 

SEBRAE-MG (1997), a cidade foi colonizada no século XVII, tempo das bandeiras e da 

busca de ouro. Pelo fato de as reservas minerais existentes terem se revelado não tão atraentes 

como em outras regiões do Estado, desenvolveram-se em Itajubá atividades produtivas 

relacionadas ao alojamento de tropas e passageiros e à agropecuária, com vistas ao 

abastecimento das regiões mineradoras. Para tanto, muito contribuiu sua posição geográfica 

privilegiada pelo entroncamento de dois caminhos de importância econômica: um que ligava 

as Minas Gerais aos Portos de Parati e do Rio de Janeiro e outro, a São Paulo. 

Desta forma, já no começo do século XIX, Itajubá se colocava no contexto de uma 

economia de exportação para o mercado do Rio de Janeiro de produtos, tais como: carne, 

couro, açúcar, leite e derivados. Neste mesmo século, a atividade cafeeira foi incorporada à 

economia local e deu-se início a uma intensa vinculação da região com o Estado de São 

Paulo, devida à forma hegemônica como seus produtores de café agiam na comercialização, 

financiamento e transporte, o que marcou o desenvolvimento posterior da Região Sul de 

Minas onde se verifica, até hoje, uma forte influência da capital paulista. 

Itajubá foi o primeiro dos atuais pólos regionais do Sul de Minas a emancipar-se. Em 

1848, foi promovido à vila e, em 1862, transformou-se em município. Segundo o SEBRAE, 

este município foi pioneiro na implantação de diversos recursos urbanos de caráter infra-

estrutural tais como: iluminação pública a querosene (1884), água potável (1886) e energia 

elétrica (1907). Em 1913, foi inaugurado naquela cidade o Instituto Eletrotécnico de Itajubá, 

transformado em Escola Federal de Engenharia de Itajubá (EFEI) em 1956. 

A indústria local contava, na década de 1920, com três unidades de porte, duas do 

setor têxtil e uma agroindústria: Fábrica de Doces Vera Cruz. Além disso, o município já 

sediava o Banco de Itajubá e a Companhia Sul Mineira de Eletricidade, ambos os 

empreendimentos constituídos com capital da iniciativa privada local. Data de 1934, a 

inauguração da Fábrica de Armas - IMBEL, controlada pelo 4º Batalhão de Engenharia e 

Combate localizado em Itajubá. 

Na década de 1970, a economia mineira ingressou numa fase de crescimento 

acelerado, que foi conseqüência de um conjunto de fatores, dentre os quais devem ser 
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ressaltados: incremento da capacidade de negociação estadual; investimentos em infra-

estrutura, em especial em energia e transporte; expressivo volume de investimentos federais 

em distintos setores; adoção de um agressivo sistema de incentivos fiscais; localização 

geográfica privilegiada; atração de capital estrangeiro, em função da conjuntura internacional 

favorável; evolução tecnológica na agricultura, que facilitou a incorporação dos cerrados na 

produção de grãos, inclusive do café, e da criação de gado; 

A Região Sul de Minas viu-se beneficiada pelo mencionado processo, pelo fato de que 

já era uma área com boa infra-estrutura, além de suas vantagens locacionais e de sua 

tradicional vinculação com os centros hegemônicos nacionais. A posição estratégica da área 

no eixo Belo Horizonte - São Paulo favoreceu o translado de algumas indústrias, como, por 

exemplo de autopeças, atraídas tanto pela implantação da FIAT como pela proximidade das 

montadoras paulistas. 

Outros fatores que incrementaram a participação sul-mineira no processo de 

industrialização do Estado foram: oferta de diferenças vantajosas nas alíquotas de ICM e 

isenção de impostos municipais; disponibilidade de grandes áreas de terreno a baixo custo; 

relativa abundância de mão-de-obra, com razoável nível de qualificação para fábricas de 

vestuário, calçados e, inclusive, para a indústria eletro-eletrônica. 

Na década de 1970, Itajubá não só participou do progresso industrial, como fortificou 

sua característica de pólo educacional, contando com seis escolas de ensino superior, na 

atualidade. Assim, atraiu estudantes de todo o país, situação que dividiu (e continua dividindo 

até hoje) com outros municípios da região, como Alfenas, Lavras, Poços de Caldas e 

Varginha. Na época, a localidade sob estudo recebeu expressivo apoio político de lideranças 

nacionais, que defenderam os interesses locais. Atualmente, a cidade possui um estruturado 

sistema de ensino superior que é oferecido por seis faculdades, com cerca de 30 cursos. 

  

 

4.4.1 Itajubá Tecnópolis 
 

 

O projeto Itajubá Tecnópolis nasceu de outro projeto denominado Rota 459. Segundo 

Santos (2002, p.63) o surgimento da Associação para o Desenvolvimento Regional Integrado 

da Rota 459 foi uma resposta de uma região ao desafio de realizar um processo de 

desenvolvimento integrado e com visão de futuro, dentro do contexto da cidade do 

conhecimento. A denominação Rota Tecnológica, foi instituída devido ao fato de que os 
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municípios envolvidos margeiam a rodovia BR 459, que liga o município de Lorena, no 

Estado de São Paulo, ao município de Poços de Caldas, sul do estado de Minas Gerais. Na 

época de sua criação, foi elaborado um Comitê Diretivo da RT 459 que congregava 

representantes de todas as entidades: empresários, instituições de ensino, associações 

empresariais e o governo dos municípios participantes. Dentre os diversos projetos discutidos 

no grupo da RT 459 estão o de Itajubá Tecnópolis e o fomento da criação de incubadoras e 

pré-incubadoras na região. 

Técnopolis é um projeto de desenvolvimento que nasceu a partir da criação do sistema 

municipal de ciência e tecnologia. É um projeto de desenvolvimento regional que se baseia na 

tecnologia, na ciência e na educação. O projeto tem suas bases de sustentação nas instituições 

de ensino superior. Em 27 de setembro de 1999, na cidade de Itajubá, foi criada a lei 

municipal nº 2283 e teve como objetivo a criação do conselho de desenvolvimento da Itajubá 

Tecnópolis. Através da instituição do Conselho de Desenvolvimento da Itajubá Tecnópolis 

(CODIT), a cidade passou a ter uma estrutura de representação, de articulação, de integração, 

de orientação, de acompanhamento e de mobilização da municipalidade, instância máxima de 

consulta e de deliberação do Chefe do Executivo. É composto por representantes do Governo 

Municipal e da sociedade civil, com a incumbência de conceber políticas e propor estratégias 

que visem ao progresso da comunidade Itajubense e à melhoria da qualidade de vida dos seus 

cidadãos. Desde a criação da referida Lei, a sua aplicabilidade vem sofrendo alternância ao 

sabor dos interesses políticos.  

Dentro do contexto da criação da Itajubá Tecnópolis, surgiu a proposta de criação de 

uma incubadora de empresas e de um parque tecnológico que permitiria um maior apoio às 

novas empresas e uma maior interação entre as empresas existentes. Além disso, este módulo 

possibilitaria um investimento conjunto em infra-estrutura de suporte, servindo como grande 

atrativo para investidores externos.  

 

 

4.4.2 Mecanismos de Inovação: Parque Tecnológico e Incubadora de Empresas de Itajubá  
 

 

Segundo o Jornal Mantiqueira Sete Artes (2008), o Parque Tecnológico de Itajubá, o  

ParcTec, é uma parceria entre o Governo do Estado com o Governo Federal, por intermédio 

da Universidade Federal de Itajubá (Unifei) e a Prefeitura de Itajubá. Os focos de atuação do 



  82

empreendimento são energia e engenharia. A construção do ParCtec é considerada estratégica 

para lançar novas bases de geração de emprego e renda no Estado, a partir da produção de 

tecnologia avançada, e não apenas de produtos, como ocorre em distritos industriais 

convencionais. 

    O parque deve contemplar dois centros de pesquisa e desenvolvimento, sendo o 

Centro de Referência em Recursos Naturais e Energia e o Centro de Estudos em Eficiência 

Energética, fruto de convênios entre Unifei, Cemig, Ministério de Minas e Energia e 

Eletrobrás. Os investimentos totais são da ordem de R$ 5 milhões.  

O projeto foi aprovado pelo Conselho Universitário da Universidade Federal de 

Itajubá- UNIFEI, que aprovou por unanimidade a designação de uma área de cerca de 20 mil 

metros quadrados, dentro das dependências do campus universitário, destinada à implantação 

da fase 1 do Parque Científico e Tecnológico de Itajubá. A implantação do ParCTec será 

gerida pelo Comitê de Instalação do Parque Científico e Tecnológico de Itajubá, composto 

por um conjunto de instituições do município, incluindo a Prefeitura Municipal, UNIFEI e a 

INCIT.  

O Projeto do Parque Tecnológico de Itajubá é bastante ambicioso e segundo, relatório 

da prefeitura municipal de Itajubá, irá contemplar: 

Centro de Convenções e Mostras, cinema e teatro; Museus; Loja de artigos de alta 

tecnologia; Academias; Incubadoras; Condomínio de empresas de alta tecnologia, empresas 

incubadas; Centros de pesquisa de empresas – tecnologia e serviços; Laboratórios/unidades 

universitárias, centro de jogos de empresas; Midiotecas em Rede e Bibliotecas; Central de 

comunicação empresarial; TV educativa e comunitária; Hotel; Apart-hotel; Centro de 

serviços: correio, farmácia, lavanderia, copiadora; Posto de Atendimento médico, dentista, 

fisioterapia (saúde); Concha Acústica ou Anfiteatro; Centro de alimentação com restaurantes 

e bares; Terminal de transporte urbano, ciclovia, áreas de estacionamento de autos, bicicletas, 

ônibus; Subprefeitura, posto de segurança local; Espaços para instituições educacionais: 

escolas ou universidades – escolas modelo e profissionalizantes, escolas de idiomas (filiais); 

Parques externos: rio, entre as áreas edificadas, lagos ou espelhos d’água, área para diversões,  

pista caminhada, banheiros públicos, lojas; Rede transmissão de dados fibra ótica e terminal 

satélite; Heliporto. 

A fase 1 do parque tecnológico de Itajubá já teve inicio e conta com um investimento 

de 16 milhões de reais destinados à infra-estrutura, implantação de laboratórios e à criação da 

incubadora de empresas, que tem como objetivo disponibilizar um espaço físico adequado à 

transformação do conhecimento gerado nas instituições de ensino superior e de pesquisa de 
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Itajubá e região em produtos, processos e serviços inovadores, acarretando a geração de 

empresas e empregos, dentro do cenário da inovação tecnológica de Minas Gerais. 

Com a finalização da obra destinada às empresas incubadas do Parctec, as incubadoras 

já existentes da cidade de Itajubá: a INCIT - Incubadora de Empresas de Base Tecnológica de 

Itajubá com o foco em empresas de base tecnológica e o CEGEIT - Centro Gerador de 

Empresas de Itajubá com o foco em empresas tradicionais, devem mudar as suas instalações 

para o referido parque. 

É importante ressaltar que a INCIT e a CEGEIT funcionam sob a coordenação de uma 

mesma gerência e dividem as mesmas instalações, se constituindo em uma estrutura de apoio 

à geração e consolidação de empresas de excelência. Oferecem ainda suporte técnico, 

operacional e administrativo às novas empresas e potenciais empreendedores, para que os 

produtos e processos emergentes da pesquisa tecnológica possam alcançar o mercado de 

forma inovadora, eficiente e eficaz.  

