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RESUMO  

 

 

Este estudo examina como a estrutura organizacional, mecânica ou orgânica, e as 

orientações para exploitation e exploration do conhecimento organizacional podem explicar 

as inovações em institutos de pesquisa e desenvolvimento (P&D) tecnológicos concentrados 

em serviços e produtos ligados à internet, software, hardware, telecomunicações (Telecom), 

tecnologia da informação (TI) e automação. Tem como objetivo caracterizar e classificar 

esses institutos, de acordo com os modelos e as orientações relativas ao conhecimento 

organizacional adotados. Para tanto, a pesquisa apresenta duas etapas: qualitativa e 

quantitativa. A etapa qualitativa foi conduzida com a utilização de quatro estudos de casos, 

sendo dois institutos nacionais, um privado e um público, e mais dois privados estrangeiros 

sediados no Brasil, mediante a utilização de um roteiro semiestruturado. Para análise dos 

dados, adota-se a análise de conteúdo, análise das dimensões e observação não-participante. 

Com base nos achados desta fase, realizou-se a etapa quantitativa, por meio da aplicação de 

um questionário em 17 institutos de P&D, cujo universo era de 44. Este questionário está 

estruturado fechado e incorporava um conjunto de assertivas mensuradas, segundo uma escala 

tipo Likert, com sete pontos. Esta análise é descritiva e complementada com dados 

secundários, por meio da pesquisa nos website dos institutos. Neste sentido, para as análises, é 

adotada a técnica da triangulação dos dados, visando à obtenção de maior fidedignidade nos 

resultados. Os resultados revelaram predominância do modelo orgânico em 19 de 21 dos 

institutos estudados, compreendendo as duas etapas. Contudo, verifica-se também que, apesar 

da forte orientação para o modelo orgânico, há elementos do modelo mecânico: revelam 

capacidade combinatória em utilizar a burocracia sem, no entanto, deixar de ser flexível. Dois 

dos institutos apresentam a configuração mecânica não demonstrando capacidade de 

combinação, isto é, a base é a burocracia, a padronização, a formalização e a especialização. 

Considerando as orientações para exploitation e exploration é possivel identificar e concluir 

que os institutos tendem a ter orientações para exploration, mas apresentam focos em 

exploitation, como é o caso de eficiência relativa aos processos e às rotinas de trabalho 

padronizados. As quatro proposições levantadas para esta etapa da pesquisa, foram 

confirmadas em 14 institutos e ratificadas nos achados da etapa qualitativa. Quanto à 

classificação dos 21 institutos pesquisados, pode-se afirmar que o foco de atuação é 

predominantemente em serviços e produtos. No que diz respeito à vocação dos institutos, 

onze se revelam voltados para P&D com inovações radicais e incrementais. Entretanto, em 

nove destes casos é possivel afirmar que a vocação é D, desenvolvimento. A contribuição 

desta tese se revela, do ponto de vista acadêmico, na discussão do papel dos modelos de 

estruturas organizacionais e de orientações para exploitation e exploration na busca de 

possíveis lacunas entre a teoria e a aplicação: do ponto de vista empresarial, destina-se ao 

entendimento de como esses fatores são fundamentais para o desenvolvimento da inovação e 

da competitividade. Supõe-se que estes possam ter implicações no desempenho e na 

viabilidade econômica dos Institutos de P&D, uma vez que inovação é o seu negócio.  

 

Palavras-chave: Estrutura organizacional. Exploitation e exploration. Inovação. Instituto de 

P&D Tecnológico. 

 

 

 



   

ABSTRACT  

 

 

This study examines how the organizational structure, mechanical or organic, and 

guidelines for exploitation and exploration of organizational knowledge can explain the 

innovations in technology research and development institutes (R & D),focused on products 

and services related to the Internet, software, hardware, telecommunications (Telecom), 

information technology (IT) and automation. This study aims to characterize and classify 

these institutes, according to the models and guidelines adopted at the organizational 

knowledge. For this, the research has two phases: the first one, a qualitative phase and the 

second a quantitative phase. The qualitative phase used a semistructured script in four case 

studies, two cases of national institutes, one private institute and the other a public one, and 

two private multinational institutes situated in Brazil. For data analysis, we adopt the content 

analysis, analysis of the dimensions and non-participant observation. Based on the findings of 

this phase, we carried out the quantitative phase, through the application of a questionnaire to 

the whole population of 44 R & D institutes, however, only 17 of those institutes respondend.  

This questionnaire is structured with closed question, and it had incorporated a set of 

assertions measures, using a Likert scale with seven points. Thie analysis presented is 

descriptive and it was supplemented with secondary data, by searching the website of these 17 

institutes. Therefore, the analysis adopted the technique of data triangulation in order to obtain 

more reliable results. The results revealed a predominance of organic model in 19 of 21 of the 

institutes studied, using both steps. However, it appears that, despite the strong orientation 

towards the organic model, there are elements of the mechanical model: the ability to combine 

bureaucracy without loosing the necessary flexibility. Two of the institutes have not 

demonstrated the mechanical configuration combining ability, i.e., the base is the 

bureaucracy, standardization, formalization and specialization. Whereas guidelines for 

exploitation and exploration is possible to identify and conclude that the institutes tend to 

have guidelines for exploration, however, some  institutes show focus on exploitation, such as 

the relative efficiency of the processes and standard work routines. Of the four propositions 

for this stage of the research institutes in 14 were confirmed and ratified the findings of the 

qualitative phase. Regarding the classification of the 21 institutes surveyed, it can be stated 

that the focus is mainly on services and products. With regard to the vocation of the institutes, 

eleven reveal themselves facing R & D and radical innovations and incremental. However, for 

nine of these institutes it is possible to affirm that the vocation is D, development. The 

contribution of this thesis for the academic point of view, reveals that when discussing the 

role of models of organizational structures and guidelines for exploration and exploitation in 

search of possible lag between theory and application. The contribution for the business 

standpoint is that to understand how these factors are fundamental to the development of 

innovation and competitiveness. It is assumed that these factors may have implications on the 

performance and the economic viability of the R & D Institutes, since innovation is its 

business. 

 

Keywords: Organization structure. Exploitation and exploration. Innovation. R&D Institute 

of Technology. 
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1  INTRODUÇÃO  

 

Foram duas as motivações para a realização desta tese: i) a experiência profissional e 

acadêmica relativa ao estudo e análise de estruturas organizacionais e; ii) a  “descoberta” das 

orientações  de exploitation e exploration ao se revisar a literatura de competitividade. Essas 

orientações são inerentes aos processos relacionados ao conhecimento organizacional. 

Segundo a literatura, direcionam as inovações incrementais ou radicais nas organizações.  

Como o grau de semelhança entre os produtos e serviços desenvolvidos é cada vez 

mais elevado, seja devido às inovações ou imitações, é fundamental que as organizações 

estejam atentas aos movimentos dos ambientes onde estão inseridas. Como já colocavam 

Lawrence e Lorsch (1967, 1972), as organizações precisam equilibrar e satisfazer as 

demandas internas e adaptarem-se às mutações ambientais a fim de garantir a sua 

sobrevivência. Para isso necessitam se adequar as suas unidades organizacionais de tal forma 

que atendam a esses novos fatos ambientais que possam surgir. Por essa razão, o 

entendimento de determinados fatores que podem explicar o comportamento das organizações 

é o primeiro passo para a realização das modificações necessárias para responder às 

exigências solicitadas pelo mercado.  

Freeman (1982) argumenta que a sobrevivência e o crescimento das empresas 

dependem de sua capacidade para adaptarem-se ao ambiente externo e da possibilidade da 

empresa modificá-lo. Desse modo, o grau de flexibilidade e adaptabilidade, visando atender 

aos estímulos do ambiente torna-se um diferencial competitivo para as empresas.  

Nesse sentido, Burns e Stalker (1994) analisaram os efeitos do ambiente externo sobre 

o padrão de administração e desempenho econômico de um grupo de empresas e 

desenvolveram um modelo que considera duas vertentes: o ambiente e a estrutura. A ideia 

principal do modelo é que, em função do ambiente apresentado, as empresas adotam um 

modelo de estrutura, que atenda àquele momento. Assim definiram dois sistemas: i) um com 

características inerentes a ambientes estáveis, denominado mecanicista; ii) outro, com 

características relativas à ambientes turbulentos, denominado orgânico.  

Associando as ideias referentes a estrutura organizacional, este estudo buscou nas 

abordagens de March (1991), sob o ponto de vista de suas orientações, os conceitos de 

exploitation e exploration. Exploitation está baseado no refinamento, aproveitamento ou 

otimização de recursos, competências, paradigmas e tecnologias existentes com o objetivo de 

obter eficiência e implementação. Este conceito está voltado a gerar resultados em curto prazo 

e tendem a ser usados em ambientes de alta competição. Exploration consiste no 
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envolvimento de experimentações em busca de novas alternativas, variabilidade, 

flexibilidade, descoberta, assumir riscos e inovação. Os resultados são menos certos de mais 

longo prazo, porém são mais sustentáveis, ou seja, geram mais conhecimento para a 

organização. 

Para Tushman e Anderson (2004), esse contraste faz com que gestores periodicamente 

tenham que destruir o que foi criado para reconstruir uma numa organização melhor adaptada 

para a próxima onda de competição ou tecnologia. Portanto, ora exploitation, ora exploration. 

March (1991) argumenta que as organizações devem buscar o equilíbrio entre 

exploitation e exploration. O autor alerta para, caso a empresa não se preocupe com a 

utilização, provavelmente terá custos da experimentação sem, contudo, usufruir dos 

benefícios das inovações. Por outro lado, a empresa que se volta para a utilização como 

conseqüência, terminar refém de seu passado.  

Diante desse contexto Tushman e Anderson (2004) sugerem a necessidade das 

organizações se tornarem ambidestras, ou seja, de simultaneamente, utilizar exploitation e 

exploration.  Portanto, desenvolver uma estrutura organizacional que atenda essas condições 

requer entendimentos dos modelos e suas configurações existentes e, sobretudo, as 

implicações no uso delas. Essas implicações estão relacionadas aos processos decisórios, à 

criação do conhecimento, as estratégias de exploitation e exploration e ao processo de 

inovação.  

As organizações que apresentam comportamentos desalinhados do ambiente onde 

estão inseridas podem ser penalizadas em suas estratégias, sobretudo aquelas que pertencem 

aos setores e ramos de atividades que têm as tecnologias como fontes fundamentais de 

negócios e competitividade. A esse respeito, os Institutos de Pesquisa & Desenvolvimento 

(P&D) Tecnológicos tanto públicos como privados nacionais e estrangeiros sediados no Brasil 

são organizações criadas para gerarem produtos e serviços inovadores apresentando 

características próprias a fim de atender às demandas de seu ambiente.  

Estes institutos, no Brasil, têm o amparo da Lei de Informática, cuja finalidade é 

disciplinar medidas de incentivos para a inovação e pesquisa cientifica e tecnologia no 

ambiente produtivo.  

Assim, esta tese apresentou uma base teórica que permitiu identificar como os 

Institutos de P&D, tanto público como privado elaboram seus modelos de estruturas 

organizacionais considerando as estratégias de exploitaton e exploration bem como a 

inovação. Decorrente dessa estrutura delineam-se as estratégias exploitation e exploration as 

quais devem conduzir à inovação e com isso buscarem sustentabilidades. 
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Portanto, desenvolver uma estrutura organizacional que atenda essas condições requer 

entendimentos dos modelos e de suas configurações existentes e, sobretudo, das implicações 

no uso delas. Estas implicações estão relacionadas aos processos decisórios, à criação do 

conhecimento, às orientações para exploitation e exploration e aos tipos de inovação.  

Dessa forma, pode-se supor que a estrutura organizacional e essas duas orientações 

possam ser combinadas, permitindo a formulação da seguinte questão de pesquisa:  

Existe uma relação entre estrutura organizacional, orientações para exploitation e 

exploration e tipos de inovações em institutos de pesquisa e desenvolvimento tecnológicos? 

Diante dessa problemática iniciaram-se as respectivas buscas teóricas relevantes para a 

sustentação na averiguação do fenômeno que envolve os institutos de pesquisa e 

desenvolvimento tecnológicos, os quais estão inseridos em um ambiente externo caracterizado 

pelas rápidas e profundas transformações, tanto referentes à ordem social, quanto às 

modificações política e econômica. Essas transformações são decorrentes, principalmente, do 

desenvolvimento e utilização de novas tecnologias, da expansão internacional dos mercados, 

da produção e da evolução das tendências sociais. Como consequência, essas modificações 

tendem a influenciar radicalmente as relações entre as empresas e seus mercados, afetando 

potencialmente a maneira como as organizações funcionam. 

A partir dessa questão de pesquisa, definiu-se o seguinte objetivo geral: identificar a 

existência de relações entre estrutura organizacional, orientações para exploitation e 

exploration e tipos de inovação. Para atender a esse objetivo geral, cinco objetivos específicos 

foram enunciados:  

 

1) descrever os Institutos de P&D com a finalidade de obter as suas 

caracterizações;  

2) identificar nos Institutos de P&D as configurações de estruturas 

organizacionais presentes;  

3) identificar os tipos de inovação realizados nos Institutos de P&D com o 

propósito de captar sua vocação para produtos, serviços, radical/ruptura 

ou incremental;  

4) identificar os elementos de exploitation e exploration com a 

determinação de conhecer as suas orientações; 

5) apresentar uma classificação dos institutos de P&D relacionando os três 

construtos da pesquisa. 
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Contribuição  

 

Esta tese apresentou um estudo voltado para o modelo de gestão adotado pelos 

Institutos de P&D Tecnológicos que pode revelar sua postura diante de um ambiente 

dinâmico envolvido por alta tecnologia. Avaliou os Institutos de P&D no que tange às 

questões relativas às estruturas organizacionais assim como a dinâmica destas em ações 

orientadas para exploitation e exploration, relacionadas com a inovação. Dessa forma, 

ofereceu uma análise detalhada de como essas questões podem impactar no desempenho dos 

Institutos de P&D Tecnológicos. 

Foi nesse contexto que se resolveu realizar esta pesquisa fazendo conexões entre os 

constructos: estrutura organizacional, orientação exploitation e exploration e inovação, nos 

Institutos de P&D, com o intuito de verificar a sua dinâmica. Além disso, outros fatores de 

caráter não menos importantes também contribuíram para isso: o ineditismo, a possibilidade 

da aplicação da teoria tanto no contexto acadêmico como o prático e a interdisciplinaridade 

dos conceitos estudados. 

 

Estrutura da tese  

 

Esta pesquisa foi dividida em três frentes de trabalho, conforme apresentada na Figura 

1.  

A primeira fase consistiu no levantamento e na revisão bibliográfica, os quais 

norteiam o escopo da pesquisa e têm a finalidade de aprofundar os conhecimentos e as 

discussões a respeito dos construtos que compõem o seu desenvolvimento: a estrutura 

organizacional, as orientações para exploitation e exploration e a inovação. 

Na segunda fase, foram coletados os dados secundários, obtidos a partir de 

informações da Associação Nacional de Pesquisa, Desenvolvimento e Engenharia das 

Empresas Inovadoras - ANPEI; Fundação SEADE/PAEP (2001), MCT (2010), ABIPTI 

(2010), jornais, revistas, Internet, além de análises documentais referentes aos Institutos de 

P&D Tecnológicos. 

Na terceira fase, foi realizada a pesquisa de campo onde se levantaram os dados 

primários. Esta fase compreendeu duas etapas. Na primeira etapa, foi utilizado o método de 

pesquisa qualitativa com o emprego do estudo de caso (YIN, 2003), cujo objetivo é de 

conhecer melhor o fenômeno a ser estudado. Para a coleta dos dados, foram realizadas 

entrevistas com roteiros semiestruturados. No que se refere à análise e à demonstração dos 
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resultados, utilizou-se a análise de conteúdo, de acordo com Flores (1994), observação não- 

participante segundo Creswell (1998). Os achados desta etapa serviram para a construção da 

segunda etapa, que foi baseada em método quantitativo, com a finalidade de descrever esse 

fenômeno. As análises dos dados foi utilizada análise descritiva e, por fim, foram 

apresentadas as considerações finais.  
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Figura 1 - Estrutura de desenvolvimento da pesquisa 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2010 

 

 

Esta pesquisa foi estruturada da seguinte forma, conforme apresentado na Figura 2. O 

Capítulo 1 é composto por esta Introdução. O Capítulo 2 é constituído pelo referencial teórico 

utilizado e o diagrama geral da pesquisa. No Capítulo 3, foram delineados os procedimentos 

metodológicos propostos para a execução deste estudo, que compreendeu os métodos 

qualitativo e quantitativo, com natureza exploratória e descritiva. O Capítulo 4 apresentou a 

análise dos dados. O Capítulo 5 foi destinado à descrição da pesquisa de campo e, no Capítulo 
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6, encontram-se as considerações finais. A Figura 2 sintetiza o conjunto de capítulos que 

compuseram o estudo. 
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Figura 2 - Desenvolvimento da pesquisa 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2010 
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2   REFERENCIAL TEÓRICO  

 

O desenvolvimento desta tese tem como ponto de partida o pressuposto de que 

estrutura organizacional e as orientações para exploitaton e exploration do conhecimento 

organizacional explicam as inovações. Presume-se que os institutos de P&D Tecnológicos 

encontrem formas organizacionais para que possam adaptar-se ao ambiente continuamente e 

que sejam capazes de modificá-lo, tornando-se, assim, um diferencial competitivo. Uma 

representação simplificada da pesquisa é apresentada na Figura 3.  

 

 

 

Figura 3 - Diagrama geral da pesquisa 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2010 

 

Por trás desse pressuposto, existe um amplo contexto teórico que será apresentado 

neste capítulo e que deve ser discutido, envolvendo diversos construtos. Este conjunto de 

construtos permitiu formar a base para a elaboração do instrumento de coleta de dados bem 

como a elaboração das análises e as considerações finais, com as respectivas conexões 

teóricas.     

O referencial teórico contemplado neste estudo é apresentado em forma de linha do 

tempo sobre as publicações utilizadas, conforme demonstradas nas Figuras 4 que trata de 

estruturas organizacionais, 5 é referente aos modelos organizacionais, 7 está relacionada a 

exploitation e exploration e 11 aborda o referencial sobre inovação. Espera-se, com isso, 

propiciar uma visão cronológica dos autores e suas respectivas contribuições  

 

2.1 Estrutura organizacional 

 

A Figura 4, apresenta as publicações sobre estruturas organizacionais no trabalho entre 

o período de 1960 a 2000. 
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Figura 4 – Linha do tempo teórica - Publicações sobre Estruturas organizacionais 

           Fonte: Elaborado pelo autor, 2010 

 

Chandler (1962) aponta que empresas que pertençam a uma atividade em que os 

mercados e ambientes são mais estáveis, poucas são as decisões empreendedoras. Ressalta 

que, em situações nas quais os mercados e ambientes mudam rapidamente, as deficiências 

dessa estrutura tornam-se mais evidentes. Para que uma estratégia da empresa permaneça por 

um tempo determinado, salienta o autor, dever-se-á construir uma estrutura organizacional 

capaz de atender a essa estratégia, aplicando-se os recursos que atendam à demanda do 

mercado.  

Chandler (1962) acrescenta que a natureza do investimento nesses recursos ajuda a 

determinar o curso e a direção do crescimento, favorecendo a mudança da estrutura 

organizacional. Após isto, ajustam de forma sistemática os seus recursos, dentro de cada 

função e de cada atividade desenvolvida, em cada departamento da organização, em função da 

demanda do mercado.  

Thompson (1967) explica que os ambientes de tarefas das organizações complexas 

revelam-se multifacetados ou pluralistas. Ele considera que esse pluralismo é importante: 

significa que as organizações devem alterar não só um, mas vários elementos, e que cada um 

está envolvido numa rede interdependente em seu próprio ambiente. O autor comenta que a 
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complexidade da estrutura organizacional deve refletir a complexidade do ambiente. Esses 

conceitos estão apresentados no Quadro 1.  

 

Quadro 1 - Conceitos de estrutura organizacional  

Autores Conceito 

Simeray  

(1977, p. 05) 

“Estrutura organizacional é a disposição de um conjunto de pessoas reunidas por uma rede 

de ligações de dependência ou de cooperação, constituindo inicialmente grupos elementares 

que se integram em uma sucessão de conjuntos mais complexos, o último dos quais 

constituirá a empresa em si mesma. [...] evidencia a existência de diversos grupos, cuja 

reunião sob uma mesma autoridade hierárquica constitui um conjunto de órgãos de 

complexidade cada vez maior. A posição dos órgãos e sua nomenclatura (relacionada à 

função que desempenham) indicam, ou ao menos sugerem a natureza de suas relações 

mútuas. Em suma, a estrutura de uma empresa é a organização das relações entre as pessoas 

que a constituem”. 

Stoner  

(1985, p. 178) 
 “A estrutura como a disposição e a inter-relação entre as partes componentes e cargos de 

uma empresa. Para o autor, a estrutura: especifica a divisão das atividades mostrando como 

estão interligadas, apresenta o nível de especialidade do trabalho e a disposição da hierarquia 

e da autoridade mostrando as relações de subordinação”. 

Vasconcellos 

e Hemsley  

(1986)  

(2000, p. 03) 

 

“Estrutura organizacional pode ser definida como o resultado de um processo por meio do 

qual a autoridade é distribuída, as atividades desde os níveis baixos até a Alta Administração 

são especificadas e um sistema de comunicação é delineado permitindo que as pessoas 

realizem as atividades e exerçam a autoridade que lhes compete para atingir os objetivos 

organizacionais.” 

Mintzberg  

(1995, p. 12) 

 

“A estrutura organizacional pode ser definida simplesmente como a soma total das maneiras 

pelas quais o trabalho é dividido em tarefas distintas e, depois, como a coordenação é 

realizada entre essas tarefas”. 

Bowditcht  

e Buono  

(2000, p. 167) 

“Estrutura genericamente como os padrões de trabalho e disposições hierárquicas que 

servem para controlar ou distinguir as partes que compõem uma organização. Para o autor, a 

estrutura é concebida em termos da divisão e especialização do trabalho (diferenciação) e da 

maneira como é ordenada e controlada (integração)”. 

Hall  

(2004, p. 47) 
 “Estrutura organizacional é a distribuição das pessoas entre posições sociais que 

influenciam os relacionamentos de papéis desempenhados entre os papéis dessas pessoas. 

Essa definição abrange a pressupõe as seguintes condições: a divisão de trabalho 

(distribuição das tarefas entre as pessoas) e a hierarquia (distribuição das pessoas em 

posições) considerando as regras e procedimentos específicos do modo como devem se 

comportar”. 

Daft  

(2005, p. 222) 

 

“Estrutura organizacional é definida como: um conjunto de tarefas formais atribuídas aos 

indivíduos e departamentos; relacionamentos formais de comando, incluindo as linhas de 

autoridade, a responsabilidade de decisão, o número de níveis hierárquicos e a amplitude de 

controle do gerente; e o projeto de sistemas para garantir a coordenação eficaz dos 

funcionários entre os departamentos”. 

Robbins  

(2005, p.350) 

 “Estrutura organizacional são tarefas formalmente distribuídas, agrupadas e coordenadas”. 

Oliveira  

(2006, p. 12) 

 

“Estrutura organizacional é o instrumento administrativo resultante da identificação, 

ordenação e agrupamento das atividades e dos resultados das empresas, incluindo os 

estabelecimentos dos níveis de alçada e dos processos decisórios, visando ao alcance dos 

objetivos estabelecidos pelos planejamentos das empresas”. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2010 

 

A partir dos conceitos apresentados no Quadro 1, depreende-se que o conceito de 

estrutura organizacional possa ser reescrito da seguinte forma: o agrupamento de pessoas e de 

atividades distintas, por meio da departamentalização, distribuídas por linhas hierárquicas, 

com limites de autoridade para a tomada de decisão, relacionadas por meio de um sistema de 
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comunicação, devem atender os objetivos da organização.    

 

2.1.1 Estruturação da estrutura organizacional 

 

Ranson, Hinings e Greenwood (1980) avaliam que o conceito de estrutura é, em geral, 

configurado de forma padronizada e duradoura. Essa abordagem baseia-se na diferenciação de 

posições hierárquicas, formulação de regras, procedimentos e prescrições de autoridade, 

seguindo a replicação baseada na teoria do modelo burocrático de Weber (1963). 

Esses autores argumentam que dentro de cada modelo de estrutura organizacional 

residem importantes propriedades que resultam na eficiência e eficácia da organização. Por 

exemplo, o grau de diferenciação funcional, integração, conectividade, centralização, 

descentralização, autoridade e formalização podem influenciar no controle e dinâmica da 

organização. Esse controle pode resultar em uma estrutura organizacional complexa, posição 

esta também apresentada por Thompson (1967). 

 Entretanto, práticas de composições sociais se revelam em processos políticos, 

tornando-se mecanismos estruturais que podem influenciar na elaboração do modelo de 

estrutura organizacional. Assim, Ranson et al. (1980) apresentam três categorias conceituais 

teóricas que são interdependentes, as quais integram o processo de construção da própria 

estrutura organizacional, que são: 

 

 (1) Os membros da organização criam províncias de significado que incorporam 

valores e interesses que constituem a base da sua orientação e fins estratégicos nas 

organizações. (2) Esquemas interpretativos podem ser a base de clivagem, bem 

como de consenso, muitas vezes, adequado em considerar como uma organização é 

composta por alternativas interpretativas como: regimes, valores, preferências e 

interesses setoriais. (3) Estruturação organizacional conduz tais constitutivas por 

membros que, por sua vez, sempre acomodam contextos inerentes às características 

da organização e do ambiente organizacional (RANSON et. al., 1980, p.4, tradução 

própria).  
 

Em suma, essas três categorias apresentam variáveis subjacentes como: valores, 

interesses, consenso e regimes criados e estabelecidos por membros da organização. As 

categorias e suas variáveis são utilizadas no processo de construção da estrutura 

organizacional inerente às características da organização e de acordo com o ambiente 

organizacional onde está inserida.  

A estrutura organizacional traz, em sua composição, a departamentalização que, 

segundo Daft (2005, p. 228), é a “base para agrupar as posições em departamentos e, os 

departamentos, em uma organização completa”.  Para Vasconcellos e Hemsley (2000, p. 9), 
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“departamentalização é o processo pelo qual as unidades são agrupadas em unidades maiores 

e, assim sucessivamente, até o topo da organização, dando origem aos diversos níveis 

hierárquicos”.  Mintzberg (1995, p. 54) se refere a isso como agrupamento de unidades.  

Nesse panorama, Simeray (1977) argumenta que a empresa que transpõe uma nova 

etapa de crescimento, que não corresponde somente aos seus efetivos, mas, sobretudo às suas 

fronteiras regionais, é necessário abdicar da concentração da autoridade, ou seja, da 

centralização do poder existente na empresa. 

Stoner (1985) explana que a descentralização e centralização estão relacionadas ao 

grau de transferência da autoridade para níveis inferiores ou de retenção da autoridade por 

parte dos níveis mais altos. A centralização e a descentralização, segundo Mintzberg (1995), 

estão ligadas ao grau e à intensidade de autoridade que deve ser distribuída pelos diversos 

níveis hierárquicos da organização em sua tomada de decisão. 

Dentro de uma abordagem estrutural, Mintzberg (1995) apresenta cinco configurações 

pelas quais as organizações podem ser caracterizadas tendo como fator para a classificação a 

centralização e a descentralização. Nesse sentido, apresenta cinco tipos de descentralização:  

 

 tipo A: Centralização vertical e horizontal; 

 tipo B: Descentralização horizontal limitada (seletiva); 

 tipo C: Descentralização vertical limitada (paralela); 

 tipo D: Descentralização seletiva horizontal e vertical; 

 tipo E: Descentralização vertical e horizontal. 

 

A descentralização de configuração do tipo A, de acordo com Mintzberg (1995), diz 

respeito à centralização vertical e horizontal. Dentro desta proposta, o poder de decisão é 

concentrado nas mãos de uma só gerência. A rigor, está localizada no topo da linha 

hierárquica.  Esta concentração abrange o poder formal e o informal. 