As incubadoras oferecem, direta ou indiretamente, às empresas incubadas os seguintes 

serviços e infra-estrutura: Salas ou áreas industriais para a acomodação dos empreendimentos 

incubados, com toda infra-estrutura necessária; Recepção/secretaria; Sala de reuniões; Sala de 

desenvolvimento, com microcomputadores, softwares especializados e periféricos; Orientação 

empresarial; Consultorias especializadas; Acompanhamento gerencial; Consultoria em 

negócios; Consultoria técnica; Suporte para registro de marcas e patentes; Suporte para 

marketing e publicidade; laboratórios, auditórios e biblioteca. 

  

 

4.4.3 Fórum das Instituições de Ensino Superior de Itajubá – FIESPI: As Raízes do Sistema 

Interinstitucional de Pré-Incubação de Itajubá 

 

 

 O Fórum das Instituições de Ensino Superior e Pesquisa de Itajubá foi criado em 1997 

com o objetivo de promover a integração do sistema de ensino superior e pesquisa da cidade 

de Itajubá. Participam da direção do FIESPI os Reitores e Diretores das instituições abaixo 

relacionadas: 

 

Instituições de Educação Superior: 

Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI) 

Centro Universitário de Itajubá (UNIVERSITAS) 
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Escola de Enfermagem Wenceslau Braz (EEWB) 

Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas do Sul de Minas (FACESM) 

Faculdade de Medicina de Itajubá (FMIt) 

Instituição de Pesquisa: 

Laboratório Nacional de Astrofísica (LNA) 

 

 Os membros do FIESPI se reúnem mensalmente, para discutir assuntos relacionados 

às questões que podem interferir no sistema da educação superior do município, podendo elas 

estarem relacionadas a questões políticas municipais, elaboração de eventos científicos 

conjuntos, elaboração de parcerias, otimização de recursos, segurança, responsabilidade 

social, entre outros. Desta forma, o FIESPI tem uma função de fomento da melhoria do ensino 

e pesquisa do município através de parcerias e estreitamento das relações entre as instituições 

participantes. 

As instituições participantes do FIESPI oferecem 1695 vagas anuais no ensino 

superior, com um total de 5.128 alunos matriculados, que correspondem a 5,78% da 

população local estimada pelo IBGE para 2004. 

 Segundo Fernandes (2005), o valor movimentado, anualmente, pelas instituições 

pertencentes ao FIESPI chega a R$ 73.461.720,00, o que corresponde a 8,72% do PIB de 

Itajubá, o que é muito significativo, justificando um grande apoio governamental para seu 

melhor desenvolvimento. É importante enfatizar que, neste segmento econômico, como em 

grande parte dos serviços, o faturamento não exige grandes despesas com insumos para ser 

efetivado, ao contrário de áreas industriais, onde o importante em cada planta é o valor 

agregado no local, que pode ser muito inferior ao faturado, devido ao custo de insumos. Do 

total movimentado pelas Instituições, R$ 57.052.380,00 é despendido em Itajubá, o que é 

muito significativo para o comércio e os serviços locais e para a arrecadação de tributos. Isto 

também é representativo do tipo de atividade econômica, que tem sua governança no local, 

diferentemente de empresas filiais, cujo lucro não fica nem é despendido, na sua maior parte, 

no município. 
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 As atividades de extensão e pesquisa desenvolvidas pelas instituições pertencentes ao 

FIESPI podem ser visualizadas no quadro 15, a seguir. 

Quadro 15 

Atividades de Pesquisa e Extensão de Itajubá 

Tipo Número 

P&D  

Dissertações 67 

Iniciação científica 186 

Pesquisa de campo 1 

Pesquisa para elaboração de livros 11 

Projetos observacionais 110 

Próprias 34 

Teses 9 

Extensão  

Assessoria e consultoria 63 

Educação 4 

Eventos culturais 6 

Eventos técnicos 4 

Feira 1 

Meio ambiente 4 

Palestras 20 

Projetos de apoio a comunidade 3 

Projetos de assistência 5 

Visitas técnicas 4 

Fonte: Fernandes (2005, p. 57) 
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4.4.4  Caracterização do Objeto de Estudo – Programa Interinstitucional de Pré-incubação de 

Empresas 

 

 

 O PINC foi criado a partir da parceria de 3 instituições de ensino superior, sendo elas: 

a Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas do Sul de Minas – FACESM; a Universidade 

Federal de Itajubá – UNIFEI e a Faculdade de Medicina de Itajubá – FMIt. 

 A FACESM foi a primeira instituição a criar uma pré-incubadora de empresas 

na cidade de Itajubá. A referida pré-incubadora foi criada em julho de 2004 e iniciou suas 

atividades com 5 projetos empresariais e, no período de julho de 2004 a julho de 2005, já 

gerou 3 empresas para o mercado, sendo todas  na área de consultoria;  uma na área de custos, 

uma na área de design visual e outra na área de comércio exterior. 

 A UNIFEI foi a segunda instituição da cidade a criar uma pré-incubadora em Itajubá, 

iniciando suas atividades em 2007 com cerca de 30 projetos empresariais. Devido ao pouco 

tempo de existência, a pré-incubadora da UNIFEI ainda não gerou empresa para o mercado. 

 Dentre as instituições pertencentes ao FIESPI, somente a UNIFEI e a FACESM 

possuíam sistemas de pré-incubação. A idéia de criar um sistema integrado de pré-incubação 

surgiu das duas instituições, em uma visita técnica ao grupo Gênesis, na PUC do Rio de 

Janeiro, em março de 2007. Na ocasião, os coordenadores do sistema de pré-incubação das 

duas instituições almoçaram juntos e, em uma conversa informal, resolveram dar inicio a uma 

parceria. Sem formalidades, o coordenador de pesquisa da FMIt foi interado do projeto e 

solicitou a integração da referida faculdade no projeto, sendo aceito pelos parceiros. Para o 

desenvolvimento do projeto foram realizadas diversas reuniões de ajustes e os coordenadores 

decidiram não convidar outras instituições de ensino para participar do programa até que o 

mesmo esteja bastante ajustado.  

 O programa interinstitucional de pré-incubação, em estudo, iniciou-se, de forma 

efetiva, no início de 2008 e já está funcionando de maneira plena, cumprindo com os 

objetivos propostos na sua criação. 
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4.4.6 O Funcionamento do Programa Interinstitucional de Pré-Incubação de Empresas 

 

 

Pré-Incubação é, por definição, um ambiente institucional onde as idéias e projetos 

podem ser validados e testados levando em consideração a viabilidade mercadológica em 

termos de produtos e serviços. O Programa de Pré-Incubação Interinstitucional (PINC) tem 

como público-alvo: pesquisadores, professores, alunos de graduação e pós-graduação e 

pessoal técnico administrativo das três instituições de ensino superior envolvidas, sendo elas a 

Universidade Federal de Itajubá – UNIFEI, a Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas do Sul 

de Minas - FACESM e a Faculdade de Medicina de Itajubá – FMIt. 

 As instituições de ensino superior têm realizado um grande esforço no sentido de 

conciliar os aspectos teóricos desenvolvidos nos cursos de graduação com a prática, uma vez 

que, sem a aplicação das teorias aprendidas em sala de aula, o aluno terá poucas chances de 

sucesso profissional. Para isto, se faz necessário o estudo de alternativas e modelos para que a 

aproximação entre teoria e prática seja revertida para o aluno em forma de empregabilidade.  

Desta forma, este tópico visa a esclarecer o funcionamento do PINC, mapeando os seus 

mecanismos de funcionamento. 

O Programa Interinstitucional de Pré-incubação tem como objetivo geral orientar e 

fornecer condições para que os alunos, professores e funcionários participantes consigam 

transformar as suas idéias de negócios em negócios potenciais de sucesso. O programa 

apresenta ainda os seguintes objetivos específicos: 

• Validação e teste de viabilidade mercadológica ou social de idéias/projetos; 

• Valorizar as atividades de aconselhamento, tutoria e avaliação desenvolvidas pelos 

docentes que atuam em diferentes programas de graduação e pós-graduação; 

• Dar ênfase e estimular a formação empreendedora dos discentes, capacitação docente 

e dos servidores da área administrativa; 

• Integrar o processo de pré-incubação ao projeto pedagógico dos cursos; 

• Estimular parcerias com empresas e órgãos públicos e dar apoio técnico na preparação 

de projetos cooperativos; 

• Estabelecer parcerias estratégicas duradouras; 

• Contribuir para desenvolver o espírito empreendedor entre os discentes, docentes e 

servidores técnico-administrativos 
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Através de parcerias com instituições públicas e privadas, o programa 

Interinstitucional de Pré-Incubação oferece ainda: orientação para o acesso aos laboratórios, 

linhas de pesquisa e banco de dados; assessoria em pesquisa, desenvolvimento e inovação; 

orientação para a gestão do negócio; assessoria de comunicação e marketing; assessoria 

jurídica; orientação sobre direitos de propriedade intelectual e legalização do produto; cursos 

e treinamentos (de acordo com cronograma pré-definido) e consultorias específicas. 

Os participantes do programa interinstitucional de pré-incubação poderão estar 

utilizando o espaço oferecido através de duas formas: Ocupação integral e ocupação coletiva. 

Na ocupação integral o participante estará desenvolvendo a sua atividade no período da 

manhã e da tarde, tendo a sua disposição um espaço definido, próprio, onde somente o dono 

do projeto poderá participar. Para este tipo de ocupação, a pré-incubadora conta com um 

número de vagas limitado 

Na Ocupação coletiva os participantes do projeto poderão desenvolver suas atividades, 

sem que haja a necessidade de sua presença em período integral na pré-incubadora. A sua 

presença estará condicionada a um agendamento semanal com o gerente da pré-incubadora e 

o espaço ocupado é de caráter coletivo, ou seja, o participante compartilhará o módulo com os 

outros participantes, na mesma situação. Para que haja proteção dos arquivos desenvolvidos, 

cada participante terá uma senha, de forma que somente ele terá acesso aos seus arquivos. 

Neste tipo de ocupação, o número de vagas estará condicionado aos horários de agendamento 

dos participantes e da capacidade da pré-incubadora na orientação de projetos. 

O processo de Seleção do programa de pré-incubação procura selecionar idéias 

inovadoras de base tecnológica, tradicional ou tecnologia social, para que sejam validadas e 

testadas levando em consideração a viabilidade mercadológica em termos de produtos e 

serviços. O foco de atuação do Programa interinstitucional de Pré-incubação é bastante 

abrangente, podendo abranger a área de serviços, ferramenta de gestão, bioengenharia, 

informática, ambiental, produtos médicos, entre outros. Será estimulada a inscrição das 

idéias/projetos que fomentem a geração de negócios (produto, serviço ou processo), com alto 

potencial de retorno financeiro e/ou social, de base tecnológica, tradicional ou tecnologia 

social, que estejam em fase de pesquisa, de desenvolvimento ou concluída. Ao final do 

processo de pré-incubação, os participantes classificados deverão concluir o plano de negócio, 

o protótipo do produto, processo ou serviço e estarão aptos para concorrerem a uma vaga em 

incubadoras ou, dependendo da maturidade do projeto, irem diretamente para o mercado.  

Dentro desta proposta, cada projeto obedece ao seguinte fluxo visualizado na figura 

12. 
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Figura 12 Fluxo do funcionamento do PINC 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

4.4.7 Formas de Participação no PINC 

 

 

Os aspirantes a participarem do PINC podem apresentar as idéias/projetos 

individualmente ou em grupo, sendo permitida a participação somente dos docentes, 

discentes, pesquisadores e servidores técnico-administrativos envolvidos com as instituições 

que compõem o PINC.  Para participar, os aspirantes têm que obedecer ao fluxo apresentado 

na figura 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 Etapas para participação do PINC 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Preencher uma ficha de 
inscrição 

Ficha de inscrição devidamente preenchida, sendo a mesma obtida em download da ficha de 
inscrição no site das instituições envolvidas.

Elaborar o sumário 
executivo 

Deverá conter as informações básicas da idéia/projeto pretendido, de acordo com o formato 
obtido em download, no site das Instituições envolvidas. 

Termo de aceite Termo em que os alunos declaram estar cientes dos termos do edital. 

Termo de sigilo Termo em que os alunos declaram sigilo no projeto apresentado. 

Pagamento da taxa de 
participação 

Taxa simbólica de inscrição no programa de pré-incubação. 

Confirmação da inscrição 
na secretaria 

As inscrições precisam ser confirmadas pessoalmente na secretaria da Pró-Reitoria de Cultura e 
Extensão.

Inscrição no curso do 
Sebrae 

Efetuar a pré-inscrição no curso “on Line” gratuito do SEBRAE denominado “IPGN – 
Iniciando um pequeno grande negócio.

Pré-incubado 
desenvolve 
protótipo do 

produto/ 
serviço 

Pré-incubado 
desenvolve plano 

de negócios 
negócios  

A viabilidade do 
projeto é 
analisada 

Se for viável, o 
projeto é direcionado 

Para uma Incubadora de 
empresas 

Para o mercado 
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Após cumprir as etapas expostas na figura 13, o proponente passa por um processo de 

seleção das idéias/projetos que é realizado por uma Comissão de Avaliadores Externos.   A 

seleção toma como base, os seguintes critérios: preenchimento correto dos formulários de 

identificação dos empreendedores; preenchimento correto conforme normas de formatação e 

roteiro de apresentação do sumário executivo; clareza e qualidade das informações; estágio 

atual de desenvolvimento do produto, processo ou serviço; conteúdo tecnológico e grau de 

inovação do produto, processo ou serviço a ser ofertado; potencial de interação do 

empreendimento com as atividades de pesquisa e desenvolvimento da UNIFEI. 

Após a inscrição e o processo de seleção, o proponente, se selecionado, inicia o 

processo de pré-incubação, passando pelas etapas descritas no quadro 16. 

Quadro 16 

Processo de Pré-incubação no PINC 

ETAPAS NO PROCESSO DE PRÉ-INCUBAÇÃO 
 

1 – PC Empreen-dedorismo Presença no programa de capacitação nas habilidades empreendedoras auto-
instrucional e semi-presencial. 

2- Elaboração 
do EVTE 

Participação nos cursos: plano de negócio, plano de marketing, pesquisa de 
mercado e plano de finanças 

3 –Marketing 
Participação no programa de capacitação em marketing auto-instrucional 
(semipresencial). A capacitação em marketing é composta por 4 ou 5 encontros 
semanais presenciais com execuções de atividades a distância.  

4–Avaliação De Marketing Avaliação do plano de marketing por comissão do programa. esta etapa tem 
caráter eliminatório. 

 
5 - On Line Finanças 

Início do curso on line sebrae - análise e planejamento financeiro tempo previsto 
30 dias . 

6 - Finanças 
Participação no programa de capacitação em finanças auto-instrucional (semi-
presencial): a capacitação em finanças é composta por 4 ou 5 encontros semanais 
presenciais com execuções de atividades a distância. 

7 -Avaliação de Finanças Avaliação do plano de finanças por comissão do programa.  

8 – Estudo de viabilidade  Participação em Oficina para finalização do EVTE - Estudo de Viabilidade 
Técnica e Econômica 

10 -Avaliação EVTE Avaliação somente do EVTE pela banca examinadora externa. 
11 -Divulgação sobre EVTE Divulgação dos EVTE´s classificados para as próximas fases. 

12 – Demais Áreas Início e presença no programa de capacitação nas demais áreas auto-instrucional 
(semi-presencial). 

13 -Protótipo 
Nesta etapa, será validada a viabilidade técnica do produto/serviço/processo. está 
prevista a utilização da infra-estrutura física e acadêmica das instituições 
participantes. 

14 – 
Entrega do Protótipo Data máxima para a entrega do plano de negócios e do protótipo. 

15 – Avaliação PN Avaliação dos planos de negócios completos e protótipo por bancas avaliadoras. 
16 – 
Divulgação do plano e 
protótipo 

Divulgação dos planos de negócios completos e protótipos classificados para a 
fase final de defesa e apresentação oral. 

17 - Defesa 
Defesa e apresentação oral dos planos de negócios e protótipo: as equipes deverão 
apresentar o projeto e o defenderão perante uma banca constituída de acadêmicos 
e profissionais de mercado. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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5  ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

 Conforme já foi detalhado no capítulo referente à metodologia deste trabalho, a análise 

dos resultados foi obtida através de duas fontes de informações: a primeira compreende a 

análise observacional e entrevistas com os envolvidos e a segunda através de um questionário 

aplicado com os componentes do PINC. A primeira fonte foi obtida através do envolvimento 

do autor com o PINC, participando de palestras e eventos, conversando e entrevistando 

envolvidos, compreendendo o período de 01 de fevereiro a 15 de julho de 2008. A segunda 

fonte foi obtida por meio do levantamento dos envolvidos com o PINC, aplicação do 

questionário, compilação dos dados e a análise, compreendendo o período de 15 de junho a 10 

de julho de 2008. 

 A análise dos resultados apresentada neste capítulo pode ser compreendida em três 

partes. A primeira realiza a análise dos parâmetros da estrutura organizacional do PINC, a 

partir da caracterização de cada parâmetro da sua estrutura organizacional e dos seus fatores 

situacionais. A segunda parte realiza a identificação dos parâmetros com maior 

representatividade no programa e a terceira identifica o modelo de organização predominante 

o PINC. 

 

 

5.1 AS SEIS PARTES-CHAVE DO PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE PRÉ-
INCUBAÇÃO 
 

 

5.1.1 Cúpula Estratégica 
 

 

A cúpula estratégica do PINC é composta principalmente pelos coordenadores do 

programa, com alguma influência dos diretores das instituições participantes. No caso do 

PINC, desde que o programa esteja andando bem a influência dos diretores das instituições é 

limitada, uma vez que é depositada nos coordenadores toda a responsabilidade pela realização 

do mesmo. As decisões são tomadas em consenso e o relacionamento com os demais 

envolvidos é bastante salutar, onde predomina o poder de convencimento das idéias. Outro 

fato a ser considerado é que os coordenadores do PINC são professores com dedicação 
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exclusiva nas instituições em que atuam, o que possibilita um maior envolvimento com as 

atividades extraclasse exigidas em um programa como este. 

 Segundo Aranha (2008) as relações entre a cúpula estratégica, a linha intermediária e o 

núcleo operacional são bastante consensuais e democráticas, privilegiando o consenso na 

condução das atividades. 

 

 

5.1.2 Linha Intermediária 
 

 

A linha intermediária é composta, também, pelos coordenadores do programa, que 

acumulam esta função, principalmente pelo fato do programa ainda ser novo e não ter muitos 

componentes envolvidos na sua gestão. Desta forma, são os próprios coordenadores que 

entram em contato com o núcleo operacional (no caso os professores e instrutores), o que 

facilita a obtenção das informações e o controle das atividades.  

Na função de gerentes, os coordenadores direcionam atividades, realizam o processo 

de integração e sensibilização, tanto dos professores como dos alunos consultores e, de forma 

mais indireta, com os funcionários das instituições e convidados externos. 

 

 

5.1.3 Núcleo Operacional 
 

 

 O núcleo operacional é composto, principalmente, pelos professores das instituições 

envolvidas, pelos alunos consultores e pelos instrutores externos (disponibilizados por 

instituições de fomento). Em alguns casos, os próprios coordenadores assumem esta função, o 

que permite uma proximidade muito grande com os alunos participantes do programa. A 

relação entre o núcleo operacional, a linha intermediária e a cúpula estratégica é bastante 

transparente e, pelo fato do trabalho operacional ser desenvolvido de forma voluntária, a 

maioria daqueles que estão envolvidos possuem uma grande proximidade com os objetivos e 

oportunidades de crescimento que o programa pode oferecer. Talvez, pelo fato mencionado 

do voluntarismo, foi possível perceber também algumas desistências, principalmente dos 

alunos consultores. 
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 É importante ressaltar que a participação, tanto dos professores, como dos alunos 

consultores e convidados externos é pontual, obedecendo a uma agenda e não apresentando 

um continuísmo diário, mas periódico, o que pode levar a certo distanciamento, caso os 

coordenadores não atentem para este fator, através de medidas de socialização. 

 

 

5.1.4 Tecnoestrutura 
 

 

 A tecnoestrutura é composta pelos coordenadores do PINC, uma vez que são eles que 

definem toda a estrutura de funcionamento do programa, desde o processo seletivo, aos 

cursos, avaliação e finalização; ou seja, a especificação do produto (PINC) e os processos que 

definem o funcionamento do PINC foram definidos pelos coordenadores. Existe uma grande 

contribuição dos alunos consultores e professores envolvidos que participam diretamente no 

formato do PINC, através de sugestões e críticas construtivas no sentido de melhor adequação 

do programa à realidade de cada instituição participante. 

 Parte da tecnoestrutura é composta também pelo setor administrativo das instituições 

envolvidas, como, por exemplo, o setor de marketing, eventos, pessoal de informática, entre 

outros. O envolvimento destes componentes nem sempre é muito grande e necessita dos 

coordenadores uma postura de aproximação e convencimento, a fim de gerar maior 

efetividade nas ações. 

 

 

5.1.5 Assessoria de Apoio 
 

 

 A assessoria de apoio é composta, principalmente, pela estrutura de serviços de apoio 

já existente nas instituições. Desta forma, o pessoal de limpeza, restaurante, manutenção, 

vigilância, entre outros, são as mesmos das instituições, uma vez que o tamanho da estrutura 

organizacional do PINC não justifica criar uma nova estrutura para atender somente a este 

programa. Vale ressaltar também que na UNIFEI, por ser uma instituição federal toda a 

assessoria de apoio é contratada pelo regime federal e que, nas demais instituições alguns 

componentes da assessoria de apoio são contratados pelo regime CLT e outros são 

terceirizados. O envolvimento destes componentes com o PINC é bastante limitado, sendo 
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que muitos nem conhecem ao certo a sigla, o funcionamento ou para que serve. A 

sensibilização e o envolvimento nas instituições não atingem o pessoal de apoio. 

 
 

5.1.6 Ideologia 

 

 

 Um programa de pré-incubação necessita de um forte entrelaçamento ideológico entre 

os envolvidos, uma vez que, com a descrença, as possibilidades de sucesso são baixas. 

Principalmente na FACESM e na UNIFEI o trabalho de inclusão ideológica, não somente 

com os envolvidos diretos com o programa, mas também com os professores não envolvidos é 

grande, sendo esta uma condição para o bom funcionamento. Segundo o relato de  professores 

da UNIFEI e FACESM, muitos que eram descrentes do programa de pré-incubação, hoje são 

fomentadores. A FACESM também já faz, há algum tempo, um trabalho de envolvimento 

ideológico com o seu corpo discente e corpo docente, principalmente pelo fato de possuir um 

programa de pré-incubação há mais tempo. A Faculdade de Medicina, sendo a mais novata 

neste tipo de programa, é a que tem que trabalhar mais a questão ideológica, não somente com 

os professores, mas também com os alunos e a parte administrativa e de apoio. 

 É importante ressaltar aqui, que a ideologia do programa do PINC está dentro de uma 

ideologia maior, que envolve o município, outras incubadoras e a sociedade local, que diz 

respeito ao projeto Itajubá Tecnópolis. 