A descentralização tipo B revela a efetiva descentralização. Ocorre no sentido 

horizontal e de forma limitada. Neste tipo, observa-se uma organização burocrática com 

tarefas sem especialização e se apoia nos processos padronizados. A questão da limitação 

desta descentralização prende-se ao fato dos analistas e operadores serem em número menor 

que do que as gerências. Assim, suas ações passam a ter uma atuação mais limitada.  

A descentralização tipo C exibe uma organização que está dividida entre unidades 

voltadas para mercado ou divisões. Sua característica é vertical limitada – paralela, isto é, sua 
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proposta é de que os gerentes recebam delegação de uma parcela do poder formal na tomada 

de decisões.  

O tipo D de descentralização corresponde à seletiva horizontal e vertical e consiste em 

delegar poder aos diferentes tipos decisões e peritos. Já o tipo E de descentralização traz as 

dimensões vertical e horizontal. Neste caso, o poder de decisão é concentrado nos núcleos 

operacionais e seu trabalho é coordenado por meio de padronização das habilidades. 

Para uma estruturação eficaz, Mintzberg (1995) destaca que a sua elaboração requer 

um rigoroso ajuste entre os fatores situacionais e os parâmetros para o seu delineamento. Em 

outras palavras, a organização bem-sucedida delineia a estrutura, a fim de combiná-la com sua 

situação presente. 

Os resultados das construções das estruturas organizacionais levam as organizações a 

sofrerem rupturas culturais e de valores, além de comprometerem o seu foco de negócios. 

Entender o comportamento das organizações e de seus departamentos, setores etc., com o 

intento de responder às exigências solicitadas pelo mercado, julga-se fundamental para 

realização das transformações necessárias. Estas condições ficam claras, na visão apresentada 

por Morgan (1980, 1986), argumentando que dentro de uma empresa existem várias outras 

empresas. Assim, o autor apresenta as características das organizações sob a forma de 

metáforas. Propõe que as organizações possam ser classificadas como máquinas, como 

organismos vivos, como cérebros, como culturas, como sistemas políticos, como prisões 

psíquicas, como fluxos de transformações e como instrumentos de dominação. Desta forma, a 

diversidade de culturas, subculturas e inúmeras formas de comportamento e de atividades se 

constituem em características próprias, verificadas em modelos organizacionais existentes. 

Lawrence e Lorsch (1967, 1972) declaram que as organizações precisam equilibrar e 

satisfazer as demandas internas e se adaptarem às mutações ambientais, com a prudência de 

garantir a sua sobrevivência. Argumentam que, em função da mudança do ambiente, as 

organizações necessitam ajustarem as suas unidades organizacionais de modo a atenderem o 

surgimento de novos fatos ambientais. Por essa razão, compreender o comportamento das 

organizações é o primeiro passo para a realização das modificações precípuas para responder 

às exigências solicitadas pelo mercado.  

 

2.1.2 Modelos e estruturas organizacionais  

 

A Figura 5 apresenta a linha do tempo por teóricos, utilizada nesta seção entre os anos 

de 1800 a 1990, referente aos modelos organizacionais.  
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Figura 5 – Linha do tempo teórica – Publicações sobre Modelos organizacionais 

           Fonte: Elaborado pelo autor, 2010  

 

 Cada um destes autores que foram identificados no Quadro 2, estão relacionados aos 

modelos de estruturas organizacionais que são abordados nesse trabalho.  

      

 Quadro 2 – Modelos de estruturas organizacionais 

Modelos Autores 

Metáfora Máquina Burns; Stalker (1961); Morgan (1980; 1986) 

Estrutura simples Mintzberg (1980, 1995) 

Burocracia mecanizada Mintzberg (1980, 1995) 

Burocracia profissional Mintzberg (1980, 1995) 

Forma divisionalizada Chandler (1962); Simeray, (1977); Vasconcellos e Hemsley (2000); Daft (2002) 

Funcional Chandler (1962); Simeray, (1977); Vasconcellos e Hemsley (2000); Daft (2002) 

Produtos ou de serviços Simeray, (1977); Vasconcellos e Hemsley (2000); Daft (2002) 

Geográfico/regionalizada Simeray, (1977); Vasconcellos e Hemsley (2000); Daft (2002) 

Por processo Vasconcellos e Hemsley (2000) 

Por clientes Vasconcellos e Hemsley (2000)  

Por período Vasconcellos e Hemsley (2000) 

Por amplitude de controle Vasconcellos e Hemsley (2000)  

Multidivisional  Chandler (1962) 

Orgânica e Metáfora  Burns; Stalker (1961); Morgan (1980; 1986) 

Adhocracia Mintzberg (1980, 1995); Waterman (1995) 

J-Form Aoki (1986) 

Hipertexto Nonaka e Takeuchi (1997) 

Por projetos Vasconcellos e Hemsley (2000) 

Matriz Vasconcellos e Hemsley (2000) 

Células Tachizawa e Scaio (1997), Vasconcellos e Hemsley (2000) 

Horizontal Galbraith e Lawler III (1995); Spector (1998) e Daft (2002) 

Modular Daft (2003) 

Rede Galbraith e Lawler III (1995); Daft (2005) 

Virtual Davidow e Malone (1993) 

  Fonte: Elaborado pelo autor, 2010 
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A preparação das organizações para se encaixarem nas transformações locais e 

globalizadas consiste num dos grandes desafios no mundo dos negócios. Entretanto, os 

gestores encaram as modelagens e as reestruturações realizadas nas organizações de forma 

pragmática e simplista, sem levar em consideração as variáveis como estrutura 

organizacional, cultura, processos e tecnologia (MINTZBERG, 1985).  

Um ambiente estável apresenta características marcadas pelas poucas mudanças, sejam 

elas imprevisíveis. Os produtos, serviços ou processos mudam com pouca frequência; 

analogamente o mercado demonstra poucas insignificantes e previsíveis variações. No que 

concerne às legislações que disciplinam esse ambiente, estas não sofrem alterações, assim 

como as tecnologias que as acompanham também não. Uma organização que está inserida 

num ambiente estável apresenta, em sua estrutura organizacional, seus processos 

padronizados, com formalização e especialização acentuada, com pouca possibilidade de 

flexibilização, atuando com objetivos de curto prazo e com horizontes temporais menores. 

Esta visão encontra-se na proposta desenvolvida por Burns e Stalker ([1961] 1994), e 

ampliada por Lawrence e Lorsch (1967, 1972). Kast e Rosenzweig (1980) exploraram a ideia 

de que as organizações necessitarão utilizar um sistema orgânico em suas seções de pesquisa 

e desenvolvimento e, ademais, um sistema mecânico em suas atividades fabris.  

Segundo Morgan (1986), existem organizações mais bem adaptadas para determinados 

ambientes do que outras. Entretanto, as organizações burocráticas tendem a funcionar 

eficazmente em ambientes estáveis, ou de alguma forma protegidos.  

A metáfora das organizações - vistas como máquinas - sugere que as empresas e as 

unidades organizacionais apresentem estruturas e atividades rígidas, rotineiras e 

hierarquizadas, assumindo modelo mecanicista, o qual atua em ambientes previsíveis. A 

teoria científica de Taylor (1970) estabelece que as tarefas devam ser seriadas e que cada 

trabalhador execute a sua parte no processo sem ter conhecimento geral do processo. Estas 

tarefas são planejadas à imagem de máquinas, de modo que os empregados se comportem 

como se fossem parte destas (MORGAN, 1986).  

A teoria administrativa de Fayol (1970) dispõe que as funções de comando sejam 

divididas. Esta divisão dá origem ao tipo de organização representado pelo organograma 

empresarial padrão, classificadas como: planejamento, marketing, produção, finanças etc. 

Weber (1963), citado por Morgan (1986), sugere o desenvolvimento da teoria da burocracia, 

que representou uma verdadeira revolução nas teorias de gestão. Privilegia as normas, os 

regulamentos e a disciplina formal das organizações com a intenção de transformar uma 

organização mecanicista burocrática.  
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Assim sendo, essas teorias demonstram conceitos comuns em seus modelos. A 

organização mecanicista favorece a fragmentação da visão do trabalhador. É ainda utilizado 

em fábricas e escritórios de grandes corporações (MORGAN, 1986).  

Nessa linha, Mintzberg (1980, 1995) apresenta as estruturas em configurações: A 

estrutura simples, burocracia mecanizada, burocracia profissional e forma divisionalizada. 

Estas configurações trazem padronização em seus processos de trabalho, obedecendo a uma 

comunicação formal em todos os níveis, em conformidade com a tomada de decisão, a qual 

deve seguir a hierarquia da linha de autoridade. 

Chandler (1962); Simeray (1977); Vasconcellos e Hemsley (2000); Daft (2002) 

identificam os seguintes modelos de departamentalizações, com contornos mecanicistas: i) 

divisional ou funcional, que apresenta como característica básica a área de conhecimento para 

a execução da atividade, de modo que esses conhecimentos são utilizados em várias áreas 

gerenciais; ii) por produtos ou serviços, quando a estrutura organizacional é configurada, 

segundo uma orientação para diversificação de produtos ou de serviços; iii) o geográfico, que 

ocorre quando a empresa opera com negócios em diferentes regiões, obedecendo às mesmas 

configurações.  

Vasconcellos e Hemsley (2000) apresentam outras formas: i) por processo, é utilizada 

para representar as fases constantes num processo; ii) por clientes, quando a organização 

opera na diversidade de clientes; iii) por período, quando caracterizadas pelas atividades 

realizadas em turnos, entretanto a atribuição permanece a mesma; e iv) por amplitude de 

controle, é estabelecida pela dimensão de autoridade por parte da gerência em comandar. No 

entanto, esses modelos estão representados em sua verticalização e alto grau de 

especialização.  

Como comentam Vasconcellos e Hemsley (2000), as atividades repetitivas e 

ambientes estáveis favorecem as chamadas estruturas tradicionais, possuindo as seguintes 

características: alto nível de formalização, unidade de comando, especialização elevada e 

comunicação vertical. 

Os ambientes turbulentos, contrariamente aos ambientes estáveis, caracterizam-se 

pelas mudanças inesperadas, imprevisíveis e descontínuas, sejam nas legislações, nos 

mercados ou nas tecnologias. Neste panorama, as organizações necessitam redefinir 

constantemente suas tarefas, seus processos e seus planejamentos, observando que os 

processos criativos de solução de problemas precisam ser estimulados. Solicita também, por 

parte de seus funcionários, atuarem em diversas frentes de trabalho simultaneamente, com 
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autonomia e grande flexibilidade. Os modelos estruturais são construídos a partir das 

condições do ambiente (BURNS; STALKER, 1994; LAWRENCE; LORSCH, 1967, 1972). 

Uma variável a ser considerada no processo de tomada de decisão e inovação é o 

horizonte de planejamento. Essa visão do que está por vir gera, automaticamente, na empresa, 

uma necessidade de adequar-se e, consequentemente, tomar decisões sobre processos 

inovadores no presente.  

Miller e Friesen (1982) alertam que a conscientização estratégica também afeta - de 

maneira considerável - o processo decisório e de inovação. Geralmente, quando a empresa é 

mais voltada para o ambiente externo, a decisão por programas de inovação surge 

naturalmente. Em ambientes turbulentos, não adotar estruturas organizacionais inovadoras, 

pode-se refletir na sobrevivência da organização que encontra dificuldades em lidar com 

mudanças. Neste sentido, as organizações que se caracterizam como inovadoras, um ponto 

fundamental é estabelecer um ambiente interno inovador.  

Nessa perspectiva, Knox (2002) destacado por Machado e Vasconcellos (2004) 

ressalta que uma organização inovadora se apoia em quatro aspectos básicos, são estes: i) a 

cultura e o clima organizacional, ii) as capacidades e as habilidades de gerenciamento, iii) o 

controle e a estrutura organizacional e, iv) os novos produtos e o desenvolvimento de 

processos.  

Essas organizações são caracterizadas como orgânicas porque apresentam estruturas 

organizacionais flexíveis, em que os setores da empresa se posicionam de forma equilibrada, 

entre as políticas e diretrizes da organização e o ambiente em que atuam.  

Chandler (1962) já argumentava que a empresa moderna raramente continua a crescer 

ou mantêm sua posição competitiva sustentável, a menos que as novas unidades 

implementadas tenham como objetivo: a) a redução de custos, isto é a melhoria dos padrões 

vigentes de eficiência nas áreas de marketing, de compra e produção; b) a melhoria nos 

produtos, processos existentes e desenvolvimento de novos produtos; c) a alocação de 

recursos alinhados aos desafios e às oportunidades em cada mudança de tecnologia e de 

mercado.  

Este processo de crescimento provê a instituição burocrática de dinamismo interno que 

sustenta e habilita as empresas a manterem suas posições de domínio de mercado. Neste 

sentido, Chandler (1962) propõe a estrutura multidivisional, que representou um grande 

avanço estratégico, possibilitando às organizações competirem em várias frentes de mercados 

ou produtos, adquirindo maior flexibilidade e dinamismo, libertando-se da rigidez das 

estruturas funcionais até então utilizadas. Do mesmo modo, o autor propõe a estrutura 



   31 

multidivisional com respaldo da unidade de apoio que supre as demandas de outras unidades 

de negócio da organização.  

Outrossim, Katz e Kahn (1970) defendem a ideia de que as organizações são sistemas 

abertos, isto é, estão em constante interação com o ambiente, uma vez que não existe um 

mundo estático. Os autores argumentam que para as organizações sobreviverem é necessário 

desenvolverem estruturas adaptáveis e destacam áreas como planejamento ou de pesquisa e 

desenvolvimento: buscam explorar novos processos, produtos ou melhoria nos produtos. 

Estas funções permitem que as organizações explorem o ambiente mutável em vez de serem 

explorados. Compartilhando com essa abordagem, Buckley (1971) afirma que interação com 

ambiente é um fator essencial para a viabilidade e a capacidade de realizar as mudanças 

necessárias impostas pelo ambiente. 

Dentro da abordagem proposta por Morgan (1980, 1986), os modelos flexíveis e 

turbulentos podem ser representados nas metáforas de organizações - vistas como organismos 

vivos - e organizações - vistas como cérebro. A metáfora das organizações - vistas como 

organismos vivos - apresenta um alto grau de dinamismo e flexibilidade e de interdependência 

caracterizado por um sistema aberto. As organizações com estas características procuram cada 

vez mais formas e contornos a fim de garantir sua sobrevivência.  

Para caracterizar a metáfora “organismos”, o autor atribui a sua inspiração em 

Bertalanffy (1968). Nesta abordagem, a estrutura organizacional está ligada a partes 

interdependentes, partilhando um ambiente comum. Morgan (1986) também sugere a 

metáfora de organizações - vistas como cérebro. Isso sugere que as organizações são capazes 

de atuarem em ambientes desconhecidos, demonstrando condições de aprender em uma 

situação habitual. Apresentam princípios holográficos, isto é, tem a capacidade de aprender e 

aprender, de auto-organizar-se com especificação crítica mínima, variedades de requisitos e 

redundância de funções. Segundo o autor, este princípio garante a manutenção do sistema 

completo em funcionamento, mesmo quando partes específicas funcionam mal e sejam 

removidas ou reconstituídas.  

Em suas configurações, Mintzberg (1980, 1995) sugere um modelo adequado aos 

ambientes competitivos turbulentos. O autor propõe a configuração adhocrática. Este modelo 

é baseado na flexibilidade dos arranjos estruturais, pois é uma estrutura altamente orgânica, 

com pouca formalização de comportamento. Indica, ainda, que as organizações que buscam a 

inovação devam romper com padrões estabelecidos em sua forma de gestão. Este exemplar 

depende do ambiente onde a organização está inserida, ou seja, é o ambiente que determina os 

modelos de estruturas organizacionais a serem utilizados.  
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Segundo Waterman (1995), a adhocracia não é um conceito. Bennis, em meados dos 

anos 60, propôs a necessidade de sistemas adaptáveis e temporários com a finalidade de 

solucionar problemas composto por vários especialistas num fluxo orgânico. O autor comenta 

que Toffler apresentou formas ad hoc em seu livro “O choque do futuro”. Assim, adhocracia 

caracteriza-se por empresas ou unidades organizacionais criadas temporariamente, com o 

propósito de atender às necessidades momentâneas, adaptando a organização ao ambiente e às 

suas unidades organizacionais em seus subambientes como examinam Lawrence e Lorsch 

(MINTZBERG, 1995; VASCONCELLOS E HEMSLEY, 2000).  

Já o modelo J-Form (AOKI, 1986), segundo Lam (1998), combina a estabilidade e 

eficiência da burocracia com a flexibilidade e dinamismo em sua atuação. Nonaka e Takeuchi 

(1997) destacam que, nos últimos anos, foram propostos vários modelos organizacionais, cuja 

base é a força-tarefa. Entre esses modelos, incluem-se aqueles denominados como: 

adhocracia, organização horizontalizada, estrutura em teia (rede), pirâmide invertida e a 

miniexplosão estelar (satélite). 

 Para Nonaka e Takeuchi (1997), todos esses novos conceitos apontam para 

características comuns entre os modelos. Tendem a ser mais horizontalizados, assumem uma 

estrutura dinâmica, apoiam a autonomia para as pessoas, enfatizam a importância de 

competências tecnológicas e habilidades únicas, reconhecem a inteligência e o conhecimento 

como um dos ativos que mais possibilitam alavancagem da organização. 

Dentro desse panorama, a diversidade das estruturas organizacionais possibilita às 

organizações adotarem uma combinação de modelos a cada situação encontrada ou utilizar 

vários modelos simultaneamente. Uma vez que o ambiente organizacional tornou-se 

turbulento e incerto requer, por parte das empresas, esforços no sentido de prevê-lo e 

controlá-lo (VASCONCELLOS; HEMSLEY, 2000). 

Nonaka e Takeuchi (1997) sugerem um modelo de estrutura organizacional com base 

para a criação do conhecimento organizacional. O pressuposto central é que esse modelo seja 

a criação do conhecimento como uma capacidade estratégica para adquirir, criar, explorar e 

acumular contínua e repetidamente novos conhecimentos em um processo cíclico. O objetivo 

é criar uma estrutura organizacional capaz de reunir o modelo força-tarefa e burocrático como 

complementares e não mutuamente excludentes. De fato, Nonaka e Takeuchi (1997) apontam 

para a metáfora “hipertexto”, um conceito que vem da informática. 

 

Um hipertexto compreende vários níveis de texto, enquanto um texto convencional 

tem basicamente um nível - o próprio texto. Os textos na tela de um computador 

podem ser parágrafos, frases, quadros ou gráficos. No hipertexto, cada texto é 
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armazenado separadamente na tela do computador de uma forma lógica e conectada. 

Um hipertexto fornece ao operador acesso a vários níveis. Esse recurso permite que 

qualquer pessoa que esteja olhando para a tela do computador, além de “ler o texto”, 

“entre” nele para obter outros níveis de detalhe ou material utilizado como fonte. É 

possível até entrar “entrar” em um meio diferente, por exemplo, vídeo (NONAKA; 

TAKEUCHI, 1997 p. 193).  

 

Com efeito, Nonaka e Takeuchi (1997) explicam que uma organização em hipertexto é 

constituída de níveis interconectados ou, de contexto, em forma de sistema de negócios e 

equipe de projeto, e à base de conhecimento. Funcionaria da seguinte forma: na tela do 

computador, as barras de ícones (aplicativo) do computador seriam as operações e rotinas e o 

conteúdo desenvolvido, no interior do computador (aplicativo), atuaria com atividades 

criadoras de desenvolvimentos de novos produtos ou serviços. 

Dentro desse ponto de vista, Vasconcellos e Hemsley (2000, p.24) apresentam a 

estrutura organizacional por projeto. O qual pressupõe o desenvolvimento de projetos na 

organização, podendo envolver várias áreas do conhecimento. Este modelo oferece 

flexibilidade e alta eficácia em respostas a mudanças ambientais. Ainda, de acordo com a 

visão de Vasconcellos e Hemsley (2000, p.51), outro modelo com forma flexível diz respeito: 

“quando duas ou mais formas de estrutura são utilizadas simultaneamente sobre os mesmos 

membros de uma organização, caracteriza-se a estrutura resultante chama-se Matriz”. Essa 

posição é apresentada na Figura 6. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Exemplo de uma estrutura matriz balanceada 

          Fonte: Vasconcellos e Hemsley, 2000, p. 55 
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A forma matricial apareceu como uma solução devido à inadequação da estrutura 

funcional para as atividades que requerem interação entre as áreas funcionais. A matriz é uma 

forma de manter as unidades funcionais, criando relações horizontais entre elas. Estrutura 

matricial sugere a combinação de várias estruturas, de modo atender o momento estratégico 

que a organização atravessa. Vasconcellos e Hemsley (2000) argumentam que “um aspecto 

particular da estrutura matricial é a dupla ou múltipla subordinação.” Os autores comentam 

que um determinado especialista responde simultaneamente a gerentes funcionais. Contudo, 

alertam que esta situação tende a aumentar os conflitos, sobretudo quando o especialista 

presta serviços em mais de um projeto. A estrutura organizacional que divide de forma igual a 

autoridade entre os gerentes com o mesmo nível de poder de decisão é considerada matriz 

balanceada. Desta maneira, definem que a estrutura matricial balanceada, apresenta as 

seguintes características:  

 

a) os gerentes de projeto e funcional têm o mesmo nível hierárquico; 

b) todos os gerentes de projetos interdisciplinares somente gerenciam 

projetos, não ocupando outros cargos;  

c) a comunicação entre gerentes de projeto e a equipe técnica do projeto é 

sempre direta, sem passar pela linha funcional. 

 

Segundo Morgan (1986), esse modelo é muito utilizado em trabalhos que envolvem 

pesquisa e desenvolvimento (P&D). Como resultado de sua aparência híbrida, a estrutura 

matricial tem sido definida de várias maneiras.  

Tachizawa e Scaio (1997) colocam a estrutura celular como o conceito de células 

multidisciplinares, além de pressuporem a existência de equipes profissionais das mais 

variadas especialidades e de diversas áreas da organização, com autonomia de trabalho. Este 

conceito sugere que, por conta da complementaridade das visões dos integrantes da célula, 

ocorre um favorecimento da cooperação e do desenvolvimento de trabalho flexível. Este 

entendimento também é compartilhado por Vasconcellos e Hemsley (2000, p.25). 

Galbraith e Lawler III (1995) e Spector (1998) apresentam a estrutura horizontal com 

níveis hierárquicos reduzidos, de forma que fiquem próximos aos clientes. O modelo 

horizontal possibilita diluir as tomadas de decisão por toda a organização, com o intento de 

torná-las mais ágeis.  

Segundo Daft (2002), algumas condições são importantes para adoção da estrutura 

horizontal: uma destas é a de reunir os funcionários ao redor dos processos centrais à 
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organização em vez de focar as tarefas; outra, é de achatar a hierarquia e utilizar as equipes 

para o gerenciamento total dos processos. Esta configuração possibilita a comunicação fácil e 

coordena os esforços, com a finalidade de que resultem em valor, diretamente aos clientes. 

Para tanto, Daft (2002) entende que esta configuração de estrutura elimina de forma 

significativa a hierarquia vertical e as fronteiras entre os departamentos.  

A horizontalização tem por finalidade captar os processos que fluem de forma 

contínua, desde os fornecedores, passando pela organização, até os clientes. De acordo com 

Galbraith e Lawler III (1995), os processos que integram as dimensões horizontais sinalizam 

para estruturas organizacionais sistêmicas: unidades organizacionais diferentes atuam de 

forma simultânea, possibilitando que aquelas unidades com funções diferentes trabalhem 

juntas. Os autores sugerem, ainda, que as organizações podem estruturar-se em forma de rede, 

pelo fato da configuração em rede difere de outras estruturas de equipe pela ausência de 

fronteiras claras entre a rede e a organização, pois, contrastando com outras formas de 

estrutura, as redes não são estanques e, desta forma, a composição dos membros poderá ser 

fluida e difusa. Contudo, Galbraith e Lawler III (1995, p. 178) destacam a importância de as 

redes serem estruturadas, administradas e orientadas. Sem um propósito e um objetivo, as 

redes podem fragmentar-se.  

Outra visão para essa forma de estrutura encontra-se em Daft (2005, p. 238), que 

propõe: “uma estrutura organizacional em rede desagrega as principais funções para empresas 

separadas agenciadas por uma pequena organização matriz”. Este agenciamento é apresentado 

por Galbraith e Lawler III (1995, p. 178), como sendo integrador da rede. 

Outro modelo de estrutura criada para ambientes turbulentos é exposta por Daft (2005, 

p. 240), referindo-se à abordagem modular: “[...] uma empresa de manufatura usa 

fornecedores externos para obter os componentes do produto, que, em seguida são montados 

em um produto final por alguns trabalhadores”. Conforme o autor, a flexibilidade surge da 

habilidade de empregar quaisquer serviços necessários, como projetos de engenharia ou 

manutenção, e mudá-los alguns meses mais tarde sem restrições em ter que possuir fábrica, 

equipamentos e instalações. Ele, ainda, argumenta que: “a organização continuamente se 

redefine para poder adaptar-se a novas oportunidades e de produto e mercado” (p.240). 

Nessa linha de abordagem, Daft (2005, p. 241) comenta sobre a organização virtual 

que apresenta em sua estrutura “poucos funcionários em tempo integral e emprega 

temporariamente especialistas externos para trabalhar em oportunidades especificas. Depois, 

desliga-se deles quando os objetivos são cumpridos”.  
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Por fim, Davidow e Malone (1993, p. 5) explanam que, internamente, a “empresa e 

sua visão não serão as mesmas, com os tradicionais escritórios, departamentos e divisões 

operacionais sendo constantemente reformados de acordo com as necessidades”. Segundo os 

autores, “as responsabilidades dos cargos mudarão regularmente, bem como as linhas de 

autoridade [...]”(p. 5) e argumentam que a informação e a tecnologia são componentes 

fundamentais na constituição da organização virtual. Este modelo também permite atuar em 

áreas geograficamente distantes, considerando, inclusive, a diferenciação dos fusos horários.  

 

2.1.3 Dimensões da estrutura organizacional 

 

Da revisão da literatura, a respeito do conceito de estrutura organizacional, foi possível 

identificar que, para o entendimento desta estrutura, é necessário considerar um conjunto de 

dimensões inerentes a esta. Dessa forma, Pugh, Hickson, Hinings e Turner (1968) 

estabelecem seis dimensões: (1) especialização, (2) padronização, (3) formalização, (4) 

centralização, (5) configuração e (6) flexibilidade.  Nos estudos de Reimann (1973), ele cita 

apenas três dimensões. Duas idênticas: especialização e formalização, às de Pugh et al. (1968) 

e acrescenta outra: a descentralização. Ford e Slocum (1997) também se referem a três 

dimensões, duas similares às de Pugh, et. al. (1968) e acrescentam uma terceira: a 

complexidade. A partir da revisão da literatura conduzida neste estudo, outras dimensões 

foram incorporadas. Seguindo estas orientações, 14 dimensões são as utilizadas neste 

trabalho, cujas características de cada uma destas são apresentadas no Quadro 3.  

 

Quadro 3 – Definições das dimensões da estrutura organizacional 

Dimensão Definição Autores 

(1) 

Especialização 

 

As organizações realizam uma variedade ampla de tarefas. 

Um princípio fundamental é que o trabalho pode ser realizado 

mais eficientemente se os funcionários tiverem permissão de 

se especializarem. A especialização do trabalho algumas vezes 

chamada de divisão de mão de obra é o grau em que as tarefas 

organizacionais são divididas em trabalhos separados.  

Pugh; Hickson; Hinings e 

Turner (1968, p. 72); 

Mintzberg (1980, p. 325); 

Daft (2005, p. 222). 

(2) 

Padronização 

 

Ocorre das seguintes maneiras: (a) em forma de processos de 

trabalho, isto é, o trabalho é coordenado pela instituição 

(normalmente pelos analistas da tecnoestrutura), com normas 

para orientar a forma de como fazer o trabalho obedecendo às 

ordens, às regras e aos regulamentos, etc.; (b) na padronização 

de saídas, o trabalho é coordenado pela imposição (de novo, 

muitas vezes pelos analistas da tecnoestrutura), de normas de 

medidas de desempenho ou especificações relativas aos 

resultados do trabalho; (c) para a padronização de habilidades, 

o trabalho é coordenado pela interiorização dos indivíduos das 

normas, das habilidades e dos conhecimentos, geralmente, 

antes de começar a fazer o trabalho. 

Mintzberg  (1980, p. 325) 
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Continuação - Quadro 3 – Definições das dimensões da estrutura organizacional 

(3) 

Formalização 

Está na estrutura formal que descrevem de forma escrita as regras, 

os procedimentos, as instruções, as comunicações, os níveis de 

autoridade e responsabilidades e as atividades que todas as 

unidades organizacionais devem fazer.  

Vasconcellos e 

Hemsley (2000, p. 

6); Pugh, Hickson, 

Hinings e Turner 

(1968); Mintzberg 

(1980, p. 325). 

(4) 

Centralização 

 

Consiste em reduzir os centros de decisão a um número mínimo e 

ligado próximos à direção geral. “A centralização é o meio mais 

seguro de coordenar a tomada de decisão na organização. Todas 

as decisões tomadas passam por uma pessoa, em um cérebro, e 

depois implementadas mediante supervisão direta. 

Simeray (1977, p. 

46); 

Mintzberg,(1995, p. 

113). 

(5)  

Configuração 

É a "forma" e o papel da estrutura organizacional e seus dados 

seriam contidos em um abrangente e detalhado organograma que 

incluiu literalmente o papel de cada organização. Para “um 

modelo de tipos puros, cada um destes como uma descrição de 

um tipo básico de estrutura organizacional.” 

Pugh, Hickson, 

Hinings e Turner 

(1968, p.78); 

Mintzberg (1995, p. 

317). 

(6)  

Flexibilidade  

Implica nas mudanças da estrutura organizacional que as 

organizações são capazes de realizar. 

Pugh, Hickson, 

Hinings e Turner 

(1968, p.68) 

(7) 
Descentralização 

Permite à organização responder rapidamente às condições locais. 

Dessa maneira, a tomada de decisão está distribuída nos diversos 

níveis hierárquicos da organização. 

Simeray (1977, p. 

46) Mintzberg 

(1995, p. 117) 

 (8)  

Complexidade 

 

“[...] devido ao fato de que as partes individuais de uma 

organização podem variar em seu grau de complexidade. “Ela 

envolve diversos componentes, os quais não variam 

necessariamente juntos. “[...] assim, para entender a complexidade 

são normalmente identificados três elementos são eles: a 

diferenciação horizontal, a diferenciação vertical ou hierarquia e a 

dispersão geográfica.” 

Hall (2004, p. 49-51) 

(9)  

Comunicação 

É o processo por meio do qual uma mensagem é transmitida de um 

ponto chamado emissor para outro denominado receptor. 

Argumenta dois tipos de comunicação: a eficiente e boa. 

Vasconcellos e 

Hemsley (2000, p. 

8); Hampton, (1992, 

p. 440-445). 

(10)  

Hierarquia 

Consiste na vinculação e na dependência de órgãos com outros 

órgãos, mediante autoridade de comando, constituindo os níveis e 

linhas hierárquicas definidas pela estrutura organizacional. 

Delegação exercida sobre grupos de pessoas visando à execução. 

Simeray (1977, p. 

23-42);  

Hampton (1992, p. 

308-313). 

(11)  

Autoridade 

É o direito de comandar, isto é, o direito de decidir, de dar ordens e 

de controlar a execução destas ordens.  

Simeray (1977, p. 

27). 

(12)  

Burocracia 

 

Apresentam responsabilidades, qualificações, canais de 

comunicação e normas de trabalho padronizadas, além de 

hierarquia de autoridade claramente definida. Ademais da descrição 

clara dos cargos, os administradores de nível mais alto têm mais 

conhecimento dos problemas que a organização em relação aos de 

nível mais inferior, destacando-se que as recompensas são 

determinadas pela obediência às instruções dos superiores. 

Mintzberg (1995, p. 

164) Bowditcht e 

Buono (2000, p. 

168)   

(13)  

Autonomia 

 

“[...] a autonomia que o ocupante do cargo tem para programar e 

definir os procedimentos de seu trabalho e resolver problemas antes 

de consultar os superiores, ou menos independentemente deles. Os 

cargos com maior autonomia possibilitam a seus ocupantes tomar 

decisões e resolver problemas por conta própria, sem que seja 

preciso pedir autorização ou fazer consultas.” 

Maximiano  

(1995, p. 90) 

(14)  

Abordagem  

Sistêmica 

 

Numa organização, pessoas, tarefas e administração são 

interdependentes, assim como no corpo humano [...]. Uma mudança 

em uma das partes afeta a outra imediatamente. Consistem também 

em ver o mundo como um todo integrado em vez de um conjunto 

de partes mal ajustadas. 

Bertanlanfy (1968);  

Morgan (1986); 

Hampton (1992); 

Mintzberg (1995, p. 

271) 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2010 
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As adaptações das organizações sugerem uma reorientação em suas práticas 

existentes, de modo que estas adaptações denotem formas de estruturas organizacionais que 

podem alternar-se entre contrastes mais mecânicos ou mais orgânicos. Nesse sentido, as 

dimensões (1), (2), (3), (4) e (12) dizem respeito às características dos modelos mecânicos, 

portanto com orientações para exploitation; as dimensões (6), (7), (8), (13) e (14) demonstram 

características voltadas para modelos orgânicos, logo com orientações voltadas para 

exploration; já as características organizacionais estão representadas nas dimensões (5), (9), 

(10), (11). 
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2.2 Exploitation e exploration  

 

A Figura 7 apresenta autores e suas teorias entre o período de 1980 a 2010 para a 

constituição teórica desta Seção.  

 

 

 

Figura 7 – Linha do tempo teórica - Publicações sobre Exploitation e exploration 

           Fonte: Elaborado pelo autor, 2010 

 

 

2.2.1 Conceitos de exploitation e exploration  

 

Exploitation está baseado no refinamento, aproveitamento ou otimização de recursos, 

competências, paradigmas e tecnologias existentes com o objetivo de obter eficiência e 

implementação (MARCH, 1991). Exploration consiste: no envolvimento de experimentações; 

em buscar novas alternativas, variabilidade, flexibilidade, descoberta; em assumir riscos e 

inovação (MARCH, 1991). Os resultados são menos certos e de mais longo prazo, podem ser 

mais sustentáveis, ou seja, podem gerar mais conhecimento para a organização.  

De forma intuitiva, percebe-se que uma empresa precisa tanto de exploration para 

buscar novas possibilidades a fim de garantir lucros do amanhã, como exploitation, para 
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sobreviver e garantir os lucros de hoje, apoiando-se em velhas certezas. Para Mom, Bosch, e 

Volberda (2003), há ambiguidade entre a relação destes processos estratégicos.     

Segundo March (1991), a organização que está focada em exploration, sem se 

preocupar com o exploitation de seus conhecimentos, processos e recursos, provavelmente 

arcará com os custos da experimentação, sem usufruir dos benefícios da utilização de tais 

inovações. Inversamente, as organizações que se engajam no aproveitamento, refinamento e 

otimização de seus conhecimentos, processos e recursos sem se preocupar com exploration, 

provavelmente acabarão condicionados a um equilíbrio estável, impedindo-as de se 

desvincularem do passado e de se adaptarem às contingências que o ambiente impõe. 

Para Zack (2002), quando o conhecimento dos recursos e as capacidades ultrapassam 

significativamente os requisitos de uma posição competitiva, a organização tem a 

oportunidade de realizar a estratégia de exploitation na plataforma desse conhecimento, 

dentro ou em outros nichos competitivos. March (1991) argumenta que processos adaptáveis, 

por meio de exploitation, pela utilização mais rápida e mais estruturada, em vez de 

exploration, tendem a ser mais efetivos em curto prazo.  

Na medida em que o conhecimento do setor mudar rapidamente, é necessária a criação 

de novos conhecimentos apenas para acompanhar o ritmo do setor (ZACK, 2002). Nestas 

situações, um requisito da organização para ser exploration é criar ou adquirir conhecimentos 

necessários para tornar-se competitiva e permanecer na sua posição estratégica. Argumenta, 

ainda, que um equilíbrio apropriado entre exploration e exploitation é fundamental para a 

sobrevivência e prosperidade de uma organização.  

Gilsing (2005) compartilha também dessa visão, destacando o trade-off entre 

exploration com a perspectiva de longo prazo, rompendo com as rotinas e as normas; e 

exploitation, voltada para o curto prazo, utilizando de forma eficiente seus recursos, sugerindo 

então, o ciclo de conhecimento de Nooteboom (2000). Este ciclo, para Gilsing (2005), é 

aplicado a todos os níveis, tais como: pessoas, organizações e sistemas de inovação, conforme 

mostra a Figura 8.  

O ciclo destaca a diferença entre as inovações radicais e incrementais: a primeira e 

segunda ordem da aprendizagem, bem como entre exploration e exploitation. Apresenta, para 

tal, quatro etapas fundamentais para exploration e exploitation: as duas primeiras são a 

consolidação e a generalização, pois ambas acontecem quando da passagem de exploration 

para exploitation, possibilitando uma seleção dos novos conhecimentos e práticas para serem 

utilizados pela empresa por meio de novas rotinas; as outras duas etapas são a diferenciação e 
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reciprocidade, as quais ocorrem quando da passagem de exploitation para exploration, o que 

implica na busca de novos conhecimentos e novas combinações. 

 

 

 

Figura 8 - Ciclo de conhecimento 

Fonte: Nooteboom, 2000 citado por Gilsing, 2005, p. 50  

 

 

2.2.2 Trade-off exploitation e exploration  

 

March (1991) ressalta que para obter o equilíbrio entre exploration e exploitation não 

é tão simples assim, uma vez que há uma competição por recursos a serem alocados em 

atividades de exploration e exploitation. Portanto, envolve conflitos entre as preocupações de 

curto prazo e longo prazo, além de ganhos de conhecimento individual e/ou coletivo.  

Para Levinthal e March (1993), é complicado manter um equilíbrio entre exploitation 

e exploration, não só pela dificuldade em manter-se um equilíbrio adequado, mas também 

pela forma do desequilíbrio da própria aprendizagem. Aprender conduz as organizações na 

dinâmica de aceleração da aprendizagem entre exploitaton ou exploration. Esta condição pode 

contribuir para a sua posição competitiva das organizações. 

Como destaca Zack (2002), exploitation e exploration não são estratégias mutuamente 

exclusivas. Uma organização pode ter necessidade de desenvolver uma área de conhecimento 

e, simultaneamente, ser exploitation em outra. Em última análise, o ideal para as empresas, 

(MARCH, 1991) é o de manter um equilíbrio entre a exploitation e exploration, dentro de 

todas as áreas de conhecimento estratégico. 
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Exploitation e exploration geralmente ocorrem em diferentes partes de uma 

organização e são muitas vezes separados temporalmente e culturalmente, bem como 

organizacionalmente. O trade-off entre exploitation e exploration exige um desenvolvimento 

de capacidade interna de transferência dos conhecimentos entre as funções, tais como vendas, 

marketing, manufatura, serviço ao cliente, pesquisa e desenvolvimento (P&D). Neste 

particular, Katz e Kahn (1974) defendem que essa atividade deve estar empenhada em 

experimentar novos processos, produtos ou até o aprimoramento dos produtos existentes. 

Porém, não é suficiente para uma organização meramente empenhar-se em exploration e 

exploitation, mas, sobretudo, que essas atividades estejam ligadas e coordenadas para que 

possam reforçar-se mutuamente (ZACK, 2002). 

Com uma visão mais cautelosa sobre a existência do trade-off em exploration e 

exploitation, Adner (1999), por meio de seu ensaio, apresenta uma questão a esse respeito. 

Argumentando que a tensão entre esses dois construtos não é axiomático, defende que o fato 

de as organizações se dedicarem às tecnologias emergentes não as impedem de estarem 

orientadas para exploitation. E mais, discute sobre a heterogeneidade das necessidades do 

mercado e ressalta que as empresas podem alavancar investimentos para as atividades 

exploration, por meio de um processo de exploitation, realizando feedback no mercado.  

A maneira pela qual as organizações lidam com o desenvolvimento tecnológico 

(ADNER, 1999) influenciará suas atuações futuras, tendo consequências no mercado, que vão 

do êxito ao fracasso. Contudo, aquelas que especificamente estão orientadas para exploitation 

em suas tecnologias ao longo de todo o processo de desenvolvimento provavelmente terão 

perdas minimizadas, caso haja falha do mercado. Por outro lado, se exploitation estiver 

presente em todo o processo de desenvolvimento, isso pode retardar a velocidade do sucesso 

no mercado.  

 

2.2.3 Organizações agressivas e conservadoras 

 

Levinthal e March (1993) argumentam que as organizações, em determinados 

momentos, podem estimular o uso exploitation e reter o uso do exploration. Isso porque a 

situação mais comum é o exploitation, que oferece retornos mais positivos no curto prazo. Os 

autores argumentam que, para manter de forma efetiva uma orientação voltada à exploration, 

normalmente residem-se, por um lado, problemas com incentivos, relacionados aos direitos de 

propriedade, patentes e riscos; por outro, na estrutura organizacional, problemas são 

encontrados na crença individual e nos processos de seleção.    
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Em Popadiuk (2007), identifica-se que a combinação dos processos das dimensões 

relativas à exploration e à exploitation, com as dimensões relativas às fontes de obtenção do 

conhecimento, proporciona um quadro mais completo da estratégia de conhecimento de uma 

firma.  

Para tanto, o autor propõe uma síntese das características inerentes às orientações para 

exploitation e exploration, com base em ampla revisão da literatura, conforme exposto no 

Quadro 4. 

 

  Quadro 4 – Síntese de características associadas com exploitation e exploration 

EXPLOITATION (APROVEITAMENTO) DE 

CONHECIMENTOS 
EXPLORATION (PROSPECÇÃO) DE 

CONHECIMENTOS 
Refinamento 

Escolha 

Foco em produção 

Foco em eficiência 

Seleção 

Implementação 

Execução 

Design dominante 

Redução de custos 

Controles maiores 

Rotinas, regras 

Ganhos de escalas 

Inovação incremental 

Subutilização de 

recursos 

Homogeneidade 

Profundidade 

Menores riscos 

Conservadorismo 

Single-loop 

Orientação para produto 

Conhecimento codificado 

Alianças formais 

Mais contratos 

Busca de reputação 

Mais confiança 

Redes densas 

Formalização 

Estabilização 

Competição maior 

Curto prazo 

Path dependence 

Pouca variação 

Padronizações 

Continuidade 

Obsolescência 

Laços duráveis 

Recompensas 

Sociedades profissionais 

Pesquisa 

Busca 

Mais riscos 

Experimentação 

Variedade de ideias 

Novos conhecimentos 

Conhecimento tácito 

Parcerias 

Novas capacitações 

Custos maiores 

Inovação radical 

Orientação para 

tecnologia 

Novos entrantes 

Alianças fracas 

Uso limitado de contratos 

Interações mais próximas 

Maior confiança 

Retornos incertos 

Estrutura mais flexível 

Redes com tamanho 

limitado 

Novas rotinas 

Novos aprendizados 

Longo prazo 

Capacidades dinâmicas 

Diferenciação 

Heterogeneidade 

Amplitude 

Mais incerteza 

Visão de futuro 

Descontinuidade 

Ruptura 

Jogo 

Double-loop 

 

   Fonte: Adaptado de Popadiuk, 2007, p.5 

 

Zack (2002) propõe que dentre as organizações orientadas para o conhecimento 

encontram-se aquelas que são conservadoras e aquelas que são agressivas. Entendem-se como 

conservadoras principalmente as organizações que concentram seu conhecimento e tentam 

criar obstáculos para a sua difusão ou transmissão fora da empresa a fim de protegê-lo.   

Para Zack (2002), empresas que se orientam para estratégia conservadora tendem a 

criar obstáculos à difusão ou à transmissão do conhecimento para fora da empresa. Já as 

empresas agressivas, tomam como base a visão Schumpeteriana (SCHUMPETER, 1982), que 

notabiliza o conhecimento como um processo contínuo de “destruição criativa”.  
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As agressivas são as organizações que adotam o conhecimento como um processo 

contínuo de “destruição criativa” e estão menos preocupadas com barreias à difusão e à 

transferência do conhecimento. A vantagem da empresa provém da capacidade de absorver 

conhecimentos externos com a finalidade de desenvolver novas perspectivas mais 

rapidamente que a concorrência.  

A Figura 9 apresenta uma comparação entre as organizações e os seus possíveis 

trajetos a serem percorridos em função de suas orientações para o conhecimento. Isto significa 

que as organizações agressivas seguem em direção ao nível considerado sem limites; portanto, 

com comportamento inovador.  

 

                       
 

Figura 9 – Orientação da empresa voltada para o conhecimento 

Fonte: Adaptado de Zack, 2002, p.264 

 

Contudo, as organizações agressivas podem apresentar comportamento para 

exploration voltadas para a busca externa e sem limites com relação ao conhecimento; já as 

organizações conservadoras permanecem com o comportamento exploitation, voltadas para 

uma ação interna.  

Entretanto, pode-se partir do pressuposto que as organizações podem rumar para um 

comportamento exploration e, posteriormente, assumirem um comportamento mais 

exploitation, ou vice-versa, de forma dinâmica (ZACK, 2002). Em função da orientação 

estratégica traçada pela organização, a construção da estrutura organizacional é fundamental 

para essa decisão estratégica.  
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2.2.4 Estrutura organizacional - exploitation e exploration  

 

A estrutura organizacional apresenta um papel fundamental para que as organizações 

definam as suas orientações para exploitation e exploration. Tal desenho organizacional pode 

ser usado para destacar a orientação voltada para exploration e, com isso, pode comprometer 

a eficácia apresentada na orientação para exploitation. Contudo, deve-se considerar que há 

uma tensão (entre exploitation e exploration) em função das variações de perspectivas que as 

organizações desejam seguir (LEVINTHAL; MARCH,1993).  

Nonaka e Takeuchi (1997) apontam que a criação do conhecimento resulta em 

implicações não só para o processo gerencial, mas também para a estrutura organizacional. Os 

autores citam que à medida que o conhecimento e a inovação tornam-se mais fundamentais 

para o sucesso competitivo, é crescente a insatisfação pelas configurações de estruturas 

organizacionais existentes adotadas pelas organizações. Destacam, ainda, que os modelos 

existentes oscilam entre burocráticas e força-tarefa. A estrutura organizacional burocrática 

funciona em condições estáveis e tem, em sua base, o controle, a previsibilidade de funções 

específicas padronizadas e é altamente formalizada e centralizadora. Por outro lado, a força-

tarefa é flexível, adaptável, dinâmica e participativa. Entretanto, os autores chamam a atenção 

para os limites deste modelo.  

Nonaka e Takeuchi (1997) comentam também que esse modelo não é recomendado 

para exploration (MARCH, 1991) e nem a transferência do conhecimento de uma forma 

ampla e contínua. Explicam que, por conta da natureza temporária de seus integrantes na 

elaboração de projetos, o novo conhecimento ou know-how desenvolvido, encontra 

dificuldades para ser transferido para toda a organização.  

Para Lam (1998), o tipo dominante de conhecimento está intimamente ligado à 

configuração da estrutura organizacional, propiciando dinâmicas diferentes de aprendizagem 

e de inovação. A autora sugere que os conhecimentos explícitos básicos tendem a apresentar-

se em estruturas formais de controle, de coordenação e da normalização de tarefas ou 

atividades. Isto porque o conhecimento explícito é codificado. Deve-se salientar ainda mais 

que as organizações que apresentam conhecimentos tácitos exibem estruturas descentralizadas 

e passam a usar coordenações informais, uma vez que o conhecimento tácito é subjetivo, 

disperso e orgânico.   

Nesse sentido, Lam (1998) refere-se à tipologia apresentada por Mintzberg (1979), a 

qual apresenta quatro formas de organizações e as associam ao tipo de conhecimento 

dominante. São estas: a) burocracia profissional - uma organização que decorre da sua 
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capacidade formal com especialistas altamente treinados; o conhecimento é intelectual 

(embrained); b) máquina burocrática - o conhecimento é codificado (encoded); os princípios 

são fundamentais, envolve organizar especialização, normalizar e controlar; c) adhocracia 

operacional - é uma forma altamente orgânica de organização, com pouca normalização do 

conhecimento ou do processo de trabalho; o conhecimento é incorporado (embodied); e d) J-

Form - a organização está baseada na sua capacidade de embutir o seu conhecimento no seu 

funcionamento de rotinas, nos relacionamentos, nas equipes e na cultura (embedded). O 

modelo japonês de organizar deu origem à organização em J-Form (AOKI, 1986), que 

combina a estabilidade e a eficiência de uma burocracia com a flexibilidade e o dinamismo de 

uma equipe dentro de uma perspectiva adhocrática, de Mintzberg (1995). Esta possibilita que 

um modelo orgânico opere em um modelo hierárquico formal de estrutura. Estas 

classificações são apresentadas na Figura 10. 

 

 

           Figura 10 - Nível organizacional: coordenação e aprendizagem 

         Fonte: Lam, 1998, p. 45 

 

Com efeito, apesar destas diferenças, os quatro modelos apresentam importantes 

características estruturais. O modelo denominado orgânico, cujo ambiente é turbulento, pode 

necessitar que a organização se adapte às mudanças. Este tipo de organização apresenta um 

baixo grau de hierarquização e incorpora características da estratégia de exploration. Observa-

se, ainda que o modelo denominado “máquina” reserva comportamentos rotineiros e 

previsíveis, revelando uma estrutura organizacional com alto grau de hierarquização e 

assumindo características associadas com a estratégia de exploitation. 
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Diante desse panorama, Li, Schoenmakers e Vanhaverbeke (2006) apontam a 

necessidade do equilíbrio na estratégia entre exploration e exploitation e destacam a sua 

importância para o desempenho e sobrevivência da organização. Neste sentido, os autores 

demonstram a relevância de criar-se uma organização “ambidestra”, objetivando a 

desenvolver esse equilíbrio.    

 

2.2.5 Modelos organizacionais ambidestros  

 

Do ponto de vista de Duncan (1976), as organizações devem criar estruturas 

organizacionais dualistas, capazes de atender às duas fases da inovação. Uma fase está 

relacionada à iniciação da inovação e, a outra, está ligada à implementação da inovação. 

Segundo o autor, a fase da iniciação da inovação apresenta maior complexidade e, por 

conseguinte, uma baixa formalização e centralização e, neste caso, poderia ser concedida mais 

autonomia aos participantes. Já, na fase de implementação da inovação, a condição ocorre de 

maneira inversa, ou seja, há menor complexidade, com maior formalização e centralização, de 

modo que o processo de decisão pode tornar-se mais coordenado e centralizado.  

Tushman e O´Reilly (1996) manifestam que a evolução das organizações ocorre por 

meio de períodos de mudanças evolutivas, ou seja, incremental e mudanças revolucionárias, 

isto é, radical. Destacam também acerca do desafio dos gestores em se adaptarem a esse 

cenário. Para tanto, os gestores devem criar uma organização ambidestra, que seja capaz de 

desenvolver inovações incrementais, assim como as inovações radicais. Os autores 

argumentam que o sucesso desse modelo em longo prazo está relacionado ao alinhamento 

entre a estratégia, a estrutura organizacional, as pessoas e a cultura.  

Tushman e Anderson (2004) tecem ponderações em relação ao dilema que se abate 

sobre os gestores e organizações. No curto prazo, eles precisam constantemente aumentar a 

combinação ou alinhamento entre a estratégia, a estrutura e a cultura. Segundo os autores, este 

é o mundo da mudança evolutiva. Mas isso não é o bastante para o sucesso sustentável. No 

longo prazo, os gestores podem ser obrigados a destruir um alinhamento rígido que fez sua 

empresa ter sucesso.  

Nesse sentido, as organizações ambidestras constroem arquiteturas organizacionais 

que apresentam dupla forma em sua estrutura organizacional, isto é, compactas e móveis 

ligadas simultaneamente. Os autores explicam que, nestas formas organizacionais, as ligações 

não são móveis e nem se alteram entre diferentes estruturas. Pelo contrário, as organizações 

ambidestras são compostas por múltiplas subunidades firmemente ligadas. O que ocorre é que 



   48 

dentro das subunidades, as tarefas, a cultura, os indivíduos e a organização apresentam-se de 

forma consistente. Porém, entre todas as subunidades, as tarefas e as culturas são 

inconsistentes apresentando ligações frágeis (BENNER; TUSHMAN, 2003).  

Para Benner e Tushman (2003), as organizações devem competir com seus 

concorrentes no curto e no longo prazo, satisfazendo as necessidades e de seus clientes, não se 

permitindo escolher demandas incompatíveis de exploitation e exploration. As formas 

organizacionais ambidestras visam a conciliar este paradoxo das demandas por recursos 

dentro de uma empresa.  

É importante observar que as organizações podem ser bem sucedidas tanto com 

orientações para expoitation como para exploration. Este comportamento foi examinado por 

O'Reilly e Tushman (2004). Um dos pontos observados pelos autores evidencia que é possível 

as organizações buscarem as inovações radicais ou disruptivas enquanto prosseguem com 

ganhos incrementais, ou melhor, as organizações não precisam obrigatoriamente se desfazer 

do passado para buscarem o futuro.   

Jansen, Bosch e Volberda (2006) comentam que embora seja importante prosseguir 

com os dois tipos de inovação (radical e incremental) frequentemente destacados. Há muito 

ainda para ser entendido como as organizações ambidestras coordenam o desenvolvimento da 

inovação em exploration e exploitation nas suas unidades organizacionais. Ressaltam que 

organizações ambidestras são aquelas que revelam potencial de atuarem em ambas as 

condições ambientais eficazmente.   

Para os gestores, isso significa operar parte do tempo em um mundo caracterizado por 

períodos de relativa estabilidade e, outra parte do tempo, em um mundo caracterizado por 

mudanças revolucionárias (TUSHMAN; ANDERSON, 2004). Este contraste faz com que 

gestores periodicamente tenham que destruir o que foi criado para reconstruir uma 

organização mais bem adaptada para a próxima onda de competição ou tecnologia.  

Desse modo, Tushman e Anderson (2004) comentam que as organizações ambidestras 

são necessárias e que esse paradoxo está muito próximo de acontecer. Para tanto, as 

organizações terão que desenvolver habilidade para, simultaneamente, acolher múltiplas 

estruturas, processos e culturas diferentes presentes na mesma firma. Todavia, o não- 

alinhamento entre estratégia, estrutura organizacional, cultura e as pessoas, pode resultar em 

problemas de desempenho (TUSHMAN; O´REILLY, 1996).   

Esse alinhamento é um processo gradual e contínuo de mudança. As empresas bem- 

sucedidas devem aprender o que funciona bem e incorporá-lo em suas operações. Assim, a 

utilização da aprendizagem organizacional, por conta do feedback, oriundo do mercado, 
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possibilitando o aperfeiçoamento contínuo da organização, leva a empresa a executar melhor 

sua missão.  

Tushman e O´Reilly (1996) apontam bons exemplos de organizações ambidestras 

como a Hewlett-Packard, a Johnson & Johnson e a ABB (Asea Brown Boveri). Segundo os 

autores, estas empresas e seus gestores conseguiram equilibrar bem essas tensões. Por um 

lado, o curto prazo com a eficiência e controle; por outro lado, a incerteza e a ineficiência da 

experimentação, isto é, exploitation e exploration. 

 Benner e Tushman (2003) entendem que as estruturas organizacionais ambidestras 

das empresas devam desenvolver técnicas que permitam o equilíbrio entre as necessidades de 

serem grandes e pequenas, centralizadas e descentralizadas, devam atuar em curto e longo 

prazos de forma simultânea. Argumentam que as organizações com estruturas ambidestras 

devam criar um desenho organizacional em que a variação é estrategicamente fundamental, 

que permita um desacoplamento das unidades organizacionais e atividades, quando 

necessário.  

Para Raisch e Birkinshaw (2008), quando o conhecimento é top-down com afluxo de 

pessoas com vários níveis hierárquicos, os gestores estão positivamente relacionados com 

orientação para exploitation. Inversamente, quando o conhecimento é bottom-up horizontal 

com influxos de pessoas e seus pares em níveis hierárquicos mais baixos, a orientação tende a 

ser exploration.  