 

 

5.2 OS MECANISMOS DE COORDENAÇÃO NO PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL 

DE PRÉ-INCUBAÇÃO 

 

 

5.2.1 Ajustamento Mútuo 
 

 

 O ajustamento mútuo ocorre de forma exporádica no PINC. Normalmente, somente 

quando existe a programação de um determinado curso ou evento e o profissional escalado, 

por um motivo qualquer, não pode comparecer é que vai acontecer o ajustamento das 

atividades, ou seja, alguém do programa, podendo ser o coordenador ou um professor, poderá 
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assumir a função desfalcada, desde que apresente competência para isto. Um dos motivos de 

ocorrência do ajustamento mútuo das atividades é o excesso de atividades assumidas pelos 

envolvidos que, normalmente acumulam funções em suas instituições de origem, o que 

dificulta até mesmo o funcionamento de uma agenda anteriormente planejada. 

 A figura 14 mostra a percepção dos componentes do PINC com relação ao 

ajustamento mútuo, indicando que a maioria considera que o mecanismo não é muito 

utilizado. 

 
Figura 14 Ajustamento mútuo 

Fonte: Entrevista com componentes do PINC 

 

5.2.2 Supervisão Direta 
 

 

 A supervisão direta ocorre, principalmente, com relação aos alunos consultores que, 

por ainda não terem uma formação superior concluída, precisam, em alguns momentos, do 

acompanhamento dos professores ou coordenadores do programa. Mas o número de 

ocorrência é pequeno, uma vez que os alunos consultores foram selecionados através de um 

edital e já cursaram as disciplinas relacionadas ao tema que orientam, desfrutando uma certa 

autonomia na realização do trabalho. Com relação às atividades desenvolvidas pelos 

professores, a supervisão direta é praticamente nula. 
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A figura 15 apresentada a seguir mostra que, na percepção dos componentes do PINC 

com relação à supervisão direta, o mecanismo não é muito utilizado: 

 
Figura 15- Supervisão direta 

Fonte: Entrevista com componentes do PINC 
 
 

5.2.3 Padronização dos Processos 
 

 

 A padronização dos processos ocorre, principalmente, no delineamento do programa, 

que é feito pelos coordenadores. Desta forma, ela pode ser vista em todas as etapas das fases 

de inscrição e seleção. Pode ser vista também nos formulários de comunicação entre os 

componentes do programa. A padronização do processo não é encontrada nos cursos de 

capacitação, em que, normalmente, a atividade é definida pelos professores, embora os 

mesmos recebam um forte direcionamento do conteúdo dos coordenadores do PINC. 

Na figura 16, mostrada a seguir, é possível visualizar que a maioria dos componentes 

do PINC consideram que a padronização dos processos é utilizada de alguma forma. 

 
Figura 16 – Padronização das atividades 

Fonte: Entrevista com componentes do PINC 
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5.2.4 – Padronização das Habilidades 
 

 

 A padronização das habilidades é um mecanismo fortemente encontrado no PINC, 

uma vez que ela é a base de orientação dos professores e coordenadores. Fica claro que os 

professores aos quais nos referimos possuem uma forte formação acadêmica, sendo a maioria 

com cursos de mestrado e doutorado o que faz com que parte das atividades desenvolvidas 

seja influenciada pelas universidades nas quais os componentes se formaram. Desta forma, 

percebe-se um elevado grau de autonomia e de domínio da atividade de cada componente. No 

caso dos alunos consultores, podemos considerar que o referido mecanismo se encontra em 

processo de formação. A padronização das habilidades, sendo uma forma de coordenação 

característica das universidades, se faz bastante utilizada no PINC, como pode ser visto na 

figura 17, onde a maioria dos componentes consideram que o mecanismo bastante utilizado. 

 

 
Figura 17 Padronização das habilidades 

Fonte: Entrevista com componentes do PINC 
 

5.2.5  Padronização dos Outputs 
  

 

A padronização dos outputs ou resultados é utilizada parcialmente, ou seja, no caso do 

PINC, a forma pela qual a atividade é desenvolvida é muito importante, pois obedece a 

critérios teóricos e a um conjunto de valores que norteiam as instituições envolvidas e, 

conseqüentemente, o PINC. Por outro lado, são os resultados gerados que permitem que as 

instituições envolvidas continuem a patrocinar e estimular este tipo de projeto. O resultado no 
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PINC, não pode ser considerado, exclusivamente, em termos de número de alunos envolvidos, 

pois, se levarmos este termo em consideração, comparando com o número total de alunos das 

três instituições, a representatividade é muito pequena, uma vez que são cerca de 110 alunos 

envolvidos e as instituições, juntas, possuem cerca de 4000 alunos. No entanto, é importante 

considerar que, se os projetos participantes forem para o mercado, através da formalização da 

empresa, a possibilidade de geração de emprego e renda, não somente para os alunos 

envolvidos, mas também para os alunos das instituições, é grande. Desta forma, os resultados 

nem sempre são fáceis de serem mensurados, mas obedecem a um conjunto de 

acontecimentos, conforme pode ser observado na figura 18.  

 
Figura 18 Formas de obtenção da padronização dos outputs 

Fonte: Entrevista com componentes do PINC 
   

A figura 19, visualizada a seguir, mostra que, na percepção dos componentes do 

PINC, este mecanismo é pouco utilizado. Esta percepção pode ser explicada pelo fato de que 

somente os coordenadores possuem uma proximidade maior com os diretores das IES, sendo 

estes últimos, os que possuem um olhar maior para os resultados que, satisfatórios ou não, são 

creditados nos coordenadores. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 19 Padronização dos outputs 
Fonte: Entrevista com componentes do PINC 
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5.2.6 Normas, Regras e Doutrinação 
 

 

O PINC utiliza muito mais a doutrinação que as normas e regras na sua estrutura de 

funcionamento. Uma das razões é o fato de seus componentes terem uma forte padronização 

das habilidades, o que faz com que as regras e normas não tenham grande efetividade. Já a 

doutrinação, ou seja, incutir na cabeça dos envolvidos que o PINC pode ser uma grande 

oportunidade de crescimento, não somente para os alunos, mas também para os professores e 

para toda comunidade, tem que ser, necessariamente, utilizada em um programa desta 

natureza. Outro fator que teve grande influência no PINC é o fato de os diretores das IES não 

somente incorporarem o projeto, mas também serem os seus grandes divulgadores. 

É importante aqui não confundir as normas e regras do processo de pré-incubação com 

as normas e regras da estrutura organizacional do PINC que, segundo a percepção da maioria 

dos componentes são utilizadas de alguma forma, conforme mostra a figura 20. 

 
Figura 20 Normas, regras e valores 

Fonte: Entrevista com componentes do PINC 

 

5.3 OS DEMAIS PARÂMETROS DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO 

PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE PRÉ-INCUBAÇÃO DE EMPRESAS 

 

5.3.1  Especialização das tarefas 

 

 

A especialização das tarefas está bastante presente na estrutura do PINC. No cargo dos 

coordenadores, podemos encontrar muita especialização vertical do trabalho, uma vez que 
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desenvolvem muitas atividades e sem, necessariamente, terem um conhecimento profundo ou 

dedicação exclusiva sobre cada uma delas. No entanto, podem-se observar os coordenadores 

assumindo atividades de especialização horizontal, caracterizada, principalmente, quando 

estes se dedicam ao ensino ou aprofundam conhecimentos, em uma ou outra tarefa específica 

que faz parte do conjunto de atividades que lhes são atribuídas. 

Por outro lado, encontramos também muita especialização horizontal, principalmente 

no cargo dos professores que atuam em áreas específicas onde, por vários anos, aprofundaram 

conhecimento, acrescentando-se aí, a questão da experiência que contribui não somente para a 

especialização horizontal como para a vertical. A ampliação vertical do trabalho destes 

professores poderá ser observada, se o PINC tiver um aumento considerável na sua estrutura e 

estes assumirem posição de gerência. No caso dos alunos consultores, podemos encontrar 

uma especialização horizontal em formação, uma vez que estão se desenvolvendo para isto. A 

especialização horizontal simples pode ser encontrada também nos setores de assessoria de 

apoio, tais como o de vigilância e limpeza, atividades utilizadas pelo PINC através da 

estrutura oferecida pelas instituições de ensino. A figura 21 detalha as características da 

especialização horizontal e especialização vertical no PINC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 Tipos de especialização encontrado no PINC 
Fonte: Entrevista com componentes do PINC 
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5.3.2  Treinamento e doutrinação 
 

 

 O treinamento dos componentes do PINC é, em sua maioria, desenvolvido 

externamente, de forma complexa, nos cursos de graduação e pós-graduação em que seus 

membros participaram ou participam. Com relação ao treinamento mais direcionado ao 

funcionamento do PINC, este é feito, principalmente, através de palestras direcionadas ou 

através do teleduc, sistema de educação virtual e de reuniões de aprendizado e debate. Este 

tipo de treinamento é mais simples e de curta duração, podendo envolver os coordenadores do 

programa, os professores e os alunos consultores. Como alguns componentes do PINC 

participam de pesquisa, o que gera aprendizado, conhecimento e inovação, pode-se dizer que 

o treinamento também assume esta configuração. A figura 22 identifica os tipos de 

treinamento desenvolvidos no PINC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 22 Tipos de treinamento utilizados no PINC 
Fonte: Entrevista com componentes do PINC 
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 A figura 23, a seguir, mostra que o treinamento é pouco utilizado. A explicação para 

esta percepção é que, provavelmente, a maioria dos respondentes consideraram o treinamento 

interno do PINC e não as demais formas demonstradas na figura 22 anteriormente mostrada. 
 

 
Figura 23 Treinamento no PINC 

Fonte: Entrevista com componentes do PINC 
 

 Com relação à doutrinação, esta é utilizada de forma natural, não se mostra o interesse 

de manipulação dos envolvidos. Ocorre somente como uma forma de inteirar os componentes 

dos valores e aspectos teóricos que envolvem os conceitos de pré-incubação e de 

empreendedorismo. Pode-se verificar na figura 24, que, na percepção da maioria dos 

componentes, a doutrinação é um mecanismo que é utilizado de alguma forma. A percepção, 

com relação ao uso da doutrinação pode ser explicada pelas várias reuniões de sensibilização 

realizadas no programa. Outro fator que pode ser considerado é a doutrinação feita de maneira 

sutil pelos coordenadores, através de conversas informais, com o objetivo de gerar motivação 

e envolvimento. 

 

 
Figura 24 doutrinação no PINC 

Fonte: Entrevista com componentes do PINC 
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5.3.3 Formalização do comportamento 
 

 

 A formalização do comportamento, como decorrência da padronização dos processos 

do trabalho é, praticamente, nula no PINC, no que tange ao fluxo do trabalho ou na descrição 

das tarefas a serem desempenhadas. A formalização do trabalho está mais presente nas 

atividades simples desenvolvidas pelos trabalhadores da assessoria de apoio das instituições 

de ensino superior. O que ocorre é uma formalização decorrente das escolas nas quais os 

componentes estudaram. A formalização decorre também da tradição acadêmica que, de 

forma subliminar, direciona um comportamento mais comedido e respeitoso aos professores. 