Para a organização renovar-se, é fundamental que atenda algumas condições, como as 

que envolvem implicações ambíguas como a necessidade de mudanças e de estabilidade, o 

que corresponde a exploration e exploitation, como apresentado na Figura 7. Em geral, o 

conceito de exploration envolve ações como joint-venture e alianças estratégicas, formas 

pelas quais as organizações buscam novos conhecimentos.  

Diante das considerações apresentadas por March (1991), Levinthal e March (1993), 

Tushman e O´Reilly (1996), Benner e Tushman (2003), Zack (2002), O'Reilly e Tushman 

(2004), Jansen et al. (2006), pode-se formular as proposições abaixo. 

 

P1 = Predominância de características de estrutura organizacional com configuração 

mecânica revela orientação exploitation. 

 

P2 = Predominância de características de estrutura organizacional com configuração 

orgânica revela orientação exploration. 
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2.3 Inovação 

 

Para o desenvolvimento desta Seção, buscou-se, nos autores apresentados na Figura 

11, entre os anos de 1940 a 2000, a base teórica necessária para o desenvolvimento do estudo.  

 

 

 

Figura 11 – Linha do tempo teórica - Publicações sobre Inovação 

           Fonte: Elaborado pelo autor, 2010 

 

Segundo Schumpeter (1982), a concepção tradicional do modus operandi da 

concorrência deve desaparecer.  Após muita demora, os economistas estão saindo do estágio 

em que consideram que a concorrência está baseada somente em preços. Schumpeter (1982) 

argumenta que a rigidez da concorrência convencional, ou seja, por preços, diante de sua 

previsibilidade, do seu comportamento de um ambiente estável e de uma estrutura 
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organizacional rígida, contempla somente a variável estratégica competitiva com base no 

preço. Portanto, essa estratégia refuta a ideia do atendimento à satisfação das necessidades do 

consumidor. 

A concorrência pode ser compreendida, a partir do modelo tradicional marshalliano 

(1985), que se baseia numa estrutura de mercado teórica, cujas premissas garantem que todas 

as decisões dos agentes econômicos são tomadas a partir do preço. São estas: os produtos são 

homogêneos; não existe diferenciação de qualidade; as condições entre os fatores ocorrem 

sem que haja qualquer barreira à mobilidade dos fatores de produção, o que implica numa 

livre mobilidade de tais fatores; as informações são perfeitas, garantindo a hipótese de 

previsibilidade e; os agentes atuantes no mercado são atomizados, o que significa que cada 

um, tomado individualmente, não tem condições de influir no mercado como um todo.  

A visão de Schumpeter (1982) considera que a concorrência ocorrerá por meio da 

qualidade e das vendas, deslocando a posição dominante do fator preço como base da 

concorrência. Nesse aspecto, o autor apresenta um modelo que traz a concorrência baseada na 

abordagem da dinâmica do capitalismo, apoiada na abertura de novos mercados. Este modelo, 

ao contrário do modelo da concorrência convencional, estruturada em função de preço, atua 

em um ambiente estável: este processo é orgânico e descontínuo. Resulta, portanto, numa 

mutação industrial que revoluciona a estrutura econômica, destruindo a velha e criando uma 

nova. Segundo Schumpeter (1982), este processo de destruição criativa é o fato essencial que 

sustenta o capitalismo. 

A concorrência schumpeteriana propõe a diferenciação da massa pela adoção da 

inovação, definida pelo autor como novas combinações que, a partir de uma nova lógica do 

sistema, obtém ganho extraordinário (lucro): elemento fundamental que impulsiona a máquina 

capitalista por intermédio de novos bens de consumo. A proposta de Schumpeter (1982) é 

apoiada na abertura de novos mercados. Portanto, na diferenciação, cujo objetivo é a 

satisfação de necessidades, resultando na subordinação da lógica técnica que define os meios 

e a lógica econômica que define os fins, movimento este que vai ao sentido contrário ao da 

concorrência convencional.  

Nas economias capitalistas, as empresas, para permanecer no topo da competitividade, 

precisam estar constantemente inovando, revendo métodos de produção, reduzindo custos 

operacionais, lançando de forma contínua, melhores produtos e serviços, em busca do 

monopólio, mesmo que temporário.  

Ademais, o modelo de Schumpeter (1982) sugere um processo constante de destruição 

e criação, requerendo das organizações flexibilidade e adaptação aos novos cenários. Destruir 
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e criar torna-se, portanto, um sistema em contínuo desequilíbrio. Esse sistema apresenta em 

sua estrutura duas vias: uma, exclui e, a outra, gera oportunidades, ou seja, produtos e 

serviços inovadores resultam na obsolescência de velhas formas de produzir, de ofertar e de 

gerir as instituições.  

Prova disso é a existência de empresas que inovam a fim de ganhar vantagens 

competitivas sobre os concorrentes, tornando seus custos inferiores, criando produtos que 

atendem às exigências dos clientes, ou até melhorando o acesso de sua prestação de serviço 

em áreas remotas (BALDWIN; GELLATLY, 2003).  

Na visão dos neo-schumpeterianos e evolucionários Nelson e Winter (2005), a 

inovação está relacionada fortemente às rotinas de trabalho, assim como às habilidades, ao 

aprendizado e ao desenvolvimento da tecnologia. Os autores entendem que essas condições 

são importantes para alavancagem da inovação. Eles destacam o papel das rotinas atuais, 

utilizadas pelas firmas, na geração de inovações mais tarde e, acreditam que, por meio das 

rotinas, preserva-se a memória da empresa e afirmam que a rotinização é a forma de acumular 

conhecimentos, além disso, apontam também que a rotina pode ser útil nas relações do dia a 

dia, evitando os conflitos interorganizacionais. E, por fim, as rotinas atuam como norma. No 

que se refere às rotinas, essas ideias alinham-se às preconizadas por Weber (1963) em sua 

teoria da burocracia e March (1991), por meio de exploitation. 

Dosi (2006), outro neo-schumpeteriano e evolucionário, argumenta que a inovação 

está intimamente ligada ao avanço das soluções tecnológicas. Nesta linha, é oportuno 

apresentar o conceito de tecnologia proposta por Dosi (2006, p.34), que “é o de um 

mecanismo muito versátil e responsivo, passível de ser direcionado com esforço e custo 

limitados”. Estas inovações podem estar ligadas a produtos, aos processos, a outras formas 

organizacionais e também às oportunidades de mercados. O autor afirma que a inovação é 

processo de mutação e também está vinculada à imitação, à busca, ao experimento e, portanto, 

ao exploration de March (1991).  

Corroborando com Dosi (2006), o Manual de Oslo (1996) apresenta, em seu conceito 

de inovação tecnológica, o desenvolvimento por parte da empresa de produtos e processos 

significativamente novos, aperfeiçoados e lançados ao mercado. Desta forma, a inovação 

consiste em novos desenvolvimentos tecnológicos, com novas combinações, com tecnologias 

já existentes, ou utilizando-se de outros tipos de conhecimentos adquiridos pela empresa. 

Contudo, a distinção entre novidade tecnológica e outras melhorias realizadas concentra-se, 

em grande parte, nas características de desempenho dos produtos e processos envolvidos. 

“Sua aplicabilidade na prática dependerá do grau em que tais características e seu grau de 
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novidade forem fatores importantes nas vendas da empresa/indústria em questão” (MANUAL 

DE OSLO, 1996). 

 

2.3.1 Inovações: radical e incremental 

 

Existe uma ampla literatura acerca do que seja inovação radical e incremental entre 

muitas abordagens genéricas. A inovação radical envolve mudanças de modo a causar 

rupturas estruturais anteriores, partindo para algo realmente novo e pode estar ligada a 

produto, a serviço e a processo. A inovação incremental está relacionada a pequenas 

melhorias em produtos/serviços ou processos já existentes; neste caso, os conceitos básicos e 

as conexões entre estes permanecem os mesmos dentro de um paradigma tecnológico. Grande 

parte das inovações bem-sucedidas está baseada no efeito acumulativo de mudanças 

incrementais em produtos/serviços e processos, ou na combinação criativa de técnicas, ideias 

e métodos existentes (TUSHMAN; NADLER, 1986). 

Entretanto, Henderson e Clark (1990) argumentam que estas classificações são 

incompletas e enganosas. Eles propõem, então, as classificações de inovação arquitetônica e 

modular. No que se refere à inovação arquitetônica, esta acontece quando os componentes 

básicos de um design dominante permanecem os mesmos, entretanto, uma nova 

reconfiguração é estabelecida. Os autores exemplificam essa proposta, utilizando o ventilador 

de teto, que mantém componentes como: pás, motor e sistema de controle, porém, cria-se uma 

nova combinação nos requisitos do projeto. No que se refere à inovação modular, esta 

introduz novos conceitos do projeto de uma tecnologia, de modo a incorporar novos 

componentes dentro de uma arquitetura de produto, fundamentalmente sem alterações e 

citam, como exemplo, a substituição do telefone analógico pelo digital, mudando-se apenas o 

dispositivo para discagem de analógico para digital, alterando o design do produto, mas a 

arquitetura permanece a mesma.  

 

2.3.2 Inovações: Sustentadora e disruptiva (ruptura) 

 

Christensen e Raynor (2003), Christensen et al. (2007) propõem duas abordagens de 

inovações: as sustentadoras e as disruptivas. As sustentadoras incluem as inovações radicais e 

incrementais, que são desenvolvidas e que melhoram o desempenho para mercados mais 

exigentes com grande valorização nos atributos por parte dos clientes.  Segundo Christensen 

et al. (2007), neste tipo de abordagem, as corporações já estabelecidas levam vantagens 
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competitivas. Argumenta que o ritmo das empresas em aperfeiçoar os produtos é muito maior 

que a assimilação dessas melhorias pelo cliente. Já, a abordagem disruptiva leva em conta a 

busca e a descoberta de novos mercados, introduzindo produtos, mercados que, em geral, 

oferecem preços baixos e, muitas vezes, atendendo os consumidores menos exigentes. Esta 

abordagem rompe com a forma antiga de negócios. 

 

2.3.3 Tipos de inovação  

 

As literaturas existentes sobre inovação apresentam alguns tipos de inovação. São 

estes: (i) o de produto; (ii) o de serviço; (iii) o de processo; (iv) o organizacional; e (v) de 

marketing. Todavia os tipos que foram explorados neste trabalho são os: de produto e de 

serviço que, para efeito de análise dos dados desta tese, foram tratados como foco. Dentro 

destes tipos: serviço/produto e processo, Tushman e Nadler (1986) sugerem existência de três 

graus de inovações: (i) a incremental; (ii) a sintética; e (iii) a descontínua.  

(1) A inovação de produtos pode ser uma mudança ou adaptação do produto gerado e 

apresenta os três graus da seguinte forma: (i) a incremental, que oferece condições adicionais 

em versões ou extensões em outras linhas de produtos; (ii) a sintética, que envolve a 

combinação de ideias tecnológicas e maneiras criativas para criar novos produtos; e (iii) as 

descontínuas, que estão relacionadas à criação de produtos, com aplicação de novas ideias e 

tecnologias significativas (TUSHMAN; NADLER,1986). Por conseguinte, estas inovações 

exigem novas competências, processos e sistemas em toda a organização.  

(2) A inovação de serviços, também pode ocorrer pode meio de adaptações ou por 

meio de mudanças significativas, desenvolvendo formas em seus processos ou gerando novos 

serviços. Valendo-se de processos criativos, o setor, assim como seus ramos de atividades, 

poderá transformar as oportunidades em competitividade.  

Algumas situações apresentadas por Schumpeter (1982) podem ser verificadas em 

ações inovadoras, como a introdução de um novo serviço ou de uma nova qualidade de um 

serviço; a introdução de um novo método para prestação de um serviço, como uma nova 

forma de entrega de um serviço; a abertura de um novo mercado; a obtenção de uma nova 

fonte de matéria-prima ou de insumos intermediários; e o estabelecimento de uma nova forma 

de organização de uma determinada indústria onde a empresa analisada opere.    

 No que diz respeito aos conceitos dessas inovações em serviços, encontram-se em 

várias tipologias propostas por diversos autores, conforme se apresenta no Quadro 5. 
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      Quadro 5 - Tipologias de inovação em serviços  

Autores Modelos conceituais de  

inovação em serviços 

Abordagens 

Barras (1986) Ciclo reverso do produto Aplicação da tecnologia para melhoria. 

Gallouj & Weinstein 

(1997) 

Serviço como um conjunto  

de características 

 

Inovação radical 

Inovação de aprimoramento 

Inovação incremental 

Inovação ad hoc 

Inovação recombinativa 

Inovação de formalização 

Sundbo & Gallouj (1998a) 

Sundbo (1998) 

Forças externas e internas 

 

Influência de agentes externos e internos 

no processo de inovação em serviços. 

Bilderbeek & Hertog 

(1999) 

Quatro dimensões  

de inovação em serviço 

Conceito de serviço 

Interface com o cliente 

Prestação de serviço 

Opções tecnológicas 

Miles (2001) Regulamentação Os aspectos regulatórios não são 

impedimentos para a inovação em 

serviços, sobretudo empresas que atuam 

de forma monopolista. 

       Fonte: Elaborado pelo autor, 2010 

 

(3) Na inovação de processo, ocorrem mudanças na forma de como fazer o produto ou 

serviço prestado. Assim como na inovação de produto, encontram-se na inovação de 

processos os três graus: (i) incremental, onde se localiza a maioria das inovações, que são 

melhorias que resultam em baixar os custos, buscar maior qualidade ou em ambas as 

situações; (ii) sintética, que consiste em inovações que envolvem fortes aumentos em 

tamanho, volume, ou capacidade dos processos de produção; e (iii) a descontínua, que são 

inovações totalmente novas em produzir produtos ou serviços, exigindo novas competências e 

novas formas de gestão. Segundo Tushman e Nadler (1986), é na inovação descontínua tanto 

de produtos como de processos é que reside a maior possibilidade de risco e incerteza.  

Tidd, Bessant e Pavitt (2008) entendem que a inovação possa ser classificada como de 

posição e de paradigma.  A inovação de posição está relacionada com o reposicionamento da 

percepção em um determinado produto ou processo dentro de um contexto já estabelecido, 

isto é, foram criados para determinados nichos de mercado. No entanto, passam a migrar para 

outros nichos. A inovação, por meio do paradigma, diz respeito à mudança nos modelos 

mentais que não se manifestam, mas que orientam a missão da empresa (e.g. oferta de 

serviços pela Internet).  

Atherton e Hannon (1999) compartilham do mesmo entendimento do que seja 

inovação. Contudo, destacam a forte orientação para as questões tecnológicas e científicas na 

inovação do negócio (DIERCKX; STROEKEN, 1999; FELDMAN; AUDRETSCH, 1999; 

DICKSON; HADJIMANOLIS, 1998; TIBBETS, 1997). Os autores argumentam, ainda, que 
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se possa considerar também como inovação o desenvolvimento de novos produtos ou 

processos (PANIZZOLO, 1998; ZHUANG et al., 1999), ou que a inovação pode estar ligada 

a uma invenção, a uma melhoria e a uma difusão. 

Essa lógica entre os tipos de inovação traz, em sua conjuntura, uma dinâmica que foi 

identificada no trabalho de Utterback (1996), realizado em colaboração com William 

Albernathy, em 1974. O modelo descreve o ritmo de mudança do produto e do processo, 

considerando as características orientadas para os negócios e mostra o movimento de subida e 

descida, assim como as alterações na estrutura organizacional. 

Na dinâmica que envolve o produto, as inovações radicais normalmente se encerram 

quando surge um produto dominante. Quando as expectativas são formadas pelas 

características do produto, as inovações tornam-se muito menores. Por consequência, o foco 

da P&D concentra-se nas inovações incrementais (UTTERBACK, 1996).  

Segundo Utterback (1996), tanto as inovações do produto como as de processo são 

interdependentes. Logo, à medida que a taxa de inovação do produto diminui, a taxa de 

inovação do processo aumenta. Esta dinâmica foi dividida em três fases temporais. São estas: 

fluida, transitória e específica. No entanto, pode-se considerar parte destas curvas a 

abordagem proposta de March (1991): exploitation e exploration.  

Do ponto de vista de March (1991), no que refere à dinâmica da inovação voltada para 

o produto, conforme se apresenta na Figura 12, o ponto superior da taxa de inovação 

importante, eixo Y, na fase fluida, pode sugerir que, nesse momento, a organização está 

orientada para exploration, em busca de inovação. No entanto, quando a curva tende a 

aproximar-se da origem de Y, na fase específica, isso pode revelar que a organização, nesse 

momento, orienta-se para exploitation, ou seja, para a otimização.  

Do ponto de vista da dinâmica do processo (curva tracejada), seu formato é diferente. 

Esta se inicia um pouco acima da origem de Y, na fase fluida, revelando uma orientação para 

exploration. Quando atinge a fase transitória, o ponto superior da curva, no eixo Y, pode 

revelar uma transição de orientação explorer para a orientação exploiter. Na fase específica, a 

curva tende a aproximar-se da origem de Y, consolidando a sua orientação para exploitation. 
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Figura 12 – Dinâmica da inovação  

Fonte: Utterback, 1996, p.89 

 

Na fase fluida, é dada mais atenção às inovações do produto e menos atenção às 

inovações do processo. Já, na fase transitória, a taxa de grandes inovações de produto diminui 

e a taxa de inovações de processo aumenta. Na fase específica, a taxa de inovações importante 

vai sendo reduzida, tanto para o produto como para o processo.  

O modelo descreve que as inovações provocam a mudança organizacional. Assim, 

uma transformação familiar que as organizações empreendedoras utilizam - à medida que são 

bem-sucedidas - mudam o foco do produto inovador para a produção em massa de produtos 

padronizados. Segundo Utterback (1996, p. 90), esta transformação se dá da seguinte forma: i) 

controles informais dão lugar a uma ênfase na estrutura, nas metas e nas regras; ii) a estrutura 

torna-se hierárquica, rígida e as tarefas tornam-se formais; iii) as grandes inovações – que já 

constituíram o sangue vital da empresa – são cada vez menos incentivadas, pois os 

aperfeiçoamentos contínuos e incrementais tornam-se a ordem do dia. 

Não só as mudanças nos produtos e processos devem ocorrer de forma sistemática, 

como apresentado na Figura 12, mas o que se espera é que os requisitos organizacionais 

variem dentro de cada padrão. Em período de incerteza de mercado e de ordem técnica, as 

organizações redefinem as suas tarefas, deixam sua hierarquia reduzida, procuram promover 

um alto grau de comunicação, dando origem a uma estrutura orgânica. Por um lado, sob o 

ponto de vista de Utterback (1996), a inovação e a mudança são valorizadas na empresa com 

modelo orgânico e, por outro lado, são considerados uma ameaça na empresa que apresenta 

modelo mecanicista.  
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2.3.4 Gestão da inovação  

 

A inovação não consiste tão somente em criar novos mercados, produtos, serviços, 

tecnologias e formas organizacionais. Mas, sobretudo, como as inovações radicais como as 

incrementais, modulares ou descontínuas acontecem dentro de uma organização, ou seja, suas 

ideias, projetos, conhecimentos e comercialização são realizados no seu dia a dia. Assim, 

parece ser necessária a compreensão da gestão da inovação dentro do contexto institucional. 

 A partir desta gestão, pode-se compreender o processo de inovação e as condições 

que facilitam ou inibem o seu desenvolvimento (VAN DE VEN, 1986). Estas condições 

podem incluir ideias, pessoas, operações e o contexto, ao longo do tempo. 

 A primeira condição está relacionada com a atenção que as organizações dispensam 

com os funcionários de seu quadro. Dentro das organizações, estas são preparadas para focar 

e proteger as práticas existentes e não a desenvolver novas ideias. A segunda, diz respeito às 

novas ideias, como estas serão implementadas e institucionalizadas. O autor destaca, ainda, o 

empenho que é necessário para realizar coalizões de grupos de interesse, com o intuito de 

desenvolver uma inovação.  

A terceira condição é o problema estrutural comum no processo de inovação: 

múltiplas funções, recursos e disciplinas são necessários para transformar uma ideia em 

realidade concreta. Porém, com vários indivíduos envolvidos e com várias transações 

realizadas, podem perder de vista o esforço para a inovação. E, finalmente, a condição de 

contexto, as inovações não só adaptam-se ao regime organizacional e industrial atual, mas 

também transformam a estrutura e as práticas destes ambientes.  

O desenvolvimento da inovação pode-se ser percebido como um conjunto de operações 

ao longo do tempo (VAN DE VEN, 1986), ou ainda, uma proliferação de funções e papéis, 

gerenciando um complexo feixe de operações interdependentes de uma instituição. Nesse 

sentido, Tidd et al. (2008) entendem que a inovação significa trabalho em equipe, com 

combinação criativa de diferentes perspectivas. “Uma vez isso conseguido por toda a 

organização, pode apresentar resultados surpreendentes” (p. 485). Dessa maneira, os autores 

apresentam os componentes das organizações inovadoras ligados ao sucesso descritos no 

Quadro 6.  
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  Quadro 6 – Componentes da organização inovadora  

Componente Características-chave 

Visão compartilhada, 

liderança e desejo de inovar. 

Senso de propósito claramente compartilhado e articulado “Comprometimento 

da alta gestão” 

Estrutura adequada 

 

Projeto de organização que permite criatividade, aprendizagem e interação. 

Nem sempre um modelo de unidade de pesquisa e desenvolvimento 

livremente estruturado; a questão-chave é encontrar o equilíbrio necessário 

entre as opções “orgânica e mecânica”  para contingências específicas. 

Indivíduos-chave 

 

Promotores, defensores, gatekeepers e outras funções que energizam ou 

facilitam a inovação. 

Trabalho de equipe eficaz  Uso adequado de equipes (nível local, interfuncional e interorganizacional) 

para solução de problemas. Exige investimento em seleção e formação de 

equipe. 

Desenvolvimento individual 

contínuo e amplo.  

Compromisso de longo prazo com ensino e treinamento para assegurar altos 

níveis de competência e habilidade para aprender eficazmente. 

Comunicação extensiva 

 

Dentro e entre a organização. E fora dela, internamente, em três direções – 

ascendente, descendente e lateralmente. 

Inovação de alto 

envolvimento. 

Participação de toda a organização em atividades de melhoria contínua. 

Foco externo. Orientação do cliente externo e interno. Extensivo trabalho em rede. 

Ambiente criativo 

 

Abordagem positiva a ideias criativas, apoiadas por sistemas de motivação 

relevantes. 

Organizações que aprendem 

 

Altos níveis de envolvimento dentro e fora da empresa em experimentação 

pró-ativa, encontrando e resolvendo problemas; comunicação e 

compartilhamento de experiências, captura e disseminação de conhecimento. 

Fonte: Adaptado de Tidd et. al., 2008, p. 487 

 

Para Tidd et al. (2008), inovar requer uma postura de ruptura que afaste a inércia e a 

determinação para mudar as ordens das coisas. Entretanto, Christensen (2001) levanta os 

dilemas de um inovador que podem levar as organizações a perderem suas posições de 

liderança. O autor afirma que até mesmo as grandes empresas correm os riscos do fracasso e, 

alguns dos motivos que podem afundar uma empresa, sejam com um bem ou serviço, são: a 

burocracia, a arrogância, os executivos exaustos, o planejamento inadequado, a visão de 

investimentos de curto prazo, as experiências inadequadas e os recursos, além de uma dose de 

má sorte. Fracassos aparentemente inexplicáveis ocorrem em indústrias que progridem com 

rapidez e nas que caminham mais lentamente.  

 

Processo de inovação  

 

Gerir a inovação consiste em entender o processo de inovação adotado pela 

organização de forma institucional. Contudo, é necessário mapear cada etapa desse processo a 

fim de acompanhar as suas dificuldades, assim como os pontos de sucesso. Em função da 

complexidade do processo de inovação (TEECE, 1989), é importante se valer de um modelo 

conceitual de atividades referentes à inovação.  
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Desse modo, serão apresentados cinco modelos de processos de inovação. Teece 

(1989) apresenta três modelos: o linear, o paralelo-simultâneo e o de cadeia. Barbieri, Álvares 

e Cajazeira (2009) apresentam os modelos lineares de inovação e Li; Schoenmakers e 

Vanhaverbeke (2006) propõem um processo de inovação com base no exploitation e 

exploration. 

O modelo serial (TEECE, 1989) traz, em sua configuração, a descrição tradicional de 

processo de inovação, ou seja, um número de etapas sequencialmente divididas, 

compreendendo desde o desenvolvimento de um produto, a concepção, a produção, 

marketing, vendas e serviços, como está apresentado na Figura 13.  

 

Desenvolvimento

Projeto

Manufatura

Marketing

Vendas

Serviços

Pesquisa conceito

Cliente final
 

 

Figura 13 - Modelo serial simplificado de produtos e processo de entrega 

Fonte: Teece, 1989, p. 36 

 

O modelo não dispõe de feedback ou sobreposição entre as fases. Este modelo de 

gestão teve suas vantagens quando grandes investimentos fixos idiossincráticos eram 

necessários para uma boa comercialização. No entanto, Teece (1989) traz uma apresentação 

do modelo serial, fazendo uma ligação com o feedback. Ele argumenta que a incerteza, a 

aprendizagem e o ciclo de vida do produto cada vez mais curto, exigem da inovação uma 
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rápida reação e correções aos projetos, e também considera que o feedback e os ensaios são 

essenciais para inovação incremental ou radical. 

O modelo paralelo é simultâneo em ambas as versões do modelo serial. Tem embutido 

em seu interior os mesmos elementos de um processo sequencial. Entretanto, a natureza das 

atividades sequenciais deve e pode ser comprimidas. Neste modelo, as atividades podem ser 

desenvolvidas concomitantemente o que exige uma intensa comunicação e interação entre 

estas, conforme demonstrada a Figura 14 (TEECE, 1989). Neste modelo, podem ser 

encontradas outras partes de um trabalho no desenvolvimento de um produto, sendo 

executado paralelamente por parceiros e fornecedores em regime de colaboração.  
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Figura 14 – Modelo paralelo de produto e processo de entrega 

Fonte: Teece, 1989, p. 37 

 

Teece (1989) encontra em Kline e Rosenberg (1986) uma proposta que chamam de 

cadeia, ligada ao modelo, como uma alternativa. O modelo descreve aspectos lineares tal 
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como o fluxo de atividades por meio da concepção, do desenvolvimento, da produção e da 

comercialização, mas também reconhece constante feedback, entre as fases do processo e 

dentro de cada fase. Este modelo também requer uma comunicação intensa.  A Figura 15 

apresenta lógica do modelo. 
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Figura 15 - Modelo de caminhos do fluxo de informações e de cooperação 

Fonte: Teece, 1989, p. 37, em Kline e Rosenberg, 1986, p. 290. 

 

       Legenda: Símbolos utilizados nas setas:  

 
C: Cadeia central  

de inovação 

KR: Ligações de conhecimento por meio da investigação e do regresso dos 

caminhos. Se o problema resolvido em nó K, ligação 3 para R não ativado. 

Retorno de investigação (ligação 4), problemático, portanto, linha tracejada. 

f: Feedback loops D: Ligação direta da e para a investigação de problemas de invenção e de design. 

F: Feedback  

particularmente   

importante 

I: Apoio à investigação científica por instrumentos, máquinas, ferramentas e 

procedimentos da tecnologia. 

 S: O apoio à investigação em ciências subjacentes de produto consiste em obter 

informações diretamente e por meio de monitoramento, fora do trabalho. As 

informações obtidas podem ser aplicáveis em qualquer lugar ao longo da cadeia. 

 

 

Os modelos lineares de inovação (BARBIERI; ÁLVARES; CAJAZEIRA, 2009) 

estrutura-se em dois pilares: Science push e demand pull, conforme demonstrada a Figura 16.  
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Figura 16 – Modelos lineares de inovação 

Fonte: Adaptado de Barbieri et al., 2009, p. 25 

 

O pilar Science push, que vai da ciência à tecnologia, obedece a um fluxo linear de 

etapas no processo. Inicia-se na pesquisa básica e finaliza-se na produção e no lançamento 

comercial. O pilar Demand pull, parte das necessidades operacionais e das demandas do 

mercado e finaliza de igual forma, na produção e no lançamento comercial. Este último é 

caracterizado por ouvir as vozes do mercado, dos consumidores e dos usuários (BARBIERI et 

al., 2009). 