A formalização também está presente em forma de regras e regulamentos, apresentando-se de 

forma indireta quando estas regras ou regulamentos estão relacionadas às estruturas das 

instituições de ensino dos quais o PINC faz parte e, de forma mais direta, nas próprias regras e 

normas de funcionamento do PINC. A figura 25 permite visualizar a formalização do 

comportamento no PINC. 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 Formalização do comportamento no PINC 
Fonte: Entrevista com componentes do PINC 

 

 

5.3.4 Agrupamento ou Departamentalização 
 

 

O agrupamento da organização possui um conselho Estratégico do PINC que é 

composto pelos coordenadores, professores e representantes da comunidade e tem por 

objetivo direcionar o programa dentro de um contexto de médio e longo prazo de atuação. O 

conselho executivo, composto pelos coordenadores do programa, tem a função de direcionar 

taticamente as atividades do PINC. Sob as orientações do conselho estratégico e executivo, 

encontramos os alunos consultores e os professores ligados internamente com as instituições 
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de ensino, os mentores de mercado e os consultores, sem ligação interna com as instituições 

de ensino e com a participação eventual através de convites pontuais. Os coordenadores 

assumem também a função de coordenação do programa, internamente em suas instituições 

de origem, com a responsabilidade de gerenciar as equipes originárias de suas respectivas 

instituições.  

No PINC, a base de agrupamento predominante é por conhecimento e habilidade, uma 

vez que os coordenadores, professores, alunos consultores, assim como convidados externos, 

são agrupados de acordo com suas especialidades, atendendo às necessidades do programa. 

Outro tipo de agrupamento adotado no PINC é por local. Embora as três instituições 

envolvidas estejam localizadas na mesma região geográfica, estão agrupadas em unidades 

diferentes, com bases administrativas diferentes.  

O agrupamento pode ser visualizado na figura 26, apresentada a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 26 Organograma do PINC 
Fonte: Entrevista com componentes do PINC 
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5.3.5 Tamanho das Unidades 

 

 

 O PINC possui uma estrutura grande e pequena, ao mesmo tempo. Quando se pensa 

somente na estrutura do programa de pré-incubação, a estrutura é pequena, como pode ser 

visto, no item anterior, relativo ao agrupamento. Mas quando se considera a estrutura de apoio 

das três instituições envolvidas, percebe-se que a estrutura de apoio e administrativa, que o 

PINC tem por trás, é grande e colabora muito para o sucesso do programa. 

 A amplitude de controle dos coordenadores é pequena, em torno de três a cinco 

professores e alunos consultores sob o comando de cada um. Mas é importante ressaltar aqui 

que existe uma capacidade de amplitude ociosa, principalmente no que tange ao trabalho 

profissional dos professores que, devido à padronização das habilidades dos mesmos, a 

elevação da amplitude de controle é possibilitada. Já, com relação aos alunos, as 

possibilidades não são as mesmas, uma vez que os alunos estão em fase de formação das suas 

habilidades, o que leva a uma amplitude de controle menor por parte dos coordenadores, que 

necessitam da utilização, mesmo que pequena, da supervisão direta. 

 

 

5.3.6 Sistema de Planejamento e Controle 

 

 

 O Planejamento futuro do PINC não foi ainda elaborado através de relatórios e 

conteúdos formais de informações, mas as estratégias do PINC já estão sendo discutidas e 

trabalhadas subjetivamente pelos coordenadores do programa. Como cada instituição – em 

especial a FACESM e a UNIFEI  - já possuíam programas de pré-incubação, o que está 

acontecendo é um alinhamento das estratégias futuras particulares de cada IES em torno do 

programa de pré-incubação.  

Dentre as estratégias futuras do PINC está a construção de uma rede de pesquisa, onde 

haveria a solicitação do reconhecimento das instituições envolvidas como referência no estado 

de Minas Gerais, na área. Caso a solicitação à Secretaria de Ciência e Tecnologia de Minas 

Gerais seja concretizada e a resposta obtida seja positiva, o programa passaria a obter uma 

série de vantagens em torno de fomento e incentivo, sem necessitar, inclusive, de participar de 

editais, mas com um canal direto de solicitação de recursos. 
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O sistema de planejamento das ações utilizado é bastante simples e se baseia em uma 

perspectiva de tempo anual, através do estabelecimento de metas que são alcançadas com o 

atendimento a um cronograma de ação elaborado pelo conselho consultivo. Com relação aos 

controles, estes são utilizados através do cumprimento do cronograma. O índice de respostas 

dos alunos com relação ao programa também representa uma forma de avaliar se o programa 

está indo bem. Outro mecanismo é feito através do software teleduc que controla os acessos 

dos alunos e professores, e emite relatórios de acompanhamento.  

 

 
5.3.7 Instrumento de interligação 

 

 

 No PINC, os responsáveis pelo processo de integração são os coordenadores. 

Naturalmente, cada coordenador assume uma responsabilidade maior de integração dos 

professores e alunos consultores de suas respectivas instituições de origem.   

Dentre os instrumentos de interligação utilizados no PINC estão às reuniões que 

ocorrem entre os coordenadores e entre coordenadores, professores, alunos consultores e 

alunos participantes. Outra forma bastante utilizada de ligação entre os componentes do PINC 

são as listas de email e as listas de discussão na internet. Na forma de comunicação predomina 

a informalidade e a espontaneidade, o que torna o processo mais ágil e criativo.  

 Na figura 27, apresentada a seguir, é possível visualizar na percepção dos 

componentes do PINC os mecanismos de integração mais utilizados. 

 
Figura 27 Mecanismos de integração 

Fonte: Entrevista com componentes do PINC 
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 Com relação à comunicação, pode-se perceber, através da figura 28, que, na percepção 

da maioria dos componentes, o PINC possui e estimula este instrumento de interligação. É 

importante ressaltar aqui que, segundo depoimentos dos coordenadores, o PINC surgiu de 

uma conversa informal. 

 

 
 

Figura 28 Comunicação informal no PINC 
Fonte: Entrevista com componentes do PINC 

 
 
 

5.3.8 Descentralização 

 

 

 A descentralização ocorre, principalmente, em torno dos professores e alunos 

consultores, os quais desenvolvem as suas atividades com autonomia. A descentralização 

ocorre, também com relação à parte administrativa disponibilizada pelas instituições de 

ensino, podendo ser visualizada na delegação de poder para o pessoal de marketing ou 

financeiro. 

 

 

5.3.9 Fluxo de autoridade 

 

 

O fluxo de autoridade segue de cima para baixo, ou seja, origina-se nos coordenadores 

do PINC e direciona-se para os professores e alunos consultores e para toda a infra-estrutura 

administrativa e de apoio disponibilizada pelas instituições. Embora exista um fluxo bem 
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definido, percebe-se que a autoridade não segue a linha depreciativa ou agressiva, mas, sim, 

com mais características cooperativas e incentivadoras.  

 A tomada de decisão segue o fluxo de autoridade, ou seja, de cima para baixo. No 

entanto, como existe um grau de autonomia dos professores e alunos consultores, muitas 

decisões também são tomadas por estes componentes e, depois, comungada com os 

coordenadores do programa. Como pode ser visualizado na figura 29, o fluxo de tomada de 

decisões está concentrado, primeiro nos coordenadores e, em segundo plano nos professores. 

 

 
 
 

Figura 29 Tomada de decisões no PINC 
Fonte: Entrevista com componentes do PINC 

 
 

5.3.10 Sistema do Fluxo Regulamentado 

 

 

 A regulamentação do fluxo de trabalho pode ser visualizada  de forma simples no 

estabelecimento de algumas regras e normas, como também nos controles realizados para a 

verificação do cumprimento do cronograma. A regulamentação também pode ser vista 

utilizando a tecnologia do Teleduc, regulando as atividades dos professores e alunos 

consultores, através do controle de acesso dos mesmos. De forma geral, pode-se concluir que 

este parâmetro não apresenta relevância na estrutura organizacional do PINC. 
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5.3.11 Idade e Tamanho 

 

 

 Em termos de idade, o PINC ainda é muito novo, com apenas seis meses de 

funcionamento. No entanto, o programa de pré-incubação da FACESM já possui três anos e o 

da UNIFEI, um ano e meio, o que leva a certo grau de maturidade. Com relação ao tamanho, 

ocorre à mesma coisa: como são três instituições participantes, eleva-se também o número de 

alunos participantes do programa, o que leva a um aumento da repetição e, conseqüentemente 

da experiência. A geração de uma escala maior de projetos pré-incubados, como conseqüência 

do programa interinstitucional, permite um ganho maior de experiências em decorrência do 

aumento do número de atividades e a necessidade de melhor organizá-las. 

 

 

5.3.12 Sistema Técnico 

 

 

 Dentre os sistemas técnicos utilizados pelo PINC, pode-se encontrar o não-

regulamentado e o regulamentado. O não regulamentado se constitui na infra-estrutura para o 

desenvolvimento das atividades, tais como o computador, data show, entre outros. O 

regulamentado pode ser visualizado no software Teleduc, que possibilita acompanhar parte 

das atividades dos professores e alunos consultores envolvidos, assim como, das empresas 

pré-incubadas participantes. A figura 30 permite visualizar uma tela de acompanhamento do 

Teleduc.  

 



  110

 
 
 

Figura 30 Tela de acompanhamento do Teleduc 
Fonte: Entrevista com componentes do PINC 

 

 

5.3.13 Ambiente 

 

 

 O ambiente do PINC tem sido favorável à sua concretização, uma vez que está 

inserido em uma cidade que possui o projeto Tecnópolis, o que leva a construção de uma rede 

de apoio, não somente entre as instituições envolvidas no programa ou da comunidade local, 

mas também dos órgãos de fomento à ciência, tecnologia e inovação que atuam nos âmbito 

estadual e federal. Este conjunto de fatores leva a uma certa estabilidade no que tange a 

políticas que visem à consolidação de programas deste tipo, embora um programa de 

incubação se caracterize como essencialmente dinâmico. 

 Outro fator importante referente ao ambiente é a questão da formação de uma cultura 

empreendedora nas instituições que compõem o PINC e também na comunidade local. A 

cultura de sucesso desenvolvida em uma comunidade é de fundamental importância para o 

bom andamento de um programa deste tipo. Até pouco tempo atrás, Itajubá não tinha 

exemplos de sucesso que pudessem motivar um programa de pré-incubação. Há dois ou três 

anos é que estes exemplos começaram a surgir na cidade, oriundos das duas incubadoras da 
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cidade e da pré-incubadora da FACESM e, aos poucos, começaram a contagiar os 

universitários mais atentos às oportunidades. O fato de as incubadoras estarem instaladas na 

cidade há mais de 10 anos, da pré-incubadora da FACESM há mais de três anos, e da pré-

incubadora da UNIFEI há um ano, constitui-se em um importante fator de experiência e de 

ambiência para a consolidação de um programa interdisciplinar de pré-incubação. 

 Quanto à complexidade tecnológica que envolve um programa de pré-incubação, 

pode-se considerar como bastante elevada em dois sentidos. O primeiro é que as experiências 

nacionais em torno de programas de pré-incubação ainda não foram suficientes para a 

estruturação de organismos que possam atuar especificamente neste sentido, como acontece 

com os programas de incubação de empresas que possuem órgãos como a ANPROTEC entre 

outros, que acabam acoplando, também, programas de pré-incubação. O segundo ponto é que, 

embora seja possível encontrar experiências brasileiras e internacionais de pré-incubação, 

conforme pode ser visto no capítulo 3 deste trabalho, a complexidade prática de implantação 

ainda é muito grande, principalmente quando envolve três instituições, como é o caso aqui 

estudado. 

 Com relação à hostilidade do ambiente, pode-se considerar como insignificante, uma 

vez que outros programas de pré-incubação que possam surgir tendem a buscar mais parcerias 

do que divisões. 