Li et al. (2006) sugerem o processo de inovação baseado em exploitation e exploration 

Eles argumentam que os conceitos de exploration – exploitation são possíveis de serem 

utilizados ao longo de todo o processo de inovação. Os autores propõem um modelo que 

apresenta quatro etapas em seu processo.  

A primeira está relacionada à pesquisa do conhecimento que compreende o 

conhecimento tecnológico, temporal e a sua geografia; a segunda, a recombinação do 

conhecimento; a terceira, a produção da inovação; e, a quarta etapa consiste na 

comercialização.  

Dentro desse modelo, exploration – exploitation, são considerados conhecimentos 

pesquisados que, com a recombinação dos processos, podem conduzir a uma saída inovadora. 

Uma vez que há uma saída inovadora, esta deverá ser comercializada em forma de produtos 

ou serviços que sejam valorizados pelos clientes. A Figura 17 apresenta o modelo do processo 

de inovação baseado em exploration e exploitation.  
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Figura 17 – Modelo de processo de inovação para exploitation e exploration 

Li et al., 2006, p. 39 

 

Li et al. (2006) ressaltam que as inovações podem surgir por conta da recombinação 

entre elementos novos e elementos já existentes na organização. Por um lado, componentes 

originários de inovações radicais podem levar as inovações incrementais de um determinado 

produto ou serviço; por outro lado, componentes criados de inovações incrementais podem 

resultar em inovações radicais de produtos, serviços ou mercados.  

Assim, os autores citam Benner e Tushman (2003, p.243), que afirmam que as 

inovações incrementais tecnológicas as quais são destinadas a satisfazer as necessidades dos 

clientes existentes são consideradas exploitation, pois estão baseadas nos conhecimentos 

existentes na organização. Já, as inovações com finalidades de descobrirem novos mercados 

ou clientes são destinadas aos conhecimentos exploration.  

Dentro dos modelos apresentados de processos de inovação, a proposta de Chesbrough 

(2006) trata-se do paradigma da inovação aberta (Open Innovation). Este paradigma 

pressupõe que as empresas podem e devem utilizar tanto as ideias externas como as internas, 

de modo a buscar novos caminhos para atingirem o mercado, combinando seus processos, 

arquiteturas e sistemas já existentes. Dessa maneira, este modelo possivelmente pode 

associar-se à proposta de March (1991): exploitation e exploration. 

O modelo inovação aberta traz, em sua composição, o tratamento de P&D como um 

sistema aberto. Sugere que as ideias podem vir de dentro ou de fora da empresa e, 

consequentemente, podem ir para o mercado de dentro ou de fora da empresa também. Os 

projetos podem ser criados a partir de elementos internos ou fontes externas de tecnologias. 

Em outras palavras, é o conhecimento gerado e aplicado que consiste na essência das 

inovações. Portanto, exige um conjunto amplo de cuidados relativos à sua gestão, visando a 

ser aproveitado (exploit) e prospectado (explorer), com eficiência e eficácia.   
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Os cuidados na gestão desse conhecimento e as orientações adotadas podem 

constituir-se em diferencial para as organizações. Nesse sentido, Barney (1991); Nonaka, 

Toyama e Konno (2000) confirmam a importância do conhecimento como fonte de vantagem 

competitiva, e que, apesar dessa condição, as organizações ainda não se dedicam a 

compreender como criar e gerir a dinâmica do conhecimento (NONAKA et al., 2000). 

Revelam que uma organização é uma entidade que cria, mantém e explora o conhecimento de 

forma contínua. Esta visão, postulada por Nonaka et. al. (2000), desta forma, associa-se às 

abordagens de exploitation e exploration, trazidas por March (1991). 

Não obstante, o conhecimento apresenta-se formalmente ou informalmente, tácito ou 

explícito: um ponto fundamental é como esses conhecimentos chegam e se desenvolvem 

dentro das organizações. Estes podem ter suas origens em fontes internas ou externas. As 

fontes internas encontram-se tanto nas atividades de desenvolvimento de produto/serviço ou 

processo, por conta da obtenção de melhorias incrementais ou por meio de programas da 

qualidade, treinamento de recursos humanos e aprendizagem organizacional (TIGRE, 2006).  

As fontes externas caracterizam-se pela aquisição de conhecimentos codificados, 

portanto, explícitos, como: revistas, livros, manuais, software, vídeos e bases eletrônicas.  

Outras formas de fontes externas de conhecimento concentram-se as consultorias, a obtenção 

de licenças para fabricação de produtos e tecnologias embutidas em máquinas e 

equipamentos. 

Pode-se observar uma fonte externa de conhecimento mais recente, formadas por 

parcerias entre as empresas; empresas e academias; empresas, academias e governos, que tem, 

como objetivo, o desenvolvimento de novos conhecimentos bem como dividir os custos e os 

riscos que envolvem a inovação.  

Com base na discussão teórica desenvolvida sobre exploitation e exploration e 

inovação, é possível formular as seguintes proposições: 

 

P3 = Predominância de características com orientação exploitation revela práticas de 

inovação incremental. 

 

P4 = Predominância de características com orientação exploration revela práticas de 

inovação radical. 
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2.4 Modelo conceitual e as conexões do estudo  

 

Sintetizam-se, no Quadro 7, as proposições que foram formuladas no presente estudo, 

que juntamente com os respectivos construtos, são apresentados no modelo conceitual, 

conforme a Figura 18. Pretendeu-se, com isso, propiciar uma visão sistêmica do estudo. 

              

              Quadro 7 – Síntese das proposições do estudo 

P1  

 

Predominância de características de estrutura organizacional, com configuração 

mecânica, revela orientação exploitation. 

P2 Predominância de características de estrutura organizacional, com configuração 

orgânica, revela orientação exploration. 

P3 Predominância de características com orientação exploitation revela práticas de 

inovação incremental. 

P4 Predominância de características com orientação exploration revela práticas de 

inovação radical. 

               Fonte: Elaborado pelo autor, 2010 

 

 

Esse modelo caracteriza-se por descrever as conexões constantes na pesquisa da tese 

assim como o fluxo da teoria envolvida. O modelo retratado pela Figura 18 tem, em seus 

símbolos, hachuras que demonstram a presença teórica voltada para modelos orgânicos, 

agressivos e com inovações radicais como dedicação, o que caracteriza uma orientação 

voltada para exploration.   
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Figura 18 – Modelo conceitual integrador da pesquisa 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2010 
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No que diz respeito aos símbolos pontilhados, segue o percurso dos modelos 

mecânicos, conservadores pautados na inovação incremental, com orientação dedicada para 

exploitation. Dessa maneira, a habilidade dos institutos de P&D de tratarem essas duas 

condições pode revelar uma configuração voltada ao modelo ambidestro.  

Assim, o modelo é uma apresentação mais detalhada demonstrada pela Figura 4 no 

início do Referencial Teórico desta tese. As linhas demonstram as interações entre os 

construtos. Já as linhas ilustradas com as setas apresentam as Proposições relacionadas com 

cada construto.  
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1 Tipo de pesquisa 

 

O tipo de pesquisa utilizada nesta tese foi a exploratória que, para Stebbins (2001), a 

arte para esse tipo de pesquisa consiste evidentemente nas ideias que surgem a partir dos 

dados coletados. Utilizou-se também do tipo descritivo, de acordo com Hair (2006).  

 

3.2 Estratégia da pesquisa 

 

Nesta pesquisa, foi utilizada a estratégia de pesquisa: estudo de multicasos (YIN, 

2003). Para o estudo de multicasos, Yin (2003, p. 32-33) chama atenção para os passos 

importantes para o seu desenvolvimento. Consiste em uma investigação empírica que 

compreende um contexto real com situação tecnicamente única, havendo muitas variáveis de 

interesse. Baseia-se em várias fontes de evidências com os dados sendo analisados de tal 

forma que permitam se complementarem, segundo a abordagem de triangulação. 

De acordo com Yin (2003, p. 24), a estratégia de pesquisa consiste em três condições: 

(1) no tipo de questão de pesquisa proposto; (2) do nível de controle que o pesquisador tem 

sobre os eventos comportamentais; e (3) no grau de enfoque em acontecimentos 

contemporâneos. Estas três condições são apresentadas, conforme Quadro 8.  

 

   Quadro 8 – Condições diferentes de estratégias de pesquisa 

Estratégia 

 

Forma da questão da 

pesquisa 

Exige controle sobre 

eventos comportamentais? 

Focaliza acontecimentos 

contemporâneos? 

Experimento Como, por que Sim Sim 

Levantamento 

 

Quem, o que, onde,  

quantos, quanto 

Não Sim 

Análise de arquivos 

 

Quem, o que, onde,  

quantos, quanto 

Não Sim/Não 

Pesquisa histórica Como, por que Não Não 

Estudo de caso Como, por que Não Sim 

  Fonte: Yin, 2003, p. 24 

 

De acordo com o estudo desta tese, de maneira que possa ser compreendida e 

explicada a estrutura organizacional e as orientações para exploitation e exploration do 
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conhecimento organizacional “como” fatores de explicação às inovações, optou-se pela 

utilização do estudo de caso como estratégia de pesquisa, uma vez que é mais exploratória e 

apresenta “questões do tipo “como” e “por que” (YIN, 2003, p. 25)”.  

O estudo de caso pode ser caracterizado como descritivo, interpretativo e avaliativo. 

Foi sob estes três pontos de vista que o estudo foi realizado. O descritivo, segundo Godoy 

(2006, p. 124), “quando apresenta um relato detalhado de um fenômeno social que envolva, 

por exemplo, sua configuração, estrutura, atividades, mudanças no tempo e relacionamento 

com outros fenômenos.” Já o estudo de caso interpretativo, de acordo com Godoy (2006, p. 

124), além de apresentar uma descrição detalhada do fenômeno estudado, procura-se também 

encontrar padrões nos dados e desenvolver categorias conceituais que possibilitem ilustrar, 

confirmar ou contradizer a suposições teóricas. O estudo de caso avaliativo diz respeito ao 

julgamento dos resultados e a efetividade de um programa (GODOY, 2006, p. 125). 

Para Eisenhardt (1989), o estudo de caso é uma estratégia de pesquisa que possibilita a 

compreensão das dinâmicas presentes no interior de cada cenário. Segundo Eisenhardt (1989) 

e Yin (2003), os estudos de caso podem ainda envolver casos únicos ou casos múltiplos com 

diversos níveis de análises. No desenvolvimento deste estudo, foi adotado o emprego de casos 

múltiplos. Desta forma, foram selecionados quatro casos, sendo um caso-piloto e três outros.  

Inicialmente, selecionou-se um caso-piloto. A este respeito, Yin (2003) destaca 

algumas condições importantes para o estudo de caso-piloto: (i) seleção dos casos, por 

conveniência, acesso aos dados e questões geográficas; (ii) natureza da investigação-piloto, 

pode ser mais ampla e menos direcionada do que o plano final; e (iii) relatório de casos-

pilotos, trazem lições assimiladas tanto para o projeto de pesquisa quanto para os 

procedimentos de campo. 

Os critérios estabelecidos para a escolha dos casos (institutos), tanto piloto quanto dos 

outros três casos, denominado por Yin (2003), como verdadeiros, foram a acessibilidade e as 

diferentes origens das empresas inseridas no mesmo ambiente competitivo. 

 

3.3 Método de pesquisa  

 

Para o desenvolvimento desta pesquisa utilizou-se uma combinação do método 

qualitativo e do método quantitativo, de modo que ambos se complementassem. O método 

qualitativo, de acordo com Flores (1994), são características de concepções de investigações 

que partem do pressuposto que a realidade social é subjetiva, variável, múltipla. Enfim, é o 

resultado de uma construção dos sujeitos participantes, mediante a interação com outros 
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membros da sociedade. No método quantitativo, a finalidade foi a busca de um mapeamento 

sobre como os institutos de P&D estão caracterizados e classificados, no que se refere à 

estrutura organizacional e s orientações para exploitation e explorarion, assim como as 

inovações.  

A amostra foi por conveniência. É mais utilizada na fase exploratória de um projeto de 

pesquisa e é, talvez, o melhor caminho para se obter alguma informação eficientemente 

(SEKARAN, 2000).  Desta forma, a etapa quantitativa da pesquisa foi realizada em 17 

Institutos de Pesquisa e Desenvolvimento – P&D Tecnológicos, sediados no Brasil. e 

credenciados no Ministério de Ciência e Tecnologia – MCT (2010) do governo federal e 

associados à ABIPTI (2010) e a ANPEI (2009). Pelo cadastro dessas instituições, havia 44 

institutos.  

Na etapa qualitativa, foram pesquisados quatro institutos: um público, um privado 

nacional e dois privados estrangeiros. Essa segmentação é justificada a partir do pressuposto 

de que os institutos públicos e privados nacionais poderiam apresentar comportamentos 

diferentes entre si.  

 

3.4 Tipo de informante  

 

Como o tema que foi estudo está diretamente relacionado com as estratégias dos 

institutos, os entrevistados, assim como os respondentes para este estudo, foram concentrados 

em níveis hierárquicos estratégicos, Presidência ou CEO e Diretorias de modo geral, ou níveis 

hierárquicos correspondentes, observando o desenho da estrutura organizacional dos institutos 

estudados.  

 

3.5 Coleta de dados  

 

Para a realização da coleta dos dados, empregaram-se técnicas como as que 

apresentadas a seguir. Ambos foram utilizados, tendo como base o referencial teórico 

referentes aos construtos, estrutura organizacional, orientações para exploitation e exploration 

e inovação. As assertivas do roteiro de entrevista e a elaboração do questionário foram 

elaboradas a partir desta base teórica, assim as primeiras versões dos instrumentos que foram 

utilizados na pesquisa encontram-se no Apêndice B.  

Neste estudo, foram utilizadas as seguintes técnicas para a coleta de dados: entrevistas 

semiestruturadas, com base em um roteiro desenvolvido a partir da revisão da literatura 
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(CRESWELL, 1998; BRYMAN, 2004; HAIR 2006), que foram gravadas e, posteriormente, 

transcritas; observação não-participante (CRESWELL, 1998), com a finalidade de 

acompanhar as rotinas de trabalho; análise documental da estrutura organizacional, do manual 

da organização e dos relatórios gerenciais. Nesta técnica, o pesquisador tem contato com o 

elemento de estudo, mas sem envolver-se integralmente.   

No levantamento dos dados quantitativos, empregou-se o questionário estruturado 

fechado, cujas assertivas foram mensuradas, por meio de escalas de sete pontos do tipo Likert. 

Para tanto, utilizaram-se escalas já existentes e construídas (POPADIUK, 2010). Desta forma, 

foi elaborado o protocolo da pesquisa a ser apresentado detalhadamente no Capitulo 4 – 

Pesquisa de campo. 

 

3.6 Análise dos dados 

 

A análise dos dados foi estruturada da seguinte forma: em primeiro lugar, foram 

apresentados os resultados da etapa qualitativa e quantitativa, referentes aos quatro institutos 

que serviram de base para uma melhor compreensão do contexto de estudo e o 

aperfeiçoamento do questionário estruturado e fechado, utilizado na segunda etapa da 

pesquisa, aplicado em outros 17 institutos. Em segundo lugar, foram apresentadas as análises 

decorrentes dos dados obtidos pela aplicação dos questionários nos 17 institutos. Esta análise 

permitiu identificar os relacionamentos entre a estrutura organizacional e as orientações 

associadas com exploitation e exploration, bem como os tipos de inovação: incremental ou 

radical.  

 

 

3.6.1 Etapa qualitativa – quatro Institutos 

 

Para a análise dos dados na etapa qualitativa deste trabalho, adotou-se a análise de 

conteúdo. De acordo com Bardin (1994), a análise de conteúdo é uma técnica de análise das 

comunicações que tem como objetivo obter indicadores que permitam a dedução de 

conhecimentos relativos às condições das mensagens produzidas. Segundo a autora, a análise 

de conteúdo tem como objeto de linguística a fala, ou seja, o aspecto individual da linguagem. 

Ela trabalha a prática da língua realizada por emissores identificáveis e também procura 

descobrir o que está por trás das palavras. 
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A visão, proposta por Flores (1994), acerca da análise de conteúdo seria a tentativa de 

se retirar algo significativo de um conglomerado de dados. É um procedimento pelo qual se 

busca a investigação estratégica em informações reais, como documentos variados, artigos de 

jornais e revistas, propaganda publicitária entre outros. Nesse sentido, tanto Bardin (1994), 

como Flores (1994), defendem o uso da categorização para o desenvolvimento da análise de 

conteúdo. 

Strauss (1999) entende que a categorização tem uma função principal, que é integrar a 

teoria ao experimento relacionado às descobertas, possibilitando o esclarecimento das 

variações em um teste-padrão do comportamento. Bardin (1994) argumenta que uma 

categorização corresponde a um elemento classificado ou tematizado em apenas uma 

categoria; na visão proposta por Flores (1994), um elemento pode pertencer a diversas 

categorias ao mesmo tempo.  

Bardin (1994) salienta que um elemento (unidade de registro) em diversas categorias 

pode fazer com que ele perca a essência de seu significado. Porém, para Flores (1994), 

classificar um elemento em diversos grupos torna a análise mais abrangente, sem, com isso, 

perder a sua essência. Desta maneira, preferiu-se a abordagem proposta por Flores, tendo em 

vista que esta se adequou melhor à análise pretendida. 

 

 

3.6.2 Etapa quantitativa – 17 Institutos 

 

Em virtude da insuficiência da amostra para as aplicações de técnicas mais elaboradas, 

envolvendo múltiplas variáveis, optou-se por utilizar a análise descritiva dos dados, advindos 

da aplicação dos questionários. Os detalhes da análise efetuada que envolve mudança da 

escala, originalmente composta por sete pontos, são apresentados adiante.   
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4. PESQUISA DE CAMPO 

 

4.1 Etapa qualitativa 

 

4.1.1 Protocolo da pesquisa 

 

Com base no referencial teórico, foi elaborado o protocolo da pesquisa. Para a etapa 

qualitativa, este protocolo conteve um roteiro semiestruturado, cujas assertivas da pesquisa 

apresentavam um total de 125, as quais foram distribuídas da seguinte forma: um bloco com 

seis assertivas que tratava de informações gerais do entrevistado ou do respondente e do 

instituto; a seguir, um bloco contendo 38 assertivas abertas com seus objetivos referentes aos 

construtos abordados e, por fim, um bloco com 81 assertivas fechadas em questionário com 

escala de sete pontos do tipo Likert, a fim de se obter uma análise quantitativa de cada estudo 

de caso.  

Quanto ao questionário, as assertivas e escalas relacionadas à estrutura organizacional 

foram elaboradas com base em trabalhos anteriores realizados e na literatura, todos citados 

nesta tese. Buscou-se manter um equilíbro entre as assertivas relacionadas aos modelos 

mecânicos e orgânicos, cujo total foi de 35. Entretanto, como não foram realizados 

experimentos com a escala, optou-se por fazer as análises a partir do resultado do número de 

valores da escala de 1 a 7, hachurando-as. Neste contexto, pode-se identificar a inclinação do 

modelo predominante adotado pelo Instituto.  

 Já as assertivas relativas às orientações para exploration e exploitaton e inovação 

assim como a sua escala, encontram-se em Popadiuk (2010). Em que pese o questionário estar 

desenvolvido, para a situação particular desta pesquisa, o Institutos de P&D Tecnológicos, 

verificou-se que poderiam ser necessárias algumas alterações em relação às questões, devido à 

especificidade do contexto pesquisado, de forma que, após a fase qualitativa, algumas 

assertivas sofreram pequenas alterações em sua formulação e, outras, foram introduzidas ou 

eliminadas.  

Utilizou-se, ainda, a observação não-participante, com o propósito de verificar as 

particularidades internas de cada Instituto. A relevância dessa técnica para a pesquisa reside 

no fato de revelar subsídios que corroboram ou não com a teoria utilizada e com os dados 

coletados nas entrevistas.  

A adoção das três técnicas é denominada de triangulação que, segundo Godoy (2005), 

é um procedimento que busca oferecer credibilidade nos resultados da pesquisa. Segundo a 
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autora, a “triangulação é importante quando se pensa em termos de validade” (p. 89) da 

pesquisa. Nesse sentido, Jick (1979) reforça esta posição, argumentando que a eficiência da 

triangulação apoia-se no pressuposto de que as deficiências apresentadas a cada método são 

contrabalançadas pelo uso de outros métodos. 

Esses procedimentos auxiliaram no ajuste do instrumento que foi utilizado na segunda 

etapa da pesquisa quantitativa. Uma vez aplicado, o resultado revelou-se adequado, o que 

significou que o instrumento estava pronto para ser aplicado na etapa quantitativa. O roteiro e 

o questionário que foram adotados em ambas as etapas são apresentados nos Apêndices B e 

G. 

No item, Dinâmica da coleta de dados, a finalidade é de detalhar como foram 

levantados os dados, nas etapas qualitativa e quantitativa. 

Inicialmente, serão expostas situações e condições de como esse processo ocorreu em 

cada instituto pesquisado na etapa qualitativa. Em todos os casos aqui estudados foram 

agendadas primeiramente reuniões de prospecção junto aos Institutos. 

Nesse contato inicial, o pesquisador apresentava, resumidamente, e explicava ao 

executivo o objetivo da pesquisa. Também foi disponibilizada em versão impressa e 

eletrônica a sinopse da tese, o roteiro e o questionário, com as assertivas que seriam 

abordadas.  

Para a execução do item Análise do Caso, partiu-se de um breve histórico; em seguida, 

realizaram-se as análises e as interpretações dos dados em quatro frentes, conforme demonstra 

a Figura 19. 

A primeira foi realizada por meio da análise de conteúdo, de acordo com Flores 

(1994), apontando as categorias e metacategorias de cada construto. Por conta disso, foram 

segmentadas as categorias e, a partir do agrupamento destas, por afinidade, originaram-se as 

metacategorias. Deste modo, foi possível evidenciar as associações convergentes e as 

divergentes encontradas nos estudos de caso, investigados com a teoria, buscando, então, 

explicar o comportamento dos fenômenos.  

Cabe salientar que as transcrições das entrevistas, bem como o quadro-matriz 

respondido pelo Instituto C, encontram-se nos Apêndices C, D, E e F. 

A segunda foi realizada pela análise, com base no questionário estruturado, feito com 

fundamento nos indicadores relativos à estrutura organizacional e, quanto às orientações para 

exploitation e exploration e inovação, foi baseada nas escalas de acordo com Popadiuk 

(2010). Destaca-se que alguns atributos apresentaram-se com escala invertida. Para a 

obtenção dos valores, utilizou-se a escala somada, segundo Hair et. al. (2007). A finalidade 



   75 

foi de buscar mais informações sobre cada Instituto a fim de se obterem as respectivas 

caracterizações. Na terceira frente, foi utilizada a observação não- participante, de acordo com 

Creswell (1998).  

Análise e interpretação

dos dados

Análise de conteúdo

Análise base questionário

estruturado

Observação

não-participante

Análise do Caso

 

Figura 19 – Análise do Caso 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2010 

 

A análise qualitativa e quantitativa dos quatro institutos que serviram para o 

aprimoramento da etapa definitiva de coleta de dados é apresentada a seguir.   

Por motivos de ética e anonimato, não foram divulgados os nomes dos Institutos e 

nem dos entrevistados e dos respondentes. Desta maneira, os Institutos de P&D Tecnológicos, 

que foram escolhidos para os estudos de caso a serem investigados, serão apresentados 

conforme a ordenação estabelecida no Quadro 9.  

 

        Quadro 9 – Ordem de apresentação dos Institutos de P&D 

Nome fictício Origem 

1º. Instituto P&D A (Piloto)  Privado Estrangeiro 

2º. Instituto P&D B Privado Estrangeiro 

3º. Instituto P&D C Privado Nacional 

4º. Instituto P&D D Público Nacional 
                     Fonte: Elaborado pelo autor, 2010 
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Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento A (piloto) 

 

Dinâmica da coleta dos dados 

 

Esse Instituto permitiu gravar a entrevista. Como está localizado no Estado do 

Amazonas, em sua capital, Manaus, optou-se por realizar a entrevista por meio de conference 

call e da ferramenta Skype, isso porque o entrevistado e o pesquisador estavam sediados em 

lugares diferentes e distantes: SP e AM, respectivamente. Para realizar a gravação da 

entrevista, foram colocados dois gravadores próximos em cada caixa de som do PC e no 

aparelho telefônico do pesquisador. 

Nesse processo de coleta, apresentaram-se algumas dificuldades administrativas, 

técnicas e naturais. Como, por exemplo, a reserva de agenda para a realização de conference 

call, questões climáticas, pois o local em que o pesquisador se situava foi assolado por uma 

tempestade e, por condições de segurança, foi cancelada e agendada para outro dia a 

conference call. Esta situação trouxe dificuldades para o agendamento de outra reunião em 

função do encontro das disponibilidades das pessoas envolvidos. 

Agendada nova data, as entrevistas de fato ocorreram por meio de Skype, com duração 

em torno de três horas, com a responsável pela gestão da inovação, com MBA em gestão da 

inovação, atuando havia três anos na função, com sete anos no Instituto e sete anos no setor. 

A entrevista foi transcrita na íntegra, obedecendo à estrutura e à gramática original das “falas” 

oriunda do entrevistado. Houve algumas interferências por parte do pesquisador em 

determinados momentos da entrevista, cujo objetivo era manter o foco no tema de interesse, 

bem como dirimir possíveis dúvidas. Foi também respondido o questionário com assertivas 

fechadas em escala de sete pontos do tipo Likert. Em todo o processo, foram realizadas quatro 

reuniões via Skype, além de dois telefonemas e vários contatos por e-mail. 

 

Histórico 

 

O Instituto A era um centro de Pesquisa Desenvolvimento (P&D) sem fins lucrativos. 

Foi criado pela subsidiária europeia em 2001, com base nos incentivos da Lei de Informática 

e com o objetivo de gerar novos conceitos, produtos e soluções para as áreas ligadas à internet 

e tecnologias móveis.  

Com parcerias formadas por meio de convênio ou contratos com universidades e 

outros institutos de pesquisas, possuía cerca de 80 parcerias e atuava em quatro áreas de 
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pesquisa: interfaces de usuário e software livre; telecomunicações e tecnologias de rede; 

tecnologias de produto; e manufatura e experiência em serviços. Possuía a sede em Manaus 

no Estado do Amazonas, com unidades em Brasília - Distrito Federal e, em Recife - 

Pernambuco, a fim de atender às Leis de Informática daquelas regiões. Além disso, havia um 

escritório em São Paulo, para atender as vendas. O Instituto contava com 251 funcionários em 

2010 (INSTITUTO A, 2010).  

O Instituto não tem um levantamento formal das inovações, mas apontou que tem mais 

de 100 projetos que geraram inovações no produto, no processo ou nos serviços para atender 

o cliente. Com a finalidade de desenvolver seus funcionários, o Instituto possibilitava a 

participação em cursos e eventos externos como congressos e workshops entre outros, mas 

não contava com uma biblioteca física em suas instalações. Desde a sua fundação, realizou 

cinco alterações em sua estrutura organizacional. Para atender as demandas do cliente, no 

entanto, dispunha de uma estrutura organizacional composta de trinta e seis órgãos e mais os 

membros do conselho de administração (Board Members).  

A sua composição foi distribuída da seguinte forma: 

 

 o Conselho de Administração que determinavam as políticas e as diretrizes 

básicas para as suas estratégias do Instituto, ocupando o primeiro nível; 

 o CEO, que tem sob sua hierarquia cinco Streams (Diretorias) que ocupavam o 

segundo nível hierárquico. São eles:  

 Product & Manufacturing Technologies com três gerências e uma 

coordenação;  

 Software & User Interface, com cinco gerências e uma coordenação;  

 Service Experience, com três gerências; 

 e Network Technologies, com duas gerências;  

 contava, ainda, com uma diretoria cross streams - Program & Collaboration 

Management, com oito gerências e uma coordenação, uma diretoria 

corporativa que atendia a todos os órgãos do Instituto. O Corporate 

Governance contava com três gerências, formadas por um profissional jurídico 

e uma coordenação, cujo responsável era o CEO; 

 os demais níveis representavam o terceiro nível da estrutura. 
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Conforme demonstra a Figura 20, os órgãos em cor vermelha encontravam-se em open 

position, o que significa que existe a função gerencial. Todavia, estava vago. Já os órgãos em 

cor verde são órgãos corporativos (Corporate), subordinados aos Streams.  

Pôde-se observar que a estrutura organizacional desse Instituto apresentava os 

modelos por projeto, por função e, sobretudo, por especialização, além de características do 

modelo matricial que se baseia em responder para dois comandos: ao CEO, funcionalmente e, 

aos diretores, hierarquicamente. 

 

 
 

 
Figura 20 – Organograma Instituto A 

Fonte: Instituto A, 2010 

 

Para responder às necessidades desta estrutura organizacional, o Instituto contava com 

cerca de 90% dos gerentes e funcionários concentrados em áreas-fim. O perfil educacional da 

equipe é apresentado na Tabela 1.  

 



   79 

              Tabela 1 – Corpo funcional  

Formação Corpo funcional 
 Abs. % 

Pós-doutores 0  0,0 

Doutores  9 3,6 

Mestres 43 17,1 

Graduados 145 57,7 

Especialização 24 9,6 

Técnicos 30 12,0 

Total 251 100,0 

                               Fonte: Instituto A, 2010 

 

 

Análise e interpretação dos dados 

 

Análise de conteúdo 

 

Estrutura organizacional do Instituto A 

 

Com base na análise de conteúdo, apresentada no Apêndice C - Quadro 13, que se 

referiu à avaliação da estrutura organizacional, apresentada pela Figura 21, verificou-se que o 

Instituto, apesar de manter uma estrutura em projetos, buscava adotar o modelo de estrutura 

matricial. Entretanto na execução das atividades no dia a dia não se caracterizava a adoção do 

modelo matricial. A criação de sua estrutura se dava por meio de reuniões do conselho e dos 

diretores. Notou-se que esta decisão ficava restrita à alta administração. Criada pela alta 

administração, a estrutura organizacional devia contemplar as questões de legislação, os 

mercados e os concorrentes. O Instituto procurava atender essas diferentes perspectivas, mas 

mantendo o foco no mercado, em que pese o Instituto ter apenas um cliente, e alinhado-se às 

perspectivas de mercado deste cliente. Coube ressaltar que este Instituto é originado de um 

desdobramento de um departamento da indústria para qual hoje este instituto é o principal 

fornecedor. 

Uma prioridade adotada pelo Instituto, visando a atender as perspectivas desse grande 

cliente, sendo um dos valores destacados pelo Instituto, estava relacionada à capacitação de 

seus funcionários. Isto incluía treinamentos, certificações e até cursos MBAs e Mestrados.  

Foi observado que mesmo sendo a estrutura organizacional definida pela alta 

administração, as diretorias podiam encontrar suas próprias formas de estrutura. As formas 

adotadas se caracterizavam pela especialização de suas atividades. Indicavam fortemente que 
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os órgãos apresentam atribuições claras. Nas áreas tecnológicas, são diferentes. Porém, nas 

atividades relacionadas à gestão, repetiam-se. Pôde-se verificar que as decisões seguiam o 

caminho dos níveis hierárquicos e a linha de autoridade existente no instituto. Esta 

configuração foi comentada por Simeray (1977); Vasconcellos e Hemsley (2000) entre outros: 

estrutura tradicional. Para Mintzberg (1980, 1995), indicavam formas de estrutura simples e 

burocracia profissional. Estas características obedeciam a contornos de modelo mecanicista, 

desenvolvido por Burns e Stalker (1994), ampliados por Lawrence e Lorsch (1967, 1972) e 

encontrados em Morgan (1980, 1986).  

Os funcionários detinham uma visão do ambiente interno e seus componentes de 

gestão que se interligavam e interdependiam. A visão era clara de que uma parte afetava a 

outra. Entretanto, os processos não estavam integrados. Isso dificultava a relação entre as 

áreas, uma vez que as regras eram priorizadas. Outra situação que advinha dessa situação era 

a rivalidade entre as áreas administrativas (meio) e de projetos (fim), o que reforçava essa 

falta de integração. 

Com esta extrema devoção às regras, a fim de atender a Lei de Informática, o modelo 

da estrutura era rígido e burocrático. Portanto, limitava a autonomia. Quanto à posição para 

enfrentar as diversidades oferecidas pelo ambiente, não há procedimentos específicos nesse 

sentido. Nesse Instituto, existiam funções redundantes para atender algumas demandas e 

determinados projetos. Como exemplo de redundância, pôde-se citar a compra de livros ou 

equipamentos. Áreas diferentes compravam o mesmo produto. Outro exemplo ocorreu com 

eventos. Os funcionários se encontravam, mas desconheciam o fato de os colegas irem 

também ao evento, revelando falta de planejamento dos mecanismos de comunicação 

internos. Isso dificultava o processo de compartilhamento das informações. 

Na realização dos projetos, havia certa resistência por parte dos funcionários em 

executarem atividades que não estavam relacionadas às suas funções. Se, por um lado, o 

Instituto apresentava essas características; por outro, em que pese à demanda do único cliente 

ser muito alta, buscava-se a sustentabilidade ao longo do tempo, ou seja, a preocupação em 

poder atender outros clientes. 

 

Exploitation e exploration do Instituto A 

 

Pelo Apêndice C - Quadro 14, verificou-se que o Instituto buscava adequar-se ao 

cliente com dificuldades em implementar mudanças. A tendência era pela busca de 

estabilidade por conta da legislação e da demanda do cliente. Deste modo, visou-se a realizar 
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projetos voltados para o curto prazo. Considerava muito importante estar pronto para os 

desafios relacionados aos concorrentes e ao diferencial de estar à frente de seu tempo. Não 

vislumbrava, neste aspecto, ciclos de mudanças impostas pela concorrência. 

O Instituto tendia a socializar o conhecimento entre os envolvidos, mas seu 

aprofundamento e suas parcerias estavam voltados para as demandas do grande cliente. Para 

muitos projetos que são confidenciais, criavam-se obstáculos para sua divulgação. Porém, os 

projetos mais abertos eram divulgados por meio de congressos, publicações, palestras para a 

comunidade interessada.  

Do ponto de vista da adaptação do Instituto à competição, verificou-se uma tendência 

para a estabilidade, mantendo as áreas e as pessoas, isto porque, como citado anteriormente, o 

Instituto atendia um grande cliente. A exceção a isso se deveu à crise econômica de 2008 o 

que provocou demissões em massa no Instituto.  

Notou-se, ainda, a busca por estabelecer padrões com base na ISO e, para tanto, 

trabalhava-se fortemente com base em seus processos e suas rotinas, fato que, de acordo com 

March (1991), apresentava uma orientação voltada para exploitation. A concretização deste 

padrão era constatada no dia a dia do Instituto, conforme foi verificada pela observação não- 

participante, na utilização de “jalecos” por todos os funcionários e todos os visitantes. Estes 

“jalecos” eram confeccionados, obedecendo às cores e ao logotipo da subsidiária.  

Isso se mostrou compatível com o comportamento mais conservador do Instituto. 

Segundo Zack (2002), nas organizações orientadas para o conhecimento, encontram-se 

aquelas que são conservadoras e aquelas que são agressivas. Uma vez alinhadas às demandas 

do grande cliente (subsidiária), fica restrita a esse universo, demonstrando uma tendência pela 

busca da estabilidade. Esta perspectiva ficou clara ao verificar-se que o Instituto, por atender 

um grande cliente, ficava atrelado às suas ações tecnológicas ou eram relacionadas ao 

desenvolvimento de novos mercados. 

 

Características de inovação do Instituto A 

 

Pelas informações apresentadas no Apêndice C - Quadro 15, o Instituto A estabeleceu 

uma estrutura para a inovação, contando com a participação dos líderes das áreas, o que 

resultou em um grupo diretor de gestão da inovação. Em 2007, a cultura da inovação começou 

a ser disseminada no Instituto, por meio da capacitação e formação em pesquisa em gestão da 

inovação, estabelecendo, assim, as razões para a implementação da gestão da inovação. Esta 

iniciativa visou a obter um melhor desempenho e ser mais competitivo, alinhando os métodos, 
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os processos e as necessidades do cliente, além de atender à Lei de Informática e também à 

própria missão do Instituto. 

De acordo com a análise, o método utilizado para implementar a estratégia de 

inovação obedeceu aos seguintes passos: desenvolver competência em gestão de inovação e 

disseminar a cultura de inovação na região; institucionalizar um Sistema de Gestão de 

Inovação (SGI) pelo nivelamento do conhecimento; desenvolver um processo de inovação 

compatível a um instituto de P&D emergente; buscar excelência na execução de projetos de 

inovação; pesquisar em gestão de inovação e buscar suas melhores práticas.  

Nesse sentido, foi utilizado, de forma institucional, o processo de seleção de ideias, 

chamado funil de inovação.  A estratégia de inovação foi definida em fóruns, envolvendo 

todos os funcionários do Instituto.  

O Instituto trabalhava fortemente com base em seus processos e suas rotinas. Dentro 

do sistema de qualidade, foram desenvolvidos procedimentos no que se referia aos processos 

corporativos, técnicos e relacionados à gestão de projetos, assim, tornando-os bem definidos. 

Um ponto forte era o lado tecnológico, pois isto estava relacionado com o grande cliente do 

Instituto. 

Com base nessas ações, foram desenvolvidas as habilidades e o aprendizado dos 

funcionários, conduzidas pela área de recursos humanos. Também foram avaliados e 

estudados os gaps, assim como as metas, verificando-as se seriam atingidas. Estas metas 

ficavam registradas e disponíveis para fins de bônus ou até mesmo de promoção do 

funcionário. 

No que diz respeito à consolidação das informações sobre o Instituto, verificou-se que 

este era um ponto a ser melhorado. Existem as informações, mas não estão formalmente 

registradas. Para buscar essas informações, era preciso acessar diversas ferramentas para 

resgatar a memória. 

Como uma ação de melhoria, criou-se um anuário referente a 2009, que compreendia 

os projetos, as atividades e os resultados do Instituto, algo que não ocorria em anos anteriores. 

No que tange ao desenvolvimento de novos produtos, estes eram apresentados e 

submetidos à alta administração em um processo que envolvia reuniões quadrimestrais, tanto 

para a matriz quanto para a filial brasileira.  

Quanto ao entendimento do que significava inovação para os funcionários do Instituto, 

foram realizados eventos com os funcionários. Deste evento, surgiram depoimentos do tipo: 

“... inovação é tudo aquilo que você faz de novo; é uma coisa realmente nova que gere valor 

para o seu cliente, para o Instituto ou para a sociedade”. A partir daí, foram disponibilizados 
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incentivos a fim de estimular o lado criativo dos funcionários, tendo premiações como 

recompensas.   

A participação das múltiplas áreas, funções e recursos para a concretização de uma 

ideia em realidade, caminhavam por uma plataforma corporativa, que passava pela estrutura 

organizacional em forma de cross stream, em que as ideias eram incorporadas, aprovadas, 

implementadas e institucionalizadas pelo Instituto. Porém, depois, eram apropriadas pelo 

grande cliente. 

Já em situações que envolviam proteção e práticas no desenvolvimento de idéias, 

observou-se que era possível notar que as pessoas eram apegadas à estrutura e aos processos 

corporativos, resultando em certa resistência em mudar. Do ponto de vista de novas ideias 

voltadas para o negócio, o entendimento era que: “...é a nossa obrigação aqui dentro”. 

Dentro da perspectiva de criação de novas ideias, as inovações eram de base 

tecnológica com desenvolvimento, tanto em produtos como em serviços voltados para a 

telefonia móvel. Contudo, já se desenvolveu projeto de infraestrutura para a adequação da TV 

digital móvel para o padrão brasileiro. O que se pode notar é que as inovações são de caráter 

incremental em melhorias de tecnologias já existentes, comentadas por Schumpeter (1982); 

Tushman e Nadler (1986); Tidd, Bessant e Pavitt (2008). 

As novas ideias eram parte do negócio do Instituto. Como o produto era volátil da 

tecnologia móvel, as mudanças ocorriam rapidamente, o que levava a uma nova ideia e à sua 

aplicação à duração de um ano. A busca de uma solução e a sua aplicabilidade não 

apresentava grandes mudanças. Este processo poderia ocorrer por volta de três a seis meses, 

mas se a inovação de processo ficou sob segredo industrial e foi implementada pelas fábricas 

da subsidiária pelo mundo, demandará algum um tempo para a homologação: pode ser de seis 

meses a um ano. O modelo teórico de gestão da inovação, utilizado pelo Instituto, era 

basicamente o linear, conforme aquele discutido anteriormente, elaborado e apresentado por 

Barbieri, Álvares e Cajazeira (2009).  

Finalmente, pode-se considerar que o Instituto demonstra pouca atuação no que se 

refere à pesquisa, todavia com sólidos traços para o desenvolvimento, em que pese o status de 

formação de seu corpo funcional. 

 

Análises para o Instituto A, com base no questionário estruturado 

  

Com a finalidade de apresentar uma caracterização do Instituto com relação aos 

construtos estrutura organizacional, exploitation e exploration e inovação, foi desenvolvido 
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um questionário fechado, utilizando-se uma escala tipo Likert, com sete pontos. No início, a 

análise realizada foi referente ao construto estrutura organizacional, com base na Figura 21, a 

fim de se obter os valores de seus indicadores. Em seguida, para as análises das dimensões 

relacionadas aos construtos exploitation e exploration e inovação, foi utilizada a escala 

somada (HAIR et. al., 2007; POPADIUK, 2010). Os resultados obtidos para exploitation e 

exploration são apresentados na Figura 22. 

Com base na Figura 21, iniciaram-se as análises das dimensões sobre estrutura 

organizacional.  O “comprimento” da hachura significa a resposta atribuída pelo informante. 

Nota-se, assim, que quanto mais a hachura se aproximou do valor extremo, à direita, mais 

representou o modelo adotado pelo Instituto, seja mecânico ou orgânico. Este mesmo critério 

é utilizado para os demais três institutos considerados, na fase qualitativa deste estudo. 

Pela análise visual, pode-se classificar que a configuração adotada pelo Instituto 

revelou predominância do modelo mecânico. Isto é reforçado por meio dos indicadores 

encontrados com valores fortemente favoráveis no ponto extremo da escala (7) como a 

padronização, a especialização, a formalização, a centralização, a burocracia e as fronteiras 

entre órgãos altos. Ratificam este comportamento quando observados os indicadores como 

integração entre os órgãos, autonomia, visão do todo e descentralização, os quais apresentam 

valores no outro extremo da escala (1), que revelam orientação para o modelo orgânico. 

Contudo, assumiu-se o modelo mecânico para este Instituto. 
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Figura 21 – Indicadores de estrutura organizacional Instituto A 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2010 

 

A escala está distribuída da seguinte forma: 

Os valores atribuídos próximo a 1 significa baixa favorabilidade ao atributo. 

Os valores atribuídos próximo a 7 significa alta favorabilidade ao atributo. 

                                        Modelo Mecânico                                  Modelo Orgânico  

E 

S 

T 

R 

U 

T 

U 

R 

A 

 

O 

R 

G 

A 

N 

I 

Z 

A 

C 

I 

O 

N 

A 

L 

A supervisão direta é: 1 2 3 4 5 6 7 A integração das áreas é: 1 2 3 4 5 6 7 

A padronização dos processos é: 1 2 3 4 5 6 7 A atuação com equipes temporárias é: 1 2 3 4 5 6 7 

As funções especializadas utilizadas em outras áreas 

são: 

1 2 3 4 5 6 7 As unidades geográficas são: 1 2 3 4 5 6 7 

As etapas dos processos são: 1 2 3 4 5 6 7 A combinação de estruturas organizacionais é: 1 2 3 4 5 6 7 

A operação com base na segmentação de clientes é: 1 2 3 4 5 6 7 Os níveis hierárquicos próximos ao cliente são: 1 2 3 4 5 6 7 

A atuação com base nos produtos é: 1 2 3 4 5 6 7 A atuação por meio de células de trabalho é: 1 2 3 4 5 6 7 

A atuação com base nos serviços é: 1 2 3 4 5 6 7 A atuação das áreas com total autonomia nas decisões e 

financeiramente é: 

1 2 3 4 5 6 7 

As atividades realizadas em turnos de trabalho  

são: 

1 2 3 4 5 6 7 A reformulação constantemente das áreas com poucos 

funcionários, sem local físico e linhas de autoridade definido é: 

1 2 3 4 5 6 7 

As atividades realizadas pelo número de 

funcionários são: 

1 2 3 4 5 6 7 A adaptação das áreas às novas oportunidades de produto e de 

mercado é: 

1 2 3 4 5 6 7 

A fronteira entre as áreas é: 1 2 3 4 5 6 7 A flexibilidade e dinamismo das áreas são: 1 2 3 4 5 6 7 

A especialização é: 1 2 3 4 5 6 7 A adaptação da estrutura organizacional é: 1 2 3 4 5 6 7 

A padronização é:    1 2 3 4 5 6 7 A descentralização é: 1 2 3 4 5 6 7 

A formalização é: 1 2 3 4 5 6 7 A complexidade é:  1 2 3 4 5 6 7 

A centralização é: 1 2 3 4 5 6 7 O valor do conteúdo da comunicação é: 1 2 3 4 5 6 7 

O tipo básico da estrutura organizacional é: 1 2 3 4 5 6 7 A comunicação é: 1 2 3 4 5 6 7 

A autoridade é 1 2 3 4 5 6 7 A comunicação com qualquer funcionário diretamente com os 

níveis hierárquicos é: 

1 2 3 4 5 6 7 

A burocracia é: 1 2 3 4 5 6 7 A autonomia é: 1 2 3 4 5 6 7 

 A visão do todo é: 1 2 3 4 5 6 7 
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A Figura 22 apresenta os valores médios das dimensões referentes à exploitation e à 

exploration,  baseados na escala somada, conforme proposto por Popadiuk (2010). Este autor 

propõe que o extremo esquerdo da escala (1) representa avaliação desfavorável ao atributo. 

No extremo direito, o valor (7) está relacionada a uma avaliação mais favorável ao atributo. 

No entanto, destaca que para as dimensões intensidade de práticas de conhecimento e de 

intensidade de práticas de inovação a avaliação próxima do valor 7 revela uma orientação 

para exploration. Todavia, para as demais dimensões o valor próximo a 7 na escala, significa 

que há uma orientação para exploitation. 

Os indicadores (assertivas) relativos a essas seis dimensões são apresentados no que os 

sintetiza. O Quadro 10 apresenta a quantidade de indicadores associados a cada dimensão.  

 

Quadro 10 – Indicadores das dimensões exploitation e exploration 

Indicadores das dimensões 
Intensidade de práticas de conhecimento 

O volume de geração de novas ideias é:  

O uso de novas fontes de conhecimentos: parcerias, 

treinamentos, pesquisas, estudos, universidades e 

outros é:   

O conhecimento existente em fontes formais (bases 

de dados, intranet, manuais) é:  

A utilização do conhecimento já existente dentro 

da empresa é:  

O compartilhamento de conhecimentos internos é: 

O aprendizado individual é:   

O aprendizado coletivo é: 

A capacitação da equipe é:  

A intensidade do desenvolvimento das pessoas é: 

A valorização do conhecimento individual é: 

Intensidade de competição 

O surgimento de novos concorrentes (novos entrantes) é: 

A existência de produtos ou processos substitutos é: 

A competição em nosso mercado local é: 

A competição por preço em nosso mercado local é: 

A competição (predatória) em nossa indústria é:  

A existência de guerra promocional em nossa indústria é: 

A concorrência que cobre nossas ofertas facilmente é: 

A competição por preço como ponto alto de nossa 

indústria é: 

Intensidade de foco na eficiência 

A criação de rotinas detalhadas é: 

A importância da eficiência é: 

O foco em execução de atividades é: 

A preocupação com ganho em escalas é: 

Os mecanismos de controle organizacionais são: 

O foco em custos é: 

O foco orientado à produção é: 
Intensidade de práticas de inovação 
O foco em produtos ou processos totalmente novos é: 

O desenvolvimento de protótipos é: 

A taxa de inovação de produtos é: 

A taxa de inovação de processos é: 

A inovação em técnicas de marketing é: 

A abertura de novos canais de distribuição é: 

O foco em inovações radicais em produtos é: 

O foco em inovações radicais em processos é: 

A busca constante de novos mercados é: 

O desenvolvimento de novos produtos e serviços 

com consumidores é: 

A participação agressiva de alianças tecnológicas é: 

Intensidade de parcerias 

A existência de relacionamento local com parceiros 

externos é: 

O grau de dependência dos parceiros externos é: 

O uso de contratos nas relações com parceiros externos é: 

A transparência em trabalhos conjuntos parceiros 

externos é: 

O tempo de duração de nossas parcerias externas é: 

O grau de compartilhamento de conhecimentos com 

nossos parceiros externos é: 

A preocupação com a formação de parcerias externas é: 

A quantidade de parceiros externos com nossa empresa é: 
Foco em orientação estratégica para curto prazo 

A visão estratégica focada no presente é: 

As estratégias relacionadas com o curto prazo são: 

Fonte: Adaptado de Popadiuk, 2010 

 



   87 

Assim, por exemplo, para dimensão Intensidade de Práticas de Conhecimento, havia 

dez indicadores. Portanto, o entrevistado no instituto A atribui dez avaliações com valores 

entre 1 e 7. O que se apresenta no Gráfico é a média aritmética desses dez valores. Para as 

demais dimensões, o procedimento foi similar. Da mesma forma, esse critério é adotado para 

os demais três institutos avaliados na fase exploratória. 

 

 

Figura 22 – Caracterização do Instituto A 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2010 

 

Assim, o indicador com intensidade do foco em eficiência de 5,7 revela um 

comportamento voltado para formalização, padronização e especialização de seus processos 

com procedimentos nas rotinas de trabalho. Portanto, exploiter. Apresenta foco em orientação 

estratégica para curto prazo de 5,0, o que pode sinalizar um horizonte voltado para o curto 

prazo. Logo, exploiter. Nota-se também pela figura que a intensidade de competição pelo 

valor atribuído de 4,4 pode-se considerar uma orientação explorer. Este valor pode ser 

atribuído à concentração de sua atuação em função das demandas desse grande cliente 

(subsidiária).  

Como a intensidade de parcerias atingiu o valor médio 5,0, isto implica que o 

Instituto, para esta dimensão, tenderia a uma orientação exploiter. Já, no caso da intensidade 
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de práticas de conhecimento, cujo valor médio é 4,7, a tendência se aproxima de uma 

orientação exploiter.  Por outro lado, a intensidade de práticas de inovação, com um valor 

médio de 3,5 sugere uma orientação exploiter. Com estas características, pode-se interpretar 

segundo a teoria, que o Instituto apresenta um modelo com maiores indícios mecanicistas, 

voltado para uma orientação exploiter, com inovações incrementais; portanto, dedicado ao 

desenvolvimento em vez da pesquisa, em que pese o status de seu corpo funcional. 

 

Observação não-participante no Instituto A 

 

O Instituto compartilhava as suas instalações com uma das unidades fabris de sua 

subsidiária, em Manaus, mas em prédio próprio.  

Os trajes apresentados pelos funcionários eram esportes e descontraídos, não 

obedecendo a nenhum padrão, inclusive os dos executivos. No entanto, ao entrar na sede, 

todos os funcionários ou visitantes deviam colocar uma bata (jaleco), nome adotado por eles, 

de cor azul claro, com o logotipo do Instituto A em cor azul escuro, com fundo branco, que 

representa a cor da subsidiária. Esta medida atinge desde os executivos, gerentes, funcionários 

técnicos e as áreas de suporte. Essa bata ficava sempre na portaria do prédio e era entregue 

embalada. Após o uso do dia, a bata era levada para a lavanderia.  

As Workstations também acompanhavam as cores do Instituto A e da subsidiária com 

frontões com cerca de 30 centímetros de altura, assim como o piso e as pinturas das paredes. 

Havia salas de reuniões dotadas de equipamentos para realização de teleconferências e 

conference call.  

Ao entrar nas instalações, percebia-se a ocupação do espaço, tanto para atividades de 

suporte, pesquisa e desenvolvimento, e de laboratórios de ensaio com equipamentos pesados. 

O grau de ruído poderia ser considerado um incômodo para os funcionários que desenvolviam 

as atividades que requeriam concentração. Havia uma sala onde trabalhavam profissionais 

dedicados em desenvolvimento que não se relacionavam com as demais áreas e funcionários: 

ficando isolada e com acesso apenas para a alta administração.  Praticamente, devido à origem 

estrangeira de seu principal cliente e por causa de seus diretores serem do país de origem da 

empresa-cliente, o idioma inglês era predominante, principalmente na relação entre os 

estrangeiros e os demais empregados.    

Dessa forma, o Instituto A pode ser classificado em função das predominâncias 

identificadas como estrutura organizacional mecânica, com orientação para exploitation, 

inovação incremental com foco em serviços e produtos e vocação para desenvolvimento.  
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Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento B 

 

Dinâmica da coleta de dados 

 

A coleta de dados neste Instituto foi realizada por meio de entrevista em sua sede, com 

duração de três horas e meia, com o executivo responsável pela gerência operacional e 

inovação, segundo nível na hierarquia do instituto, que havia cinco anos atuava na função, dez 

anos no Instituto e cinco anos no setor.  Este executivo realizou MBA em gestão da inovação 

e estava cursando o Mestrado. A entrevista foi gravada na íntegra. Nesta oportunidade, o 

entrevistado também preencheu o questionário com assertivas fechadas em escala de sete 

pontos do tipo Likert. Foram realizadas duas reuniões em todo o processo com tempo de três 

horas e meia em cada uma destas, além de contatos por telefone e e-mail. 

 

Histórico 

 

O Instituto B desenvolvia software e sistemas para as áreas de Telecom, TI e 

Automação. Orgulhava-se por contar com uma equipe 298 profissionais altamente 

competentes. Estes profissionais acumularam vasta experiência em tecnologias de ponta, em 

projetos de grande complexidade e de missão crítica: propulsão necessária à inovação 

tecnológica. Estrategicamente, atuavam como um elo entre a indústria e o mundo acadêmico, 

transformando conhecimento em tecnologia de ponta para os negócios de seus clientes. 

Atuante desde 1995 no mercado e contando com a maior parte de seus profissionais 

dedicados à área de Pesquisa e Desenvolvimento, o Instituto acumulou um portfólio de mais 

de 300 projetos de alto valor agregado e que foram utilizados no mundo inteiro. A extensa 

experiência e know-how deram ao Instituto a condição de parceiro estratégico junto a seus 

principais clientes assim como universidades. Situava-se em Campinas no interior do Estado 

de São Paulo, considerado um pólo tecnológico, próximo da subsidiária, que era um grande 

cliente do Instituto B. Outra condição fundamental era de estar próximo de grandes 

universidades, como da Unicamp e UFSCAR.  

O Instituto B adquiriu, também, credenciamento junto ao CATI (Comitê da Área de 

Tecnologia da Informação) do Ministério da Ciência e Tecnologia para desenvolver, no 

Brasil, projetos que poderiam ser beneficiados pelas leis de incentivo do governo, como a Lei 

de Informática, Lei do Bem (Lei da Inovação) e fundos setoriais, como: FUNTTEL, FUNTEC 

e outros (INSTITUTO B, 2010). 
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Para fazer frente a essa proposta, esse Instituto contava com uma estrutura 

organizacional assim distribuída: assembleia geral, conselho de fiscal, conselho deliberativo e 

conselho técnico científico, destacando-se que estes níveis não são remunerados. Somente a 

partir da Superintendência, o nível mais alto do Instituto, como também os demais cargos 

eram remunerados.  

O Instituto realizou a segunda alteração mais drástica em termos de estrutura 

organizacional em 2005, quando teve a inclusão da figura do superintendente. E, agora, em 

2010, a reestruturação voltou-se para as gerências executivas, conforme Figura 23. 

Ligados à Superintendência, encontrava-se em posição staff a área de suporte de 

informática. Três gerências executivas que ocupavam o segundo escalão do Instituto e estão 

assim estruturadas: duas de atividades-meio, sendo uma destas, a Comercial, com dois 

gerentes em sua hierarquia; a outra, Operacional e Inovação, com um gerente e um líder de 

equipe; nesta gerência, encontrava-se o Núcleo de Inovação Tecnológica – NIT, e mais as 

funções administrativa e financeira. Para as atividades-fim, a gerência de P&D dispunha de 

vinte e três gerentes de programas e mais líderes de projetos, coordenadores, técnicos e líderes 

de equipe, totalizando quinze.  