 
Figura 31 Mapeamento do ambiente do PINC 
Fonte: Entrevista com componentes do PINC 
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5.3.14 Poder 

 

 

 Como não foi identificada a necessidade de poder nos coordenadores do PINC, a 

estrutura organizacional não é centralizadora e os controles não são coercitivos. Existe um 

poder indireto no PINC, que é o dos diretores da organização que podem ser consultados, caso 

haja alguma dificuldade maior  em termos de cumprimento das atividades. Embora não tenha 

sido constatado, isto pode ocorrer na estrutura de apoio e administrativa disponibilizada pelas 

instituições, onde alguns componentes podem não cooperar com o programa, o que levaria a 

utilização deste tipo de poder. A figura 32 demonstra que, na percepção dos componentes do 

PINC, o poder está concentrado nos coordenadores. 

 
 

 
 

Figura 32 Poder no PINC 
Fonte: Entrevista com componentes do PINC 

 
 
 O quadro 17 faz uma análise das formas de poder no PINC, baseado nos conceitos de 

Daft e Mintzberg, conforme seção 2.3.14 deste trabalho 
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Quadro 17 

O Poder no PINC 

Hipóteses Ocorrência na Estrutura Organizacional do PINC 

Poder legítimo Está concentrado nos coordenadores do PINC, representados por um 
professor de cada instituição. 

Poder de recompensa A prática deste tipo de poder é praticamente nula, podendo ocorrer 
somente de maneira espontânea, decorrente de recompensas naturais 
ao desenvolvimento profissional. 

Poder de coerção A prática deste tipo de poder é nula, na estrutura organizacional do 
PINC. 

Poder de perito O Poder de perito ocorre de forma acentuada, uma vez que os 
coordenadores do PINC possuem especialidades com relação a 
aspectos relacionados à pré-incubadora. 

Poder referente Pode ser encontrado de forma acentuada no PINC, uma vez que os 
coordenadores necessitam de exercer algum tipo de influência nos 
demais participantes para que os mesmos possam se dedicar com 
afinco ao projeto. 

Quanto maior o controle 
externo da organização, mais 
centralizada e formalizada sua 
estrutura 

O controle externo é tranqüilo e não afeta de forma siginificativa a 
estrutura organizacional do PINC. 

Uma coalizão externa dividida 
tende a provocar uma coalizão 
politizada interna e vice-versa 

As formas de coalizão, até o momento, favoreceram a estrutura do 
PINC, não levando a divisões, mas é perfeitamente possível que 
ocorra algum tipo de divisão no PINC se houver uma ruptura no 
relacionamento entre os diretores das instituições. 

A moda favorece a estrutura 
do dia, mesmo quando 
inapropriada 

A moda adotada no PINC se refere a todas as publicações e modelos 
teóricos sobre empreendedorismo e sistemas de pré-incubação de 
empresas, exercendo forte influência na estrutura. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

5.4 OS PARÂMETROS DA ESTRUTURA COM MAIOR REPRESENTATIVIDADE NO 

PINC 

 

 

 Para obtermos uma classificação dos parâmetros da estrutura organizacional e fatores 

situacionais que apresentam com maior força, optou-se em elencar os três que exercem maior 

influência na estrutura do PINC. De acordo com as análises realizadas pelo autor, os fatores 

situacionais ou parâmetros da estrutura com maior influência em ordem de importância são: 

1) Fator situacional: Ambiente; 2) Parâmetro da estrutura: Linha intermediária; 3) Parâmetro 

da estrutura: Doutrinação, conforme pode ser visualizado na figura 33. 
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Figura 33 Parâmetros da estrutura com maior representatividade no PINC 

Fonte: Entrevista com componentes do PINC 
 
 

O fator situacional ambiente foi considerado pelo autor como um fator que exerce 

maior influência na estrutura organizacional do PINC. A análise está fundamentada nos 

aspectos teóricos que vêm de encontro com a situação real do programa. De um lado, o PINC 

está inserido em uma cidade que tem o projeto tecnópolis, que tem um parque tecnológico em 

construção, incubadoras de empresas, várias instituições de ensino superior e pesquisa, que 

compõem as características de um ambiente de conhecimento e inovação, tão importantes 

para um programa de pré-incubação de empresas.  Por outro lado, as instituições de ensino 

superior que compõe o PINC fazem parte do Fórum das Instituições de Ensino Superior e 

Pesquisa de Itajubá – FIESPI, que fomenta ações conjuntas entre as instituições. O conjunto 

de fatores no qual o PINC está inserido foi fundamental para a sua criação e é essencial para o 

seu processo de consolidação. 

A linha intermediária foi considerada pelo autor como o segundo fator de maior 

influência. As razões residem no fato de que é a motivação e o genuíno desejo de que o 

programa de pré-incubação gere resultados por parte dos coordenadores tem feito que os 

mesmos assumam um conjunto de atividades, chegando mesmo a acumular funções. A 

criação do PINC foi uma iniciativa dos próprios coordenadores e não dos diretores das IES, 

surgindo de baixo para cima e não vice-versa como comumente surgem estes tipos de 

programas. 

 A doutrinação surgiu, segundo as análises do autor, como o terceiro fator de maior 

influência. A análise se justifica pelo fato de que os coordenadores possuem grande 

necessidade de utilizar este parâmetro para incutir os valores que envolvem o 
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empreendedorismo e a geração de spin-offs nos professores e em todo o ambiente 

universitário. Sem a adesão dos professores e da comunidade acadêmica fica impraticável o 

desenvolvimento de um programa de pré-incubação. 

 

 
5.5 MODELO ORGANIZACIONAL PREDOMINANTE 

 

 

 O quadro 18, apresentado a seguir, mostra as características dos principais parâmetros 

organizacionais e fatores situacionais na estrutura organizacional do PINC e a análise do autor 

sobre o modelo de estrutura organizacional predominante. 

 

Quadro 18 

Modelo de Estrutura Organizacional Predominante no PINC 

 

Parâmetros 

 

Característica do parâmetro no PINC 

Modelo de 

organização 

predominante 

Mecanismo-
chave de 

coordenação 

Padronização das habilidades, padronização dos outputs e normas, 
regras e valores 

Profissional, 
diversificada e 

missionária 
Parte-chave da 

organização 
Cúpula estratégica, linha intermediária, ideologia Empreendedora

,diversificada e 
missionária 

Especialização 
das tarefas 

Tendo em vista o tamanho da organização, pode-se considerar que 
há muita especialização horizontal complexa (professores e alunos) 

e muita especialização vertical (coordenadores). 

Profissional, 
inovadora e 
mecânica 

Treinamento e 
doutrinação 

Pouco treinamento simples, muito treinamento complexo e muita 
doutrinação 

Profissional e 
missionária 

Formalização do 
comportamento 

Pouca formalização do comportamento como decorrência dos 
processos, havendo formalização como decorrência do perfil 

profissional 

Profissional 

Agrupamento Agrupamento funcional e por unidade Profissional 
Tamanho da 

unidade 
As unidades são pequenas (PINC) e grandes ao mesmo tempo 

(instituições de ensino superior envolvidas) 
Profissional e 
missionária 

Planejamento e 
sistemas de 

controle 

Pouco planejamento e controle limitado Profissional 

Instrumentos de 
interligação e 
comunicação 

informal 

Muitos instrumentos de interligação e comunicação informal Inovadora e 
missionária 
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Descentralizaçã
o/centralização 

Descentralização horizontal e vertical Profissional 

Fluxo de 
autoridade 

Insignificante Profissional e 
inovadora 

Fluxo do 
sistema 

regulado 

Insignificante Profissional e 
inovadora 

Fatores 
situacionais: 

idade e tamanho 

Jovem mas ligada a instituições antigas Profissional e 
inovadora 

Sistema técnico Não apresenta muitos e com pouca regulação Profissional 
Ambiente Complexo e estável Profissional 

 
Poder Controle de profissionais, segue a moda Profissional e 

inovadora 
 

Fonte: elaborado pelo autor 

  

 

Como pode ser observado na figura 34, apresentada a seguir, o modelo de estrutura 

predominante no PINC é a profissional, estando presente em 14 parâmetros. A predominância 

deste modelo pode ser entendida pelo fato de que o PINC está ligado a um tipo de 

organização cujas características se encaixam perfeitamente a ele: as universidades.  

Outro modelo que também teve uma presença forte foi o inovador, talvez pelo fato de 

que, sendo um programa que tem a responsabilidade de gerar empresas inovadoras, precisam 

adotar uma certa flexibilidade para atingir os resultados desejados.  

O modelo diversificado aparece principalmente, em decorrência de que a estrutura do 

PINC é desmembrada em três instituições de ensino.  

O modelo mecânico aparece, principalmente, por causa da adoção de normas e regras. 

O modelo empreendedor aparece pela concentração de atividades na cúpula estratégica 

(coordenadores).  

E o modelo missionário aparece, sobretudo, pelo fato do PINC não ter por objetivo os 

resultados financeiros, utilizando da ideologia para convencer seus membros.  
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Figura 34 Modelo de estrutura predominante no PINC 
Fonte: Quadro 18 (elaborado pelo autor) 

 
 

Pode-se concluir com a análise, que as características predominantes do PINC se 

encaixam no modelo de estrutura profissional e inovador, apresentando também algumas 

características dos outros modelos. Desta forma, o PINC não poderia ser classificado em um 

modelo puro, mas, sim, em um modelo híbrido. 
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6. CONCLUSÃO 

 

 

Esta pesquisa tratou de um estudo de caso único e procurou analisar a estrutura 

organizacional de um programa interinstitucional de pré-incubação de empresas - PINC, 

envolvendo três instituições de ensino superior, a partir das teorias de Mintzberg (2003) em 

torno da estrutura organizacional. 

O Fluxo do desenvolvimento do trabalho pode ser observado na figura 35 apresentada 

a seguir. 

 
Figura 35 Fluxo de desenvolvimento do trabalho 

Fonte: Entrevista com componentes do PINC 
 

 

 O trabalho se inicia com o desenvolvimento dos fundamentos teóricos em torno das 

teorias de Mintzberg (2003) e, em seguida, busca embasamento em torno das teorias 

relacionadas aos mecanismos de inovação e geração de novas empresas. Após a 

fundamentação teórica, o trabalho detalha os procedimentos metodológicos e finaliza com a 

análise dos resultados. 

A questão a ser respondida neste trabalho questiona a aplicabilidade do modelo teórico 

de Mintzberg (2003) no programa interinstitucional de pré-incubação de empresas em estudo. 

Considera-se que a questão foi respondida através da elaboração do quadro 14 que sintetiza os 

aspectos teóricos relacionados a cada modelo organizacional e que pode ser aplicado como 

um instrumento de análise. A aplicação no PINC pode ser visualizada no quadro 18 desta 

pesquisa. 
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A proposição desta pesquisa considera que existe uma predominância das 

características do modelo profissional no programa de pré-incubação de empresas em estudo. 

A proposição pode ser confirmada através da análise da figura 33, que mostra a 

predominância do modelo profissional no PINC, apresentando também, características de 

outros modelos. A predominância das características do modelo profissional deve-se ao fato 

do programa estar inserido no contexto universitário. 

Além do modelo profissional, foi possível identificar uma forte presença das 

características do modelo inovador. Pelas observações realizadas, é possível concluir que o 

dinamismo, a flexibilidade e a forma democrática de gerir o programa levaram a formar uma 

estrutura híbrida, com características de todos os modelos.     

Outro modelo organizacional no qual o PINC apresenta características é o missionário, 

cujas características podem ser explicadas, principalmente, pelo fato do programa apresentar 

motivações ideológicas e um certo voluntarismo, uma vez que os envolvidos, de certa forma, 

optaram por trabalhar neste projeto. 