Desta forma, concentrava-se a maior parte do corpo funcional e das áreas. O Instituto 

ainda contava com Unidade sediada em Curitiba para atender à Lei de Informática daquela 

região. Buscou-se com essa mudança que o Instituto potencializasse mais inovações, de 

maneira pró-ativa.  
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Figura 23 – Organograma do Instituto B 

Fonte: Instituto B, 2010 

 

O Instituto contava com um quadro de pessoal composto de formação superior e nível 

técnico, de modo que 90% dos funcionários estavam alocados nas áreas-fim. Desta maneira, 

atendia à sua missão. A Tabela 2 apresenta a composição de seu quadro funcional. 

 

               Tabela 2 – Corpo funcional  

 
Formação Corpo funcional 

 Abs. % 

Pós-doutores 0  0,0 

Doutores  1 0,3 

Mestres 19 6,3 

Graduados 244 82,0 

Especialização 0 0,0 

Técnicos 34 11,4 

Total 298 100,0 

                              Fonte: Instituto B, 2010 

 

 

O Instituto possibilitava o desenvolvimento de seus funcionários, por meio de uma 

biblioteca física. Para auxiliar nesse desenvolvimento, foram planejadas outras ações como a 
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montagem de uma biblioteca eletrônica, Blogs, Twitter, Facebook e LinkedIn. Outro caminho 

adotado era a participação em congressos, como da ANPEI; da Telebrasil e da Fortec. 

 

Análise e interpretação dos dados 

 

Análise de conteúdo 

 

Estrutura organizacional do Instituto B  

 

Iniciando as análises, com base no Apêncice D - Quadro 16, que reúne itens 

relacionados à estrutura organizacional, notou-se que a estrutura do Instituto não é matricial e 

obedeceu aos modelos que dividem as áreas. Revelou, ainda, que a criação do novo modelo 

resultou do planejamento estratégico, com isso, obteve uma redução das gerências executivas, 

focando a área de projetos. Essa mudança possibilitou uma integração, sobretudo nas áreas de 

projetos, pois, na estrutura anterior, estava dividida por contas: isto causava a sensação para 

os funcionários de estarem em várias empresas dentro do Instituto sob pena de perderem o 

foco. 

Observou-se que, de maneira geral, os modelos adotados pelos institutos privados 

estavam voltados para o mercado, de modo que a legislação não teria nenhuma influência na 

estrutura do Instituto.  Quanto a isto, os gerentes discutiam e opinavam sobre a área de 

projetos, como deveria estar desenhada: se por clientes, por segmento ou por tecnologia, 

sendo que isso demonstrava a presença de autonomia. 

O Instituto investia no desenvolvimento de seus funcionários, como, por exemplo, 

bolsa de estudos, cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado, oficializando parcerias com 

instituições de ensino voltadas para novas tecnologias, realizando palestras técnicas, cursos 

voltados para comportamento e finanças. 

Sob o ponto de vista das atribuições do Instituto, estas eram claras. Os gerentes 

participavam de suas definições. Entretanto, no que se referia às decisões, seguiam a lógica 

que se iniciava na assembleia geral, percorrendo a linha hierárquica do Instituto. Portanto, não 

era permitido quebrar essa lógica, pois este procedimento constava em seu estatuto.  

Os funcionários detinham conhecimento e clareza de que as áreas e os processos eram 

interdependentes, e que uma parte afetava outra. A mudança realizada na estrutura tornou 

mais clara essa interação, porquanto essa mudança favoreceu à busca de novas oportunidades.  
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Nesse sentido, encontraram-se alternativas, que possibilitaram alterar as formas de 

trabalho, a fim de atingir os objetivos do Instituto, consequentemente os seus resultados. Esta 

postura favoreceu autonomia e flexibilidade ao corpo gerencial e ao funcional. 

Como resultado, ir à busca de outros segmentos se torna necessário, uma vez que ficar 

restrito a determinados segmentos é um grande risco. Desse modo, conviver com a 

diversidade do ambiente é consequência. Logo, por conta da mudança promovida pelo 

Instituto, levou-o a atuar em outros segmentos, utilizando a expertise que fora acumulada ao 

longo de quinze anos no mercado automotivo para ser utilizado no segmento de saúde. 

Assim, uma vez que as novas oportunidades surgiam, era possível desenvolver 

habilidades e conhecimentos não específicos como também genéricos. 

No Instituto, existiam funções redundantes, mas eram relacionadas às áreas de 

projetos, portanto atividades-fim. Cada projeto delineava sua própria configuração, 

apresentando variedades de requisitos, porém, nas atividades-meio, isso não ocorria.  

Outro aspecto que envolvia o Instituto estava relacionado aos processos, obedeciam a 

um padrão de trabalho. A comunicação era realizada formalmente ou informalmente. Nas 

comunicações mais cotidianas, era utilizada a informal. A metodologia Scrum era utilizada 

nos desenvolvimentos de projetos e revelou bons resultados, sendo também aplicada às 

atividades-meio: era exemplo disso. Esta metodologia promovia a interação entre os 

funcionários, mas, nas situações que envolviam tomadas de decisão, a comunicação era 

formal.  

Com relação ao posicionamento do Instituto, frente ao ambiente, a postura seria de 

propor inovações aos parceiros, em vez de esperar uma solicitação: posicionamento pró-ativo 

junto aos clientes, criando soluções, verificando se fazem parte de seu roadmap (é uma 

ferramenta gerencial que apóia o planejamento estratégico é utilizado para alinhar as 

capacidades tecnológicas aos produtos e planos de negócio.) de produtos e de oferecimento. 

Outro caminho é o cliente que tem um roadmap de produtos e procura o Instituto para 

desenvolver determinada solução. Neste prisma, o Instituto atingiu o mesmo objetivo de 

formas diferentes, propondo inovações ao mercado. 

 

Exploitation e exploration do Instituto B  

 

Com base no Apêncice D - Quadro 17, para se atingir os objetivos do Instituto, as 

mudanças eram necessárias, mas dever-se-ia ter cautela para que não fossem muito bruscas ou 

constantes. No entanto, se fossem necessárias, elas deveriam ocorrer.  Partindo desse ponto de 
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vista, caso o Instituto não estivesse pronto a tempo, poderia levar a perda de oportunidades 

que surgissem no mercado. Isso significaria: “... pode custar até a sobrevivência do 

Instituto.” Atendendo às demandas de mercado, poderia levar o Instituto ficar à frente da 

concorrência, reinventando e buscando alternativas. Como consequência, poderia levá-lo a 

ficar à frente de seu tempo. Assim, teoricamente, o Instituto garantiria a sua sustentabilidade. 

Nesse sentido, o Instituto observava os ciclos e, em muitas vezes, trabalhava diretamente com 

o ciclo do cliente, no entanto, precisaria criar um ciclo interno. 

Em termos de estratégias, o Instituto utilizava um planejamento de longo prazo, de 

cinco anos, revisando sua missão e visão da área de atuação. Este planejamento resultou na 

mudança organizacional, já que, anteriormente, a visão utilizada era anual.  

Quanto ao conhecimento, este se revelava por meio das experiências adquiridas nos 

projetos e na academia como parceria, além da compra de tecnologia. O conhecimento ainda 

circulava por meio de alguns blogs ou wikis, ferramentas utilizadas por algumas áreas. O 

Instituto abarcava uma oportunidade externa, internalizava, ou seja, exploitation, de acordo 

com March (1991) ia à busca de mercado.  

Quanto aos conhecimentos, eram revertidos em inovações. Estas inovações eram 

protegidas por práticas legais de propriedade intelectual existentes. Entretanto, sem a difusão, 

não havia inovação, mas essa difusão ocorria após as devidas proteções. Neste particular, 

Zach (2002) considera que esse comportamento está presente nas organizações conservadoras. 

Verificou-se, contudo, que o Instituto empregava normas e procedimentos para obter 

inovações de maneira ordenada. Este comportamento era classificado por March (1991) de 

exploitation. 

No que se referiu à mudança organizacional, como já foi mencionado, o Instituto 

construiu um novo modelo de estrutura. Desfez-se da organização antiga, não obstante o 

modelo anterior fosse inadequado. A mudança teria o objetivo de buscar uma organização 

melhor.  

 

Características de inovação do Instituto B  

 

Analisando o conteúdo do Apêncice D - Quadro 18, o Instituto detinha um modelo de 

gestão de inovação, que o permitia atingir os seus objetivos. O fluxo obedecia à seguinte 

lógica: prospecção na tecnologia de mercado, passando por busca de oportunidades, de 

financiamento, de parceiros, até proteção de propriedade intelectual, realimentando a própria 

estratégia da organização.  
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Assim, com base no planejamento estratégico, e o uso do Balanced Scorecard com as 

suas dimensões bem como o funil de inovação adotado como padrão, o Instituto desenvolvia 

fortemente suas atividades baseadas nas rotinas, mas também no conhecimento. Para obtenção 

desses conhecimentos, eram trazidos especialistas nas áreas para falarem sobre os segmentos 

que seriam interessantes para o Instituto. Após estas apresentações, os funcionários sugeriam 

soluções para aquele segmento. Essas ideias eram depositadas no fundo de inovação do 

Instituto. 

Apesar de o Instituto pautar-se nas normas e nos procedimentos e adotar recursos de 

gestão como os acima citados, não possuía memória. As informações eram dispersas. Com 

isso, aventou-se a possibilidade de se fazer um livro sobre o Instituto. 

Observou-se que as inovações eram em grande parte incrementais, definidas por 

Schumpeter (1982); Tushman e Nadler (1986); Tidd, Bessant e Pavitt (2008). 

 Eram inovações que teriam que despertar interesse do mercado, assim como a sua 

difusão. As inovações de ruptura geralmente não eram viáveis economicamente 

(CHRISTENSEN, 2001; CHRISTENSEN; RAYNOR, 2003). No entanto, o Instituto 

desenvolvia alguns projetos de ruptura, porém as inovações incrementais em grande parte 

ocorriam. 

Paradoxalmente, buscava-se um entendimento do que seria inovação. Nesta trajetória, 

fez-se necessário educar os funcionários do Instituto a esse respeito.  Para tanto, eram 

realizadas palestras a fim de que as pessoas refletissem sobre o assunto.  

Esse conceito teve na Lei de Inovação a contribuição para a sua disseminação, pois 

contemplava a criação de um NIT - Núcleo de Inovação Tecnológico, que tanto os institutos 

privados como as universidades poderiam valer-se dessa condição.  

Mesmo com o propósito de gerir a inovação no Instituto, o NIT não era um órgão que 

iria realizar inovações, auxiliaria na viabilidade das ideias nas indústrias ou no próprio 

Instituto. O objetivo era que a ideia se tornasse algo real. Entretanto, para que isso 

acontecesse, o Instituto vinha incentivando os funcionários a pensarem “fora da caixa”, ou 

seja, em alternativas com ideias inovadoras. 

Finalizando, constatou-se que as inovações realizadas eram basicamente em produtos, 

levando em torno de um ano e meio a dois anos para que uma ideia de produto fosse aplicada. 

Foram apresentados modelos teóricos de gestão da inovação ao Instituto. Dentre os 

escolhidos, foi o modelo apresentado por Teece (1989), denominado modelo de caminhos do 

fluxo de informações e de cooperação, conforme Figura 15, e de Barbieri, Álvares e Cajazeira 
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(2009), nomeado de modelo linear de inovação, caminho “b”, conforme demonstra a Figura 

16.  

Em uma última consideração, pode-se notar que o Instituto apresenta pouca orientação 

para a pesquisa, no entanto, revela um forte comportamento para o desenvolvimento.  

 

Análises para o Instituto B, com base no questionário estruturado 

 

Nota-se, pela Figura 24, que os indicadores acentuados foram relacionados ao modelo 

mecânico com fortes inclinações para centralização, formalização e especialização.  

 Contudo, revelou também predominância para o modelo orgânico, isto porque foi 

possível verificar a presença dos indicadores flexibilidade e dinamismo das áreas, adaptação 

da estrutura organizacional, descentralização e autonomia características desse modelo.  

Um aspecto que chama atenção foi a avaliação baixa no indicador “baixa adaptação 

das áreas às novas oportunidades”. Isso ocorria em função da migração de competências que 

eram exigidas para as novas oportunidades, pois essa migração não ocorria de maneira 

tranquila. Paradoxalmente, a avaliação, para o indicador “flexibilidade e o dinamismo”, foi 

alta, pois isso ocorre dentro de competências já existentes no Instituto. Portanto, assumiu-se, 

para esse Instituto, o modelo orgânico. 
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Figura 24 – Indicadores de estrutura organizacional Instituto B 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2010 

 

 

A escala está distribuída da seguinte forma: 

Os valores atribuídos próximo a 1 significa baixa favorabilidade ao atributo. 

Os valores atribuídos próximo a 7 significa alta favorabilidade ao atributo. 
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A supervisão direta é: 1 2 3 4 5 6 7 A integração das áreas é: 1 2 3 4 5 6 7 

A padronização dos processos é: 1 2 3 4 5 6 7 A atuação com equipes temporárias é: 1 2 3 4 5 6 7 

As funções especializadas utilizadas em outras áreas 

são: 

1 2 3 4 5 6 7 As unidades geográficas são: 1 2 3 4 5 6 7 

As etapas dos processos são: 1 2 3 4 5 6 7 A combinação de estruturas organizacionais é: 1 2 3 4 5 6 7 

A operação com base na segmentação de clientes é: 1 2 3 4 5 6 7 Os níveis hierárquicos próximos ao cliente são: 1 2 3 4 5 6 7 

A atuação com base nos produtos é: 1 2 3 4 5 6 7 A atuação por meio de células de trabalho é: 1 2 3 4 5 6 7 

A atuação com base nos serviços é: 1 2 3 4 5 6 7 A atuação das áreas com total autonomia nas decisões e 

financeiramente é: 

1 2 3 4 5 6 7 

As atividades realizadas em turnos de trabalho  

são: 

Não há A reformulação constantemente das áreas com poucos 

funcionários, sem local físico e linhas de autoridade definido, é: 

1 2 3 4 5 6 7 

As atividades realizadas pelo número de 

funcionários são: 

1 2 3 4 5 6 7 A adaptação das áreas às novas oportunidades, de produto e de 

mercado é: 

1 2 3 4 5 6 7 

A fronteira entre as áreas é: 1 2 3 4 5 6 7 A flexibilidade e dinamismo das áreas são: 1 2 3 4 5 6 7 

A especialização é: 1 2 3 4 5 6 7 A adaptação da estrutura organizacional é: 1 2 3 4 5 6 7 

A padronização é:    1 2 3 4 5 6 7 A descentralização é: 1 2 3 4 5 6 7 

A formalização é: 1 2 3 4 5 6 7 A complexidade é:  1 2 3 4 5 6 7 

A centralização é: 1 2 3 4 5 6 7 O valor do conteúdo da comunicação é: 1 2 3 4 5 6 7 

O tipo básico da estrutura organizacional é: 1 2 3 4 5 6 7 A comunicação é: 1 2 3 4 5 6 7 

A autoridade é 1 2 3 4 5 6 7 A comunicação com qualquer funcionário diretamente com os 

níveis hierárquicos é: 

1 2 3 4 5 6 7 

A burocracia é: 1 2 3 4 5 6 7 A autonomia é: 1 2 3 4 5 6 7 

 A visão do todo é: 1 2 3 4 5 6 7 
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A Figura 25 apresenta uma análise, por meio dos valores atribuídos às dimensões do 

Instituto B. Pode-se notar que a dimensão intensidade de práticas de conhecimento com o 

valor de 6,2 foi o mais alto, o que poderia revelar a sua postura para a busca de 

conhecimentos e de novos segmentos, o que sugere uma orientação explorer. Na dimensão 

intensidade de parcerias com 5,5, demonstra uma orientação exploiter.  

 

 

Figura 25 – Caracterização do Instituto B 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2010 

 

Já a dimensão intensidade de práticas de inovação de 4,4 apresenta um 

comportamento que revela a dedicação à inovação incremental, com tendência à orientação 

exploiter. Isto se alinha com a dimensão referente à intensidade do foco na eficiência com 5,6, 

ou seja, em desenvolvimento, portanto exploiter. Quanto à dimensão, foco em orientação 

estratégica para curto prazo com valor de 4,5 demonstra indícios para orientação exploiter. A 

dimensão intensidade da competição com 5,5 se mostrou acima de média, ou seja, é sensível 

ao mercado. Desta forma, desenvolve e lança novos produtos com inovações incrementais, 

revelando, assim, uma orientação para exploiter.   
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Observação não-participante no Instituto B 

 

O instituto estava situado em uma sede (alugada) que ficava no Condomínio 

Empresarial em Campinas – São Paulo, onde se encontrava também a HP tecnologia. 

Instalado em uma área extensa com projeto de paisagismo que compõe uma grande área com 

gramas, árvores e um extenso estacionamento. Abriga um restaurante confortável, bem claro, 

com ambiente para café, que é administrado por uma empresa especializada.  

Havia um restaurante que atendia aquele condomínio. Verificou-se que os 

funcionários de ambas as empresas não interagiam nos espaços do edifício e no restaurante, 

mesmo em horário de almoço. Observou-se também que o clima era bastante descontraído.  

A arquitetura era leve, clara e moderna. A instalação apresentava salas para reuniões 

confortáveis preparadas para conference call e teleconferências. Notou-se, no fluxo de 

pessoas, nas dependências do Instituto que o perfil era jovem. Verificou-se que as cores 

predominantes no interior das instalações representavam a marca do instituto e estavam 

presentes nas portas de vidro, paredes e nos mobiliários (cadeiras, mesas). Para ter acesso às 

áreas, havia dispositivo eletrônico nas portas a fim de controlar os acessos das pessoas. Na 

ocasião da visita, não foi possível tirar fotos do interior do complexo: isto aconteceu por 

questões de confidencialidade. 

O Instituto era aparelhado com salas de aulas para cursos em tecnologias e espaços 

destinados à realização de ensaios tecnológicos para outras empresas. Quando das realizações 

dos ensaios de alguns desses produtos, antes de seu lançamento, muitos eram camuflados ou 

ocultados. Neste caso, havia um acompanhamento especial durante a sua permanência no 

Instituto. 

Foi possível notar, no ambiente de trabalho, especialmente nas áreas, um quadro bem 

simples com vários post-it´s com anotações. Esta ferramenta era utilizada nas áreas de 

projetos. Uma funcionária que atua na gerência operacional e inovação fez uma pequena 

apresentação em linhas gerais, o que representava essa ferramenta. Esta apresentação teve a 

duração de 20 minutos. Segundo a funcionária que implantou a ferramenta na área 

administrativa, esta ferramenta trouxe para as pessoas mais autonomia e responsabilidade. 

Trata-se Scrum, utilizada nos jogos de Rugby. Conhecida como metodologia ágil, tinha grupos 

com sete a oito pessoas, com ciclo de permanência de um mês. O objetivo era de detectar 

problemas no processo, ou produto nesse período, evitando problemas maiores. Outro detalhe 

desta ferramenta era que todos os funcionários escolhiam qual tarefa desejariam realizar. 

Estabelecia-se a priori um tempo para a realização desta tarefa e, posteriormente, era 
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estabelecido um padrão com a participação de todos os funcionários envolvidos naquele 

projeto.  

Assim, o Instituto B, pode ser classificado por conta das predominâncias apresentadas 

com uma estrutura organizacional orgânica, com orientação para exploration, inovação 

incremental com foco em produtos e vocação para desenvolvimento.  

 

 

Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento C 

 

Dinâmica da coleta de dados 

 

Este instituto detinha políticas e diretrizes claras e rígidas com relação às declarações 

de seus funcionários, não possibilitando a gravação das entrevistas. Nesse sentido, teve-se que 

buscar outro meio para que esses dados fossem levantados e registrados. Elaborou-se, no 

entanto, um quadro matriz Apêndice B, contendo um questionário com as assertivas de cada 

construto, além de colunas dedicadas a cada respondente, conforme Quadro 11. 

 

Quadro 11- Caracterização dos respondentes 

Cargo Formação Tempo no Instituto Tempo na função Tempo no setor 

Superintendente Doutorado 11 anos 11 anos 22 anos 

Gerência Executiva MBA 7 anos 6 anos 7 anos 

Gerência Executiva MBA 11 anos 11 anos 16 anos 

Fonte: Instituto C, 2010 

 

Assim, decidiu-se que os executivos responderiam às assertivas diretamente no 

quadro-matriz. Também responderam o questionário com assertivas fechadas em escala de 

sete pontos do tipo Likert. Em todo o processo, foram realizadas quatro reuniões com tempo 

de três horas e meia em cada uma destas, sendo que a última ocorreu com o superintendente 

para o encerramento do processo, além de contatos por telefone e e-mail. 

Uma vez respondidas às assertivas contidas no quadro-matriz, houve uma reunião final 

com o superintendente, com o objetivo de verificar pontos ou questões que poderiam ser 

elucidados, e consolidados, encerrando, dessa maneira, o processo.  
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Histórico 

 

O Instituto C nasceu principalmente devido às necessidades de desenvolvimento e de 

adequação de produtos de um grande parceiro que necessitava, em 1997, ajustar produtos 

importados para mercado local e para a América latina. Porém, desde o nascimento, seu 

objetivo foi criar uma estrutura para que, rapidamente, houvesse uma dispersão para outros 

clientes, tornando o Instituto mais independente. O Instituto C era uma associação civil de 

âmbito nacional, sem fins econômicos, certificada como uma Organização da Sociedade Civil 

de Interesse Público (OSCIP), em Campinas, interior do Estado de São Paulo. Devido a ser 

um grande pólo tecnológico com empresas como IBM, Solectron, Motorola, e outras, o 

Instituto foi capaz de conciliar experiência de mercado, criatividade e conhecimento gerado 

em renomadas universidades para atender às necessidades de seus clientes.  

Em operação desde março de 1999, contava com sistemas de gestão e de processos 

técnico-administrativos altamente qualificados, certificados segundo as principais normas 

internacionais, que favoreciam a competitividade do Instituto.  

Sendo mantido estritamente pelos projetos que executava, o Instituto foi criado com 

foco em pesquisa e desenvolvimento na área de tecnologia da informação e comunicação e na 

capacitação de recursos humanos para este mercado, dentro dos parâmetros da Lei nº. 

10.176/01, também conhecida como Lei de Informática. 

Brasília também foi escolhida estrategicamente para a presença de um escritório 

porque é o centro de uma grande região e capital do Brasil, onde existiam grandes 

possibilidades de se estabelecer parceiros para desenvolvimento e pesquisa, bem como 

projetos nas áreas de Software em médio prazo, nas áreas de hardware e de processos.  

Porém, no decorrer dos anos, o Instituto C manteve como sua principal meta a 

dispersão, tendo em sua base mais de 30 parceiros de negócio. Entre estes, empresas 

nacionais, multinacionais e empresas de tecnologia global (tipo Texas Instruments, INTEL, 

Mentor Ghaphis,). 

Com uma carteira de clientes de grande porte e projetos de âmbito global, o Instituto 

se tornou referência em soluções tecnológicas nos negócios de seus parceiros e clientes. 

O Instituto tinha como missão maior ampliar sua participação no mercado global, 

realizar projetos que contribuíam para a evolução tecnológica, para a capacitação profissional, 

para a consolidação da rede brasileira de pesquisa e desenvolvimento em tecnologia da 

informação e comunicação, preenchendo o espaço existente entre a universidade e as 

empresas privadas (INSTITUTO C, 2010). 
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Muitas inovações ocorreram durante sua existência, principalmente nas áreas de 

software e hardware. Porém, uma desvantagem do desenvolvimento em parceria para 

produtos e serviços era que, em muitos casos, as inovações não poderiam ser divulgadas e 

nem exploradas. Apesar deste fato, muitas inovações, papers e artigos eram apresentados 

anualmente em vários eventos externos, tais como: seminários, encontros internacionais e 

eventos promovidos por entidades ligadas a P&D (MCT, ANPEI, SOFTEX, ABIPT). 

A reputação e a confiabilidade dos projetos abriam novas oportunidades de negócios. 

Muitos destes trabalhos estavam ligados diretamente à continuidade, à modificação e à 

adequação de produtos e serviços. Em muitos casos, não eram permitidas divulgações e 

registros das inovações e nem descobertas que estivessem agregadas ao parceiro de negócio. 

Porém, por vezes, o Instituto desenvolvia projetos de pesquisas com recursos próprios e/ou 

com auxílio de entidades de fomento como BNDES, FINEP, FAPESP. Estas entidades 

permitiam investir, inovar e registrar as descobertas ou mesmo aplicá-las a outros produtos 

como sendo um componente próprio que fará parte do novo desenvolvimento. 

O Instituto contava com uma biblioteca central com grande número de livros e artigos 

das mais recentes publicações. Dispunha também de repositórios de informações ligadas aos 

projetos. Workshops técnicos eram realizados, envolvendo equipes dos projetos, 

pesquisadores e universidades. Todos os funcionários acessavam o link do Instituto Gartner 

(Anexo 1) para consultas aos artigos tecnológicos e tendências de aplicação.   

A estrutura organizacional era eficiente, ágil e flexível. Tais fatores, aliados à 

competência e à qualidade de sua equipe de pesquisadores, engenheiros, técnicos e analistas 

desenvolvedores com total de 335 funcionários, fizeram do Instituto uma organização com 

capacidade e experiência comprovadas na realização e no gerenciamento de projetos 

complexos, interdisciplinares e que envolvem diferentes instituições. 

O Instituto, durante seus onze anos de existência, teve que adequar sua estrutura 

organizacional. Porém, foram realizados, principalmente em 1999, quando da contratação de 

um novo superintendente que trouxe na bagagem grande experiência em Lei de Informática e 

inovação. Em 2003, com a contratação de outro executivo com conhecimento em gestão de 

projetos, houve uma reorganização na estrutura organizacional. Esta estrutura passou de 

forma funcional hierárquica para uma estrutura gerida matricialmente com aplicação da 

metodologia PMI. Em 2005, houve também a agregação de um novo executivo especialista na 

implantação de programas organizacionais com foco em motivação, retenção, políticas de 

recursos humanos, reestruturação de cargos e salários bem como programas de 

relacionamento. Estes dois investimentos proporcionaram à estrutura organizacional receber 
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novos investimentos e projetos que facilitariam o crescimento do Instituto por cerca de quatro 

anos consecutivos. 

O Instituto apresentava uma estrutura organizacional que compreendia três níveis 

hierárquicos, composto de gerências executivas, departamentos e coordenações, conforme 

demonstra a Figura 26. As políticas e diretrizes são determinadas pelo conselho de 

administração (Board of Directors) eram repassadas para a superintendência. A 

superintendência, por sua vez, tinha sob sua hierarquia cinco gerências executivas, sendo duas 

ligadas às atividades-fim – gerência executiva de operações com dez departamentos 

especializados e mais a Unidade de Brasília. Toda a gerência concentrava 90% do corpo 

funcional. A gerência executiva de novos negócios continha uma coordenação. As outras três 

gerências estavam ligadas às atividades de suporte. A gerência executiva era composta de 

finanças com dois departamentos e duas coordenações; a gerência executiva de planejamento 

executivo, com um departamento e duas coordenações; e a gerência executiva de inovação.  

  

 
 

 
Figura 26 – Organograma Instituto C 

Fonte: Instituto C, 2010 
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A Unidade Brasília se apresentava de forma matricial, ou seja, funcionalmente ligada à 

gerência executiva de operações, mas subordinada diretamente à superintendência.  Esta 

unidade foi criada para permitir uma solução completa em P&D, atuando nas regiões norte, 

nordeste, centro oeste, sul e sudeste, onde já atua.  Esta solução também propiciava o 

atendimento na área pública junto às universidades; e privada, junto às empresas 

(INSTITUTO C, 2010). 

Quanto aos departamentos ligados à gerência executiva de operações, também podiam 

atuar na prospecção de novos negócios. Assim, em muitos casos, as áreas de operações e de 

novos negócios atuavam juntas. As áreas de suporte atuavam de forma integrada com as 

áreas-fim. Entretanto, as atividades eram reportadas às respectivas gerências executivas. Para 

atender às demandas do mercado, com base na sua estrutura organizacional, o Instituto reunia 

um corpo funcional com formação, conforme apresentada na Tabela 3. 