Os modelos diversificado e empreendedor também foram identificados. O primeiro 

deve-se, principalmente, ao fato do programa estar estruturado em unidades educacionais 

distintas e também pela importância da linha intermediária na geração de resultados. O 

segundo se deve ao fato de apresentar uma estrutura pequena e pelo acúmulo de atividades da 

cúpula estratégica (coordenadores).  

O modelo mecânico também foi identificado, mas em menor grau, estando presente 

nas tentativas de normalizar e regular o comportamento da organização. 

 

 

6.1 AVALIAÇÃO DOS OBJETIVOS 
 

 

6.1.1 Objetivos específicos 

 
 
a) Levantar as características dos parâmetros da estrutura organizacional de Mintzberg (2003) 

do programa de pré-incubação em estudo: o objetivo específico foi alcançado e os resultados 

podem ser observados no capítulo 5, nas seções 5.1, 5.2 e 5.3, onde são apresentadas as 

principais características dos parâmetros da estrutura organizacional do PINC.  

  



  120

b) Identificar em qual dos seis modelos de organização definidos por Mintzberg (2003) o 

programa em estudo se encaixa: o atendimento deste objetivo específico pode ser observado 

na figura 33, que apresenta uma predominância dos modelos profissional e inovador, além de 

apontar características dos outros quatro modelos organizacionais. 

 

c) Assinalar os elementos da estrutura organizacional do programa de pré-incubação que 

possuem maior representatividade: na figura 32 fica claro o atendimento da pesquisa com 

relação a este objetivo, demonstrando que os elementos com maior representatividades são: 

ambiente, linha intermediária e doutrinação. 

 

d) Mapear quais os fatores do ambiente externo que influenciam na estrutura organizacional 

do programa de pré-incubação em estudo: foi atendido através da figura 31 onde foram 

identificados os seguintes fatores relacionados ao ambiente do PINC: Estar inserido em um 

projeto tecnópolis, que envolve a criação de um parque tecnológico e incubadora de 

empresas; estreitamento do relacionamento entre as instituições de ensino através do FIESPI; 

cidade com cultura empreendedora; experiências de sucesso socializada e a necessidade de 

órgãos de fomento direcionados para pré-incubadoras. 

 

 

6.1.2 Objetivo Geral 

 

 

Uma vez atendidos os objetivos específicos, buscou-se resposta para o objetivo geral 

deste trabalho que consiste em analisar a estrutura organizacional de um programa 

interinstitucional de pré-incubação de empresas que envolvem três instituições de ensino 

superior, a partir das teorias organizacionais de Mintzberg (2003), concluindo-se que: 

A consolidação dos mecanismos de inovação depende das oscilações políticas dos 

municípios. O projeto tecnópolis e parque tecnológico da cidade de Itajubá vêm sofrendo uma 

forte influencia dos interesses políticos locais, o que mostra certa fragilidade no sistema, 

podendo gerar uma estabilização ou regressão.  

O sucesso de um projeto de pré-incubação possui um elevado grau de dependência dos 

sistemas de inovação local. Quando inserido neste ambiente, pode beneficiar-se mais 

facilmente de incentivos governamentais e de órgãos de fomento, além de fortalecer a cultura 

empreendedora na sociedade.  
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Não existe uma cultura de pesquisa direcionada para a geração de negócios nas 

instituições de ensino superior. Os pesquisadores são motivados a gerar artigos científicos e 

não a transformar as inovações desenvolvidas em potenciais negócios. Outro problema neste 

contexto é que, ao divulgar as inovações desenvolvidas através das publicações científicas, 

aumenta-se a probabilidade de falsificação e diminui o seu potencial econômico. 

Na estrutura organizacional do programa de pré-incubação interinstitucional em 

estudo, a linha intermediária possui um papel fundamental para o sucesso do 

empreendimento, principalmente pelo fato de que o projeto exige uma grande quantidade de 

trabalho que são realizados em decorrência da idealização e auto-motivação de seus 

coordenadores. Outro fato interessante é que no caso do PINC o projeto nasceu dos próprios 

coordenadores e não dos diretores das instituições e de certa forma, depende deles para 

continuar a existir. 

Outra questão relacionada à linha intermediária é o acúmulo de atividades nos 

coordenadores do programa, o que pode levar a uma diminuição da efetividade do programa 

ou das outras atividades desenvolvidas. 

A assessoria de apoio do PINC fica praticamente marginalizada e excluída do processo 

de sensibilização. Pelo fato do PINC envolver instituições distintas, uma grande atenção tem 

que ser dada ao processo de sensibilização de todos os setores das três instituições, a fim de 

que o projeto desfrute de um maior reconhecimento e apoio geral em suas atividades. 

As pré-incubadoras ou spin-off acadêmicos podem ser considerados como um 

importante fator de transformação da pesquisa acadêmica em emprego, renda e 

desenvolvimento social, alargando o conceito de desenvolvimento sustentável ao integrar os 

aspectos econômico, social e político, colocando as IES como papel fundamental para garantir 

o fluxo de conhecimentos necessários ao progresso social. 

As dimensões ideológicas em um programa de pré-incubação extrapolam os limites da 

própria organização. Pelo fato do programa estar direcionado à geração de empresas locais, 

pode-se identificar o interesse de vários setores da sociedade de que o programa dê certo. As 

incubadoras também são as grandes interessadas no sucesso do programa, uma vez que 

usufruem da cultura empreendedora gerada pelo PINC e vice-versa.  

O PINC absorve grande parte da tradição e dos valores das instituições de ensino 

superior envolvidas, o que leva a uma contradição entre a estrutura das organizações 

promotoras com a própria organização, justificando a razão pela qual o modelo de 

organização predominante seja o profissional. 
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Um programa interinstitucional de pré-incubação depende muito dos instrumentos de 

interligação, principalmente pelo fato de que possuem organizações distintas em locais 

diferentes. 

A continuidade do PINC depende da coalizão externa das instituições envolvidas. Um 

conflito mercadológico ou de algum outro interesse pode levar ao encerramento das 

atividades. 

 

 

6.2 RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 

Acredita-se que este estudo veio contribuir para o entendimento da estrutura 

organizacional. A relação desenvolvida entre as teorias sobre estrutura organizacional de 

Mintzberg e um programa interinstitucional de pré-incubação auxiliam tanto na criação de 

novos programas de pré-incubação, abrindo horizontes sobre a criação de programas 

interinstitucionais, como no desenvolvimento de novos estudos sobre as teorias do referido 

autor em outros modelos organizacionais. 

Este estudo de caso procurou explicar e analisar a relação dos modelos de estrutura 

organizacional de um programa interinstitucional de pré-incubação. O estudo não se propõe a 

exaurir o tema, mas gerar reflexões para novos estudos sobre a estrutura das organizações. 

Como sugestão para temas futuros, propõe-se a aplicação das teorias de Mintzberg nas novas 

empresas de tecnologia que serão geradas pelo PINC ou por outros programas de pré-

incubação ou incubação, o que poderia gerar uma importante contribuição para a ciência 

aplicada da administração. 
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APÊNDICE A 

 

IDENTIFICAÇÃO DO MODELO ORGANIZACIONAL DO PROGRAMA 

INTERINSTITUCIONAL DE PRÉ-INCUBAÇÃO - PINC 

 
1 Identificação da empresa 
 
1.1 - Nome do entrevistado: 
 

 

1.2 - Cargo do entrevistado: 
 

 

 
2 Com relação à coordenação das atividades que são desenvolvidas no PINC. 

(uma alternativa em cada questão) 
 
2.1 Muita supervisão direta dos coordenadores do PINC em torno das atividades dos 
professores e alunos consultores 
 
(     ) Bastante utilizado  (     ) É utilizado de alguma forma (    ) pouco utilizado (    ) Não é 
utilizado 
 
2.2 As atividades dos professores e  alunos consultores são padronizadas (pré-definidas) 
através de manuais, fluxos, outros. 
 
(     ) Bastante utilizado  (     ) É utilizado de alguma forma (    ) pouco utilizado (    ) Não é 
utilizado 
 
2.3 Os professores e alunos consultores desenvolvem atividades complexas e tiveram que 
estudar muitos anos para exercer a sua função. 
 
(     ) Bastante utilizado  (     ) É utilizado de alguma forma (    ) pouco utilizado (    ) Não é 
utilizado 
 
2.4 Os coordenadores do  PINC não importam muito com a forma pela qual as atividades são 
desenvolvidas, mas, sim, com o resultado final. 
 
(     ) Bastante utilizado  (     ) É utilizado de alguma forma (    ) pouco utilizado (    ) Não é 
utilizado 
 
2.5 Embora a atividade de cada professor e aluno consultor esteja definida, pode ser que um 
outro profissional exerça a função do outro, e vice-versa, caso isto seja necessário. 
 
(     ) Bastante utilizado  (     ) É utilizado de alguma forma (    ) pouco utilizado (    ) Não é 
utilizado 
 
2.6 Utilização de normas, regras e sensibilização dos valores do PINC 
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(     ) Bastante utilizado  (     ) É utilizado de alguma forma (    ) pouco utilizado (    ) Não é 
utilizado 
 
3 Como a doutrinação (levar os funcionários a cultivar os valores da empresa) é 
cultivada no PINC: 

(uma alternativa) 
 
 (     ) Bastante utilizado  (     ) É utilizado de alguma forma (    ) pouco utilizado (    ) Não é 
utilizado 
 
 
4 Com relação ao treinamento dos professores e alunos consultores envolvidos no PINC: 

(uma alternativa) 
 
(     ) Bastante utilizado  (     ) É utilizado de alguma forma (    ) pouco utilizado (    ) Não é 
utilizado 
 
5 O PINC procura integrar os profissionais envolvidos de que forma (MA): 

(mais de uma alternativa) 
 
(     ) Não tem nenhum mecanismo formal de integração 
(     ) Lista de e-mail 
(     ) Reuniões periódicas 
(     ) Conversas informais 
(     ) Palestras 
(     ) Confraternizações periódicas 
(     ) Outra forma:__________________ 
 
 
6 Com relação à autonomia no desenvolvimento das tarefas: 

(uma alternativa) 
 
 (     ) Os Professores e alunos envolvidos no PINC possuem muita autonomia para o 
desenvolvimento da sua atividade; 
(     ) Os Professores e alunos envolvidos no PINC não possuem muita autonomia para o 
desenvolvimento da sua atividade; 
 
8 Como funcionam a comunicação informal do PINC: 

(uma alternativa) 
 
(     ) O PINC possui e a estimula   (     ) O PINC permite mas não a estimula (     )  O PINC a 
estimula somente nos cargos mais elevados (     ) O PINC se posiciona como contrário  
 
9 Com relação à tomada de decisões importantes para o PINC, quais componentes 
participam : 

(mais de uma alternativa) 
 
(     ) Coordenadores do PINC e a diretoria das IES   (     )  Alunos consultores  
(     ) Professores 
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10 Com relação ao poder que é exercido na organização: 
(mais de uma alternativa) 

(     ) O poder está concentrado nos coordenadores do PINC 
(     ) O poder está concentrado nos diretores das IES  
(     ) Existe muito poder político paralelo aos coordenadores do PINC e diretores das IES 
(     ) Existe muito poder concentrado nos professores envolvidos no PINC 
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APÊNDICE B 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA IDENTIFICAÇÃO DO MODELO 
ORGANIZACIONAL 

 

Entrevista – Elzo Aranha (Universidade Federal de Itajubá - UNIFEI) 

 

 

1 - Com relação à estrutura organizacional do PINC? 

 

 

O Pinc possui um sistema de governança, sendo coordenado por um conselho estratégico e 

coordenado por uma coordenação executiva, composta por um professor da FACESM, um 

professor da FMIt e um professor da UNIFEI. Em sua estrutura o PINC possui ainda 

subordinado a coordenação executiva, estudantes consultores e professores consultores e a 

assessoria de mentores/consultores de mercado que participam das bancas de apresentação 

dos planos de negócios.  

Cada instituição participante possui um coordenador in loco, que coordena os trabalhos 

oriundos da sua instituição. 

 

 

2 - Com relação aos treinamentos oferecidos no PINC? 

 

 

Os alunos participantes do PINC participam de oficinas, encontros com executivos e eventos 

relacionados ao empreendedorismo. Os alunos consultores e professores consultores 

participam de encontros internos, cursos de sensibilização e esclarecimentos do 

funcionamento do PINC e um curso virtual através da ferramenta teleduc. 

 

 

3 - Com relação ao formato do PINC? 
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O PINC desenvolvido pela coordenação executiva que define o seu formato, seu cronograma 

de ação, eventos, cursos, inscrição, atividades e tudo que envolve o programa. O retorno dos 

alunos participantes, assim como professores e alunos consultores auxiliam a coordenação 

executiva a dar novos direcionamentos e remodelagens no PINC. 

 

 

4 - Sensibilização é importante? 

 

 

O processo de sensibilização tem uma relevância muito grande no programa, pois auxilia na 

elevação da percepção das oportunidades dos professores e alunos consultores envolvidos, 

como dos novos empreendedores. 

 

 

5 - Como funciona a integração dos componentes do PINC? 

 

 

Através de emails, reuniões periódicas, conversas informais e atividades de confraternização. 

 

 

6 - Com relação à resistência encontrada na sua instituição com relação ao PINC? 

 

 

Inicialmente existe um grande trabalho para mostrar as vantagens e benefícios que podem ser 

obtidos para a instituição através de um programa como o PINC. À medida que o programa é 

mostrado para a comunidade acadêmica e a percepção de oportunidade aumenta, o 

envolvimento passa a ser grande. Na UNIFEI cada departamento possui um responsável pela 

coordenação do programa.  

 

 

7 - Com relação ao uso da tecnologia na condução do PINC? 
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O PINC utiliza o Teleduc, um software que permite não somente o desenvolvimento de 

treinamentos via WEB como também o acompanhamento dos alunos empreendedores, assim 

como dos alunos consultores e professores consultores envolvidos no programa. O software 

serve também como uma plataforma virtual de integração entre os envolvidos. 
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Entrevista Professor Nilo César do Vale Baracho (Faculdade de Medicina de Itajubá – 

FMIt) 

 

 

1 – Quais as dificuldades em se implantar um programa de pré-incubação de empresas 

em uma Faculdade de Medicina? 

 

 

As dificuldades são muitas, uma vez que não existe uma cultura empreendedora na 

instituição. A participação da Faculdade de Medicina de Itajubá no PINC é o primeiro passo 

no sentido de ampliar os horizontes dos alunos, mostrando que um dos caminhos que o 

profissional da saúde pode trilhar é o de empresário, que existe um grande mercado a ser 

explorado e que a contribuição social pode ser enorme, uma vez que novos produtos podem 

ser lançados e produtos já existentes podem ser oferecidos a preços mais atrativos. 

 

 

2 – Como é o envolvimento dos professores e alunos no PINC? 

 

 

Bom, é o primeiro ano de funcionamento do PINC na instituição o que leva a alguns desafios. 

Primeiro é o de envolver os professores, os quais boa parte possuem uma agenda médica 

compromissada. O segundo é que não passa pela cabeça dos alunos que eles não precisam se 

limitar a agenda médica, que podem ser empresários. É um trabalho de sensibilização que vai 

se concretizando com as experiências de sucesso. 

 

 

3 – Como a diretoria da instituição enxerga o PINC? 

 

 

Disponibilizam total apoio ao programa de pré-incubação e sabem que pode gerar grandes 

resultados, no entanto, reconhecem que os resultados não vêm no curto prazo. 
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4 – Com relação à cobrança de resultados? 

 

 

Não existe uma cobrança de resultados rígida e formal, mesmo porque sabe-se que os frutos 

não virão em um curto espaço de tempo. Para a efetividade do PINC, no entanto, é importante 

que apareça alguns resultados, algumas experiências de sucesso, o que pode se tornar em uma 

forma de estimular outros alunos a participarem do programa. 

 

 

5 – Como melhorar o PINC? 

 

 

É preciso oferecer mais palestras de sensibilização e encontros que possibilite aos alunos um 

maior envolvimento. Da mesma forma, seria importante não oferecer cursos muito exaustivos, 

pois pode desestimular a participação, uma vez que os alunos já possuem uma agenda 

acadêmica bastante ampla. 

 

 

6 – O fato da Faculdade de Medicina estar inserida em um ambiente de inovação 

aumenta as possibilidades de sucesso do PINC? 

 

 

Sem dúvida, favorece o estabelecimento de parcerias e também possibilita uma oferta de 

recursos que são direcionados pelos órgãos de fomento, além de gerar atração para os 

possíveis investidores. 
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Entrevista Professor Ronaldo Sales Abranches – (Faculdade de Ciências Sociais 

Aplicadas do Sul de Minas – FACESM) 

 

 

1 – Com relação ao envolvimento dos Professores no PINC? 

 

 

Os professores com dedicação exclusiva possuem uma maior possibilidade de envolvimento 

uma vez que possuem uma determinada quantidade de horas que pode ser dedicada ao 

programa. Os demais professores horistas possuem um envolvimento mais limitado devido à 

normalmente possuir outros compromissos profissionais. 

 

 

2 – Com relação ao envolvimento dos alunos no PINC? 

 

 

Uma dificuldade que os alunos da FACESM enfrentam é o fato de cerca de 85% deles estão 

no mercado de trabalho. Somando as horas dedicadas ao trabalho e ao estudo não sobra muito 

tempo para se pensar em um novo negócio. Este é um fato que gera dificuldade e não 

inviabilidade, uma vez que vários alunos participantes do PINC se esforçam no sentido 

concluírem as tarefas direcionadas no programa. 

 

 

3 – Você acha que as atividades do professores devem ser padronizadas? 

 

 

A padronização pode oferecer vantagens e desvantagens. Dentre as vantagens, podemos 

destacar o fato de que garante que certos conteúdos serão trabalhados no curso. O lado 

negativo é que pode bloquear novas idéias e a inovação em sala de aula. Sou favorável a algo 

flexível, que direcione, mas ao mesmo tempo permita a inclusão da metodologia do professor. 

 

 

4 – Como o Sr. enxerga a cobrança de resultados em um programa de pré-incubação? 
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Tem que haver a avaliação dos resultados e controle sobre as atividades. A avaliação deve se 

atentar para os fatores críticos de sucesso do programa de pré-incubação. Não adianta querer 

medir tudo, é preciso priorizar a medição daquilo que é mais importante. 

 

5 – O fato do PINC estar inserido em uma cidade que possui um ambiente de inovação é 

importante para o sucesso? 

 

Sim, pois possibilita a criação de sinergia entre os vários atores e eleva a demanda de 

inovação. Por exemplo, é importante para as incubadoras de empresas que a cidade tenha um 

programa como o PINC e que este programa dê certo, pois irá gerar projetos para serem 

incubados. Por outro lado, é  importante para o PINC estar em uma cidade que tenha 

incubadora de empresas, pois pode-se direcionar os projetos para lá. 

 

6 - Como o Sr. enxerga a liderança em um programa de pré-incubação? 

 

A liderança é que permite a condução e o contágio tanto dos alunos como dos demais 

professores. É importante que o coordenador de um programa de pré-incubação possua 

características de um líder para que possa dar credibilidade e consiga convencer professores e 

alunos da importância e das possibilidades que uma pré-incubadora pode gerar. 

 

7 – A ampliação de um programa de pré-incubação está ligada a obtenção de recursos 

financeiros? 

 

Os recursos financeiros pode ajudar mas não é o fator imprescindível, a ampliação depende 

muito mais dos recursos humanos, de pessoas motivadas e envolvidas com o sucesso. 

 

8 - Pode-se colocar que o empreendedorismo é uma ideologia que norteia um programa 

de pré-incubação? 

 

É uma ideologia, uma maneira de ser que é importante para o sucesso. Em tudo que se faz é 

preciso acreditar. As teorias sobre empreendedorismo auxiliam a compreender as 

características que o pré-incubado tem que ter para poder alcançar seus objetivos. Desta forma 

o empreendedorismo acaba por nortear um programa de pré-incubação de empresas. 
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APÊNDICE C 
 
 
UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO - UMESP 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
Prezado (a) Senhor (a): 
 

Eu, Vladas Urbanavicius Júnior, mestrando do Programa de Pós-Graduação em 
Administração, portador do CPF 739336276-72, RG m-6.165.138,  cujo telefone para contato 
é (35) 99385205 e endereço eletrônico gpde@facesm.br , desenvolverei uma pesquisa 
qualitativa, com fins científicos, na área de Administração de Empresas, voltada para o estudo 
da estrutura organizacional cujo título é: PARÂMETROS ORGANIZACIONAIS DE 
MINTZBERG: ANÁLISE DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DE UM 
PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE PRÉ-INCUBAÇÃO DE EMPRESAS NO 
MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ, MG. e venho solicitar sua indispensável colaboração. 
 As análises resultantes desta pesquisa servirão de subsídio para a construção de 
dissertação de mestrado junto a esta Universidade. 

Por oportuno, reitero que os dados informados serão mantidos em total sigilo, 
enquanto compromisso fundamental ao atendimento dos requisitos básicos do código de ética 
de todo pesquisador científico e das respectivas comissões de ética da Universidade Metodista 
de São Paulo.  

Sua participação nesta pesquisa é VOLUNTÁRIA e não determinará qualquer risco, 
porém pode determinar algum desconforto em responder algumas questões.  

Sua participação não lhe trará nenhum benefício direto, todavia os resultados desta 
pesquisa poderão ser socializados com os participantes da pesquisa.   

Informamos que o Sr. tem a garantia de acesso, em qualquer etapa do estudo, a 
qualquer esclarecimento de eventuais dúvidas quanto à metodologia, tratamento dos dados, ou 
qualquer outro assunto relacionado com esta pesquisa.  

Se tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da das 08h às 17h solicitando 
contato com Fernanda, pelo telefone (11) 4366 5600, ou por meio do endereço eletrônico 
cometica@metodista.br. 

Também é garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e o 
final da participação no estudo, sem qualquer prejuízo, bem como da devolução do relato com 
alterações ou sugestões de alterações, sendo que a recusa do documento, em sua totalidade ou 
em partes, bem como a eventual necessidade de se retirar possíveis dados do documento desta 
pesquisa serão respeitados, se solicitados a qualquer momento e sem lhe acarretar nenhum 
tipo de prejuízo de qualquer espécie. 

Não existirão despesas ou compensação pessoais para o participante, em qualquer fase 
do estudo, portanto, não haverá compensação financeira relacionada a sua participação. 
Existindo qualquer despesa adicional, ela será absorvida pela pesquisador. 

Eu me comprometo a utilizar os dados coletados somente para a pesquisa e os 
resultados serão veiculados por meio de artigos científicos, congressos e estudos acadêmicos.  

O pesquisador declara que os aspectos a seguir não se referem ao objetivo que este 
estudo pretende alcançar: métodos alternativos ao paciente; acompanhamento e assistências 
ao paciente, formas de ressarcimento das despesas decorrentes da participação da pesquisa, 
formas de indenização diante de eventuais danos decorrentes da pesquisa.  