               

              Tabela 3 – Corpo funcional  

Formação Corpo funcional 
 Abs. % 

Pós-doutores 0  0,0 

Doutores  4 1,2 

Mestres 31 9,2 

Graduados 218 65,1 

Especialização 52 15,5 

Técnicos 30 9,0 

Total 335 100,0 

                                Fonte: Instituto C, 2010 

 

 

Análise e interpretação dos dados 

 

Análise de conteúdo 

 

Estrutura organizacional do Instituto C 

 

Com base na análise de conteúdo apresentada no Apêndice E - Quadro 19, que se 

referiu à avaliação da estrutura organizacional, apresentada pela Figura 21, verificou-se que a 

estrutura organizacional do Instituto era enxuta, criada com a participação dos gerentes 

executivos. Na elaboração, a estrutura organizacional era referência para os demais institutos, 

não só pela maneira como estava estruturada, mas também pelas ferramentas que possuía para 
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executar e apoiar sua gestão. Verificou-se que a comunicação era formal, estava estruturada e 

disponível por meio de várias ferramentas, independentemente dos níveis hierárquicos. 

A forma que “projetizada”, facilitava a integração dos funcionários nas realizações dos 

projetos. Era considerado um modelo para atuação no mercado onde está inserido. 

A estrutura organizacional do Instituto, os órgãos apresentavam atribuições claras de 

maneira que as áreas-meio atendiam as áreas-fim, adaptáveis às condições do mercado. Não 

obstante, todos os processos de trabalho estivessem mapeados e padronizados, verificavam-se 

nos projetos atividades redundantes. 

O Instituto procurava estar à frente tecnologicamente, preparando as áreas e as pessoas 

para futuras aplicações. Para isso, possuía um fundo de capacitação que possibilitava aos 

funcionários irem à busca de conhecimentos dentro ou fora do Instituto.  

Os conhecimentos adquiridos compreendiam matérias específicas como genéricas e 

variava de acordo com o tipo de atividade.  

Os funcionários eram treinados nos processos com a visão de integração entre 

projetos. Dessa forma, o modelo de estrutura organizacional permitia autonomia aos 

funcionários. Assim, era possível executar atividades correlatas às atividades-fins, as quais os 

funcionários eram treinados. Um exemplo foi a nova instalação da sede da unidade Brasília. 

Um funcionário que executava uma determinada atividade específica realizou outras que 

estavam fora de sua especialização.  

O Instituto, por meio de seu planejamento estratégico contemplava ações que 

permitiam encontrar alternativas diferentes, que possibilitassem a busca de outros mercados.  

Esta condição ficava clara, quando os mercados solicitavam novos conhecimentos, fossem 

estes específicos ou genéricos. 

No que dizia respeito ao posicionamento junto ao mercado, havia uma área de novos 

negócios que zelava pela estratégia e pelo plano de negócios para o ano. Era responsabilidade 

dessa área, definir nichos de mercado e quais os tipos de clientes. Já, na área técnica, eram 

estabelecidos os projetos e as tecnologias que deveriam se focados no ano. Esta definição 

ocorria por meio da superintendência e do CTC – Conselho Técnico Científico.  

 

Exploitation e exploration do Instituto C 

 

Pelo Apêndice C - Quadro 20, verificou-se que o Instituto buscava a sustentabilidade. 

Para tanto, o Instituto atuava em nichos de mercado, voltado às novas tecnologias, 

acompanhando passo a passo as evoluções mundiais. Tinha como fonte de informação o 
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Instituto Gartner (Anexo 1) e suas ferramentas como Cycle For Emerging Technologies que 

apresentava uma visão clara dos ciclos, tendências e consolidações nos campos tecnológicos. 

Em nível local, o Instituto atuava também fortemente com parcerios de tecnologia de ponta e 

universidades. 

Do ponto de vista de estratégias de curto e longo prazos, mantinha um ciclo anual de 

planejamento estratégico com a análise de SWOT, além dos planos semestrais com base no 

BSC.  

No que se referia ao conhecimento, ocorria por meio de parcerias e desenvolvimento 

externo. Estes conhecimentos em geral não eram protegidos, exceto aqueles que estavam 

relacionados com os projetos dos clientes. Os conhecimentos eram disponibilizados aos 

funcionários por meio de um sistema de informação denominado SGC (Sistema de Gestão do 

Conhecimento), em que as metodologias e novas tecnologias eram registradas.  

Os seus processos eram padronizados com normas e procedimentos que garantiam 

uma estrutura básica para os produtos e serviços, atendendo aos requisitos especificados pelo 

cliente, assim como às certificações exigidas pelo mercado.  

 

Características de inovação do Instituto C 

 

Pelas informações apresentadas no Apêndice C - Quadro 21, o Instituto dispunha de 

modelos que eram utilizados nas áreas como, por exemplo, PMI, CMMI, ISO9000, Scrum. 

Para o desenvolvimento das atividades, eram utilizadas certificações que estabeleciam 

padrões para as rotinas de trabalho. Isto permitia que o Instituto criasse memória; com as 

informações armazenadas no SGC, era oferecido o histórico por projetos.  

O desenvolvimento de novos produtos e processos surgia a partir da demanda dos 

clientes e eram desenvolvidos, segundo normas estabelecidas e com acompanhamento fase a 

fase do projeto. 

No que dizia respeito ao entendimento do que seria inovação, o Instituto entendia que 

P&D era a razão de sua existência e recorria às várias áreas para o desenvolvimento de novas 

ideias. Com isso, dispunha de projetos estruturados com metodologias institucionalizadas via 

procedimentos qualificados e certificados. Isso potencializava as ideias que seriam 

compartilhadas. E, para tanto, utilizava-se o PIS – Programa de Ideias e Soluções, aberto a 

todos os funcionários com diversos tipos de conhecimento, com a finalidade de estimular o 

processo criativo das pessoas. 
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Pode-se notar que os tipos de inovações que eram desenvolvidas pelo Instituto estão 

relacionados a produtos.  O tempo de duração entre a ideia e a aplicação ocorria a partir de 

três até dozes meses. Porém, havia casos que a duração era entre seis até 36 meses com 

quebras anuais, isto porque os projetos detinham incentivos do MCT, em que as prestações de 

contas deveriam ser realizadas no período de doze meses. 

Ao submeter os modelos teóricos de processos de inovação, que foram apresentados 

nesta tese, foram identificadas as etapas dos modelos serial “A”, paralelo “B” e linear “D”. As 

etapas destacadas do modelo serial “A”, conforme Figura 13 são: Pesquisa conceito, 

desenvolvimento e projeto. No modelo paralelo “B”, conforme a Figura 14, as etapas 

compreendem desenvolvimento e projetos. Já o modelo linear “D”, conforme Figura 16, 

aponta: o caminho a): pesquisa básica, pesquisa aplicada, desenvolvimento experimental, 

engenharia do produto e do processo; o caminho b): geração de ideias, seleção e 

desenvolvimento das ideias e engenharia do produto e do processo. 

Finalizando, pôde-se considerar que o Instituto indica uma vocação voltada mais para 

o desenvolvimento e no que se relaciona à pesquisa, demonstra uma atuação bem 

conservadora.  

 

Análises para o Instituto C, com base no questionário estruturado 

 

Com o objetivo de apresentar uma caracterização desse Instituto, foram levantados os 

valores dos indicadores das respectivas dimensões. Com base nos indicadores, referente à 

dimensão estrutura organizacional, verificaram-se, por meio de uma análise visual, as 

avaliações recebidas nesses indicadores.  

Observa-se, na Figura 27, que a extensão da hachura revela a resposta atribuída pelo 

informante. Isso significa que quanto mais a hachura se aproximava do valor extremo, à 

direita da escala, mais sinalizava para o modelo adotado pelo Instituto, seja mecânico ou 

orgânico. Embora o indicador encontrado com avaliação fortemente favorável para o ponto 

extremo da escala (7), como a padronização que é característica do modelo mecânico, foi 

possível identificar a predominância para o modelo orgânico, abstraindo-se, portanto, que o 

modelo para esse Instituto seria o orgânico. 
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Figura 27 – Indicadores de estrutura organizacional Instituto C  

Fonte: Elaborado pelo autor, 2010 

 

 

A escala está distribuída da seguinte forma: 

Os valores atribuídos próximo a 1 significa baixa favorabilidade ao atributo. 

Os valores atribuídos próximo a 7 significa alta favorabilidade ao atributo. 

                                        Modelo Mecânico                                  Modelo Orgânico  
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A supervisão direta é: 1 2 3 4 5 6 7 A integração das áreas é: 1 2 3 4 5 6 7 

A padronização dos processos é: 1 2 3 4 5 6 7 A atuação com equipes temporárias é: 1 2 3 4 5 6 7 

As funções especializadas utilizadas em outras áreas 

são: 

1 2 3 4 5 6 7 As unidades geográficas são: 1 2 3 4 5 6 7 

As etapas dos processos são: 1 2 3 4 5 6 7 A combinação de estruturas organizacionais é: 1 2 3 4 5 6 7 

A operação com base na segmentação de clientes é: 1 2 3 4 5 6 7 Os níveis hierárquicos próximos ao cliente são: 1 2 3 4 5 6 7 

A atuação com base nos produtos é: 1 2 3 4 5 6 7 A atuação por meio de células de trabalho é: 1 2 3 4 5 6 7 

A atuação com base nos serviços é: 1 2 3 4 5 6 7 A atuação das áreas com total autonomia nas decisões e 

financeiramente é: 

1 2 3 4 5 6 7 

As atividades realizadas em turnos de trabalho  

são: 

1 2 3 4 5 6 7 A reformulação constantemente das áreas com poucos 

funcionários, sem local físico e linhas de autoridade, definido é: 

1 2 3 4 5 6 7 

As atividades realizadas pelo número de 

funcionários são: 

1 2 3 4 5 6 7 A adaptação das áreas às novas oportunidades, de produto e de 

mercado é: 

1 2 3 4 5 6 7 

A fronteira entre as áreas é: 1 2 3 4 5 6 7 A flexibilidade e dinamismo das áreas são: 1 2 3 4 5 6 7 

A especialização é: 1 2 3 4 5 6 7 A adaptação da estrutura organizacional é: 1 2 3 4 5 6 7 

A padronização é:    1 2 3 4 5 6 7 A descentralização é: 1 2 3 4 5 6 7 

A formalização é: 1 2 3 4 5 6 7 A complexidade é:  1 2 3 4 5 6 7 

A centralização é: 1 2 3 4 5 6 7 O valor do conteúdo da comunicação é: 1 2 3 4 5 6 7 

O tipo básico da estrutura organizacional é: 1 2 3 4 5 6 7 A comunicação é: 1 2 3 4 5 6 7 

A autoridade é 1 2 3 4 5 6 7 A comunicação com qualquer funcionário diretamente com os 

níveis hierárquicos é: 

1 2 3 4 5 6 7 

A burocracia é: 1 2 3 4 5 6 7 A autonomia é: 1 2 3 4 5 6 7 

 A visão do todo é: 1 2 3 4 5 6 7 
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A Figura 28 apresenta os valores médios das dimensões referentes a exploitation e 

exploration,  baseados na escala somada, conforme já mencionado anteriormente. No que se 

refere à dimensão intensidade de práticas de conhecimento com o valor de 5,0, revela-se uma 

orientação para explorer. Já a dimensão intensidade de parcerias com o valor de 5,6, ou seja, 

a busca de parcerias para a sua atuação sugere uma orientação para exploiter. Isto ocorreu 

com o valor da dimensão intensidade de práticas de inovação de 4,2, demonstrando 

orientação para exploiter. 

 

 

Figura 28 – Caracterização do Instituto C 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2010 

 

Isto fica claro nas dimensões intensidade de foco na eficiência com 5,3, revelando 

uma orientação exploiter e, na dimensão foco em orientação estratégica para curto prazo 

com o valor de 5,0, demonstrou comportamento do Instituto voltado para o curto prazo, 

portanto, exploiter, ou seja, com dedicação mais para desenvolvimento do que para pesquisa. 

Quanto à dimensão intensidade de competição de 3,1, revelou uma orientação para explorer.  

 

Observação não-participante no Instituto C 

 

O Instituto possuía uma sede própria com infraestrutura arquitetônica leve, clara e 

moderna. Construído com um projeto paisagismo e um grande estacionamento. Apresentava 
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um restaurante confortável com ambiente para café, cuja administração era realizada por uma 

empresa terceirizada especializada. 

A instalação apresentava salas para reuniões confortáveis preparadas para conference 

call e teleconferências. Notou-se também, na entrada do complexo, portanto, na recepção, 

logo à direita uma pequena biblioteca. 

Observou-se a presença de muitos visitantes, parceiros e clientes ao instituto. O fluxo 

de pessoas, assim também como o quadro de funcionários o perfil era jovem. Isso ficava claro 

nos trajes descontraídos utilizados. Notou-se que os funcionários, que atuavam nas atividades 

mais técnicas/operacional, utilizavam uniformes: uma camiseta polo branca, com a logomarca 

do Instituto.  

O instituto C era aparelhado com salas de aulas para cursos de tecnologias e espaços 

destinados à realização de ensaios tecnológicos para as empresas. Constatou-se que havia 

profissionais desenvolvendo projetos para clientes distintos e, por vezes, concorrentes, 

alojados em salas de trabalho isoladas, não possibilitando que tais profissionais interagissem.  

Alguns produtos que eram testados e seriam lançados pelas empresas durante sua 

permanência no Instituto eram isolados e camuflados e recebiam um acompanhamento 

especial nessa etapa.  

Dessa maneira, pode se classificar o Instituto C, de acordo com as predominâncias 

identificadas com uma estrutura organizacional orgânica com orientação para exploitation, 

inovação incremental com foco em e produtos e vocação para desenvolvimento.  

 

 

Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento D 

 

Dinâmica da coleta de dados 

 

O levantamento de dados neste Instituto ocorreu por meio de entrevista com um 

executivo, atuando três anos na função e no Instituto, com vinte e cinco anos no setor, 

possuindo doutorado, é responsável pela diretoria geral. A entrevista foi realizada em 

conformidade com data e horário agendados em sua sede e foi gravada na íntegra. Nessa 

oportunidade, o entrevistado também preencheu o questionário com assertivas fechadas, em 

escala de sete pontos do tipo Likert. Todo o processo levou em torno de três horas e meia.  

Todavia, o diretor ressaltou a impossibilidade da divulgação do nome do Instituto 

nesta tese.  Neste Instituto, ao longo do processo, foram realizadas duas reuniões: a primeira, 
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com duração de uma hora e meia; a segunda, por volta de três horas e meia, além de vários 

contatos via e-mails. 

 

Histórico 

 

O Instituto D era uma unidade pública que atuava na pesquisa e no desenvolvimento 

em tecnologia da informação. Havia intensa interação com os setores acadêmicos, por meio 

de diversas parcerias em pesquisa, e na indústria. Vários projetos de cooperação com 

empresas mantinham o Instituto  no estado da arte em seus principais focos de atuação, como 

a área de componentes eletrônicos, microeletrônica, sistemas, software e aplicações de TI, 

como robótica, softwares de suporte à decisão e às tecnologias 3D, para indústria e medicina.  

Essa integração com a academia e o setor produtivo tornou-o uma instituição bastante 

rica, capaz de atender às demandas da indústria. Temas de pesquisas foram estimulando um 

ciclo de P&D plural, focado em prover soluções para o mercado. Inaugurado na década de 

1980, no interior do estado de São Paulo, contava com cerca de 244 funcionários, sendo 240 

deles destinados às atividades-fim. O Instituto dispunha de uma infraestrutura altamente 

especializada, concebida e constantemente modernizada para sustentar atividades voltadas 

para geração de inovação em bens e serviços de TI (INSTITUTO D, 2010).  

Para fazer frente a essa missão, contava com uma estrutura organizacional, conforme 

apresentada na Figura 29, assim descrita. As diretrizes eram determinadas pelo ministério que, 

por sua vez, é repassada para a secretaria de tecnologia e encaminhada ao Instituto, por meio 

de sua diretoria geral. Nestes vinte e cinco anos de existência, o Instituto promoveu cinco 

mudanças em sua estrutura organizacional.  

A diretoria geral é o primeiro nível na estrutura organizacional. Estavam ligadas 

diretamente às assessorias: jurídica e de imprensa. O conselho técnico científico que 

assessorava também ao diretor, tinha como atribuições analisar planos anuais, planejamento 

estratégico e os relatórios anuais. Ainda ligadas à diretoria, encontravam-se as coordenações 

gerais que compunham o segundo nível da hierarquia. Eram estas: competências em P&D 

com dez divisões especializadas, de projetos de P&D&I, com quatro coordenações dentre 

estas a de serviços para a sociedade que administrava oferecimento de serviços. Esta 

coordenação apresentava, ainda, o NIT - Núcleo de Inovação Tecnológica, cuja atribuição era 

analisar a propriedade intelectual e três divisões especializadas: uma destas era a divisão de 

relações externas, que tinha como atribuição dar assistência a convênios e a projetos externos, 

a serviços, bem como a relacionamento com entidades externas.  
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Figura 29 – Organograma Instituto D 

Fonte: Instituto D, 2010            

 

A diretoria geral possuía uma coordenação administrativa com cinco divisões, com as 

funções de suporte básicas: orçamento e finanças, logística e apoio administrativo, material e 

patrimônio, recursos humanos e a divisão DE suprimentos. Também ligadas à diretoria geral 

estavam quatro divisões, são estas: relações institucionais, planejamento, acompanhamento e 

controle, de suporte computacional e a divisão de infraestrutura. As divisões representavam o 

terceiro nível hierárquico. A fim de atender à sua missão e às demandas do mercado, o 

Instituto contava com um corpo funcional, conforme apresentado na Tabela 4, que revelava 

um alto nível de formação. 
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                          Tabela 4 – Corpo funcional  

Formação Corpo funcional 
 Abs. % 

Pós-doutores 14 5,7 

Doutores  46 18,8 

Mestres 57 23,4 

Graduados 77 31,6 

Especialização 0 0,0 

Técnicos 50 20,5 

Total 244 100,0 

                          Fonte: Instituto D, 2010 

 

 

Análise e interpretação dos dados 

 

Análise de conteúdo 

 

Estrutura organizacional do Instituto D 

 

Por meio das análises, conforme Apêndice F - Quadro 22, a estrutura organizacional 

apresentava-se como matricial, contendo atividades-fim, de apoio e administração. Observou-

se que, anteriormente, não funcionava como matriz, isso porque havia dificuldades para 

implementação. A criação da estrutura organizacional era realizada pelo Instituto que tinha 

autonomia de propor, entretanto devia ser submetida à aprovação ao governo federal.  

O modelo matricial possibilitava uma maior integração entre as divisões, permitindo 

que os projetos “andassem” horizontalmente, o que facilitava a posição dentro do mercado, 

acumulando mais competência em relação aos concorrentes. Nesse sentido, o Instituto 

adquiria flexibilidade para se adaptar às demandas e às oportunidades.  

Da perspectiva da capacidade de aprendizagem, era fundamental a capacitação e o 

aprimoramento. Os funcionários eram estimulados a participarem de cursos, palestras e 

conferências. 

Os órgãos da estrutura organizacional do Instituto apresentavam suas atribuições 

documentadas no plano diretor. Isso possibilitava a clareza do papel de cada um. Do ponto de 

vista da tomada de decisão, seguia-se a hierarquia por meio de reuniões regulares. 

Verificou-se que as divisões eram interdependentes, mas observou-se que isso 

acontecia em maior ou menor proporção, dependendo do projeto realizado. 
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Com relação à autonomia, era estimulada a participação das pessoas em buscarem 

oportunidades, propondo projetos. Dessa maneira, revelava a utilização de alternativas. 

Contudo, estes projetos eram avaliados por uma comissão, que verificaria o alinhamento aos 

objetivos, bem como ao negócio do Instituto. Todavia, alertava-se para que “não se abrisse 

demais o leque”, pois esta postura poderia prejudicar o foco.   

Quanto ao conhecimento e às habilidades, notou-se que o Instituto era voltado para 

especialização. Esta postura poderia ser uma potencialidade competitiva, por conta da 

expertise desenvolvida. No entanto, possibilitava conhecimentos gerais, sobretudo para os 

gerentes.  

O Instituto demonstrava que, com relação às redundâncias das funções, procurava 

reduzi-las. Havia duas divisões executando atividades semelhantes, o que resultou em sua 

junção e em melhora das atividades. Por outro lado, existiam redundâncias em áreas como, 

por exemplo, de software, que estava distribuída em três divisões, podendo ocorrer 

sobreposições.  Embora tenham foco bem-definido, isso facilitava o projeto horizontal. O 

desenvolvimento de projetos e as atividades eram padronizados e executados por 

funcionários, com atuação específica. No entanto, havia a visão global do projeto.   

No que tange à comunicação no Instituto, verificou-se que ocorria dentro da 

formalidade. Não era necessário seguir a hierarquia, pois com a adoção da política de “portas 

abertas”, os funcionários podiam reportar-se oralmente com a direção de maneira informal. 

Porém, quando se tratava de registrar a informação, era estimulado a fazê-lo seguindo a 

hierarquia.   

A atuação do Instituto junto ao mercado, buscando formas diferentes, verificou-se 

vantagem e desvantagem sobre o instituto público: vantagem era o respaldo maior do governo 

federal para suportar a instituição; a desvantagem era o engessamento e a burocracia do 

estado, sendo isto um dilema para esse Instituto. 

 

Exploitation e exploration do Instituto D 

 

Examinada a análise de conteúdo apresentada no Apêndice F - Quadro 23, esta revelou 

que as pessoas em geral gostavam de estabilidade, porém o Instituto estava voltado para 

mudanças, sobretudo para as tecnológicas. Dessa forma, trazendo oportunidades, podia-se 

manter na dianteira. O desenvolvimento tecnológico era fundamental, assim levaria à frente 

do seu tempo. Ademais, os ciclos nessa área eram curtos e apresentavam um ritmo muito 

elevado, portanto devia-se acompanhá-lo.  
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As estratégias do Instituto eram de curto prazo, baseado em seu planejamento 

estratégico. Entretanto, estava-se elaborando o novo planejamento com o pensamento para 

longo, médio e curto prazos, pois esta postura era fundamental, em resumo: “o instituto de 

pesquisa fecha se não fizer isso”. Neste sentido, durante sua história, o Instituto realizou 

algumas reconstruções para melhor adaptar-se à competição. 

No que se referia ao conhecimento, neste aspecto, participava de conferências, cursos, 

contatos e publicações. A circulação do conhecimento internamente era realizada por meio de 

relatórios, seminários e reuniões; com isso, foi possível difundir o conhecimento a todos, 

informando os trabalhos e projetos que eram executados. No entanto, na comunidade externa, 

o Instituto concentrava seu conhecimento, inicialmente por meio de patente e, neste caso, 

retinha-o até requerê-la; após isto acontecer, a política do Instituto era de fazer a difusão. 

Tudo o que não estava relacionado à inovação teria que seguir os padrões 

estabelecidos, isto é, as normas e os procedimentos. A inovação muitas vezes vai contra os 

procedimentos, os padrões e as normas. Havia a liberdade para criar um novo procedimento 

no desenvolvimento.  

 

Características de inovação do Instituto D 

 

Baseada na análise de conteúdo exposta no Apêndice F - Quadro 24, foi possível 

identificar que o Instituto não dispunha de um modelo de processo de inovação, mas sim de 

uma estrutura que estimulava a inovação. Esta estrutura era denominada NIT – Núcleo de 

Inovação Tecnológica. A sua atribuição era de apoiar as inovações no que se referia ao 

registro, à proteção de propriedade intelectual e ao relacionamento com parceiros. 

Outra situação identificada no Instituto era o registro de suas rotinas de trabalho, 

como, por exemplo, a realização de um protótipo. Era estabelecida a sua sequência, porém 

caso surgisse outra forma melhor de se executar essa rotina, registrava-se novamente, 

passando a ser o novo padrão adotado. Esta postura de registrar todas as rotinas de trabalho 

levava o Instituto ter suas informações armazenadas em sistema de softwares com backups e 

guardadas em caixa forte, o que levava à preservação de sua memória.  

Os novos produtos e processos tecnológicos eram baseados nas tecnologias existentes; 

portanto, incremental. A partir daí, criava-se uma nova geração ou fazia-se algo diferente. 

Mas, em geral, as novas tecnologias eram criadas a partir do que já existia, realizando uma 

melhoria, uma adaptação ou uma nova abordagem. Nessa linha, entendia-se no Instituto que 
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inovação era como um processo de fabricação de um protótipo de um equipamento, mesmo 

que houvesse algo diferente. 

Para realização de ideias que possivelmente levariam à inovação, o Instituto reunia 

pessoas e recursos para a sua execução, buscando financiadores ou agência de fomento. As 

ideias eram implementadas, demonstradas e registradas internamente. Aquelas ideias que não 

oferecessem condições para a sua execução, no momento ficavam também registradas até que 

alguém se interessasse por essas ideias. Em suma, as ideias eram protegidas pelo Instituto.  

As inovações que mais eram realizadas, estavam voltadas para produtos que 

envolviam software, essas eram aplicadas de imediato, porém, se fosse um dispositivo, 

poderia levar dois anos para aplicá-la, dependendo do interesse do mercado em obterem essa 

solução. 

Quanto à utilização de um modelo de gestão de inovação, a posição do Instituto foi de: 

“Nós temos não um modelo, mas sim uma estrutura de estímulo e de apoio à inovação.” 

Paradoxalmente, quando os modelos teóricos de gestão da inovação foram apresentados, 

apontou-se para o modelo, segundo Barbieri, Álvares e Cajazeira (2009), denominado de 

modelo linear de inovação, conforme ilustra a Figura 16.  

Por fim, pôde-se considerar que o Instituto revelava uma atuação tímida em pesquisa, 

mas com comportamento robusto em desenvolvimento.  

 

Análises para o Instituto D, com base no questionário estruturado 

 

Quanto mais a hachura se aproximava do valor extremo, à direita da escala, mais 

sinalizava para o modelo adotado pelo Instituto, seja mecânico ou orgânico.  

Pela Figura 30, com base nas dimensões, é possível caracterizar o Instituto D. Os 

indicadores revelam que a estrutura organizacional, adotada pelo instituto, revela indícios 

mecanicistas. Isto fica claro nos indicadores que envolvem formalização, especialização, 

padronização e burocracia. Nesta última, a hachura se estende ao maior valor da escala (7), 

isso pode estar relacionado com o fato desse Instituto pertencer a holding do governo federal. 

Entretanto, apresenta uma predominância das hachuras como pode verificar-se nos 

indicadores, como: de adaptação das áreas às novas oportunidades, de produto e de mercado, 

de flexibilidade e de dinamismo das áreas e adaptação da estrutura organizacional, 

componentes estes presentes no modelo orgânico. Desta forma, assume-se o modelo 

orgânico, como adotado. 
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Figura 30 – Indicadores de estrutura organizacional - Instituto D 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2010 

 

A escala está distribuída da seguinte forma: 

Os valores atribuídos próximo a 1 significa baixa favorabilidade ao atributo. 

Os valores atribuídos próximo a 7 significa alta favorabilidade ao atributo. 
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A supervisão direta é: 1 2 3 4 5 6 7 A integração das áreas é: 1 2 3 4 5 6 7 

A padronização dos processos é: 1 2 3 4 5 6 7 A atuação com equipes temporárias é: 1 2 3 4 5 6 7 

As funções especializadas utilizadas em outras áreas 

são: 

1 2 3 4 5 6 7 As unidades geográficas são: Não há 

As etapas dos processos são: 1 2 3 4 5 6 7 A combinação de estruturas organizacionais é: 1 2 3 4 5 6 7 

A operação com base na segmentação de clientes é: 1 2 3 4 5 6 7 Os níveis hierárquicos próximos ao cliente são: 1 2 3 4 5 6 7 

A atuação com base nos produtos é: 1 2 3 4 5 6 7 A atuação por meio de células de trabalho é: 1 2 3 4 5 6 7 

A atuação com base nos serviços é: 1 2 3 4 5 6 7 A atuação das áreas com total autonomia nas decisões e 

financeiramente é: 

1 2 3 4 5 6 7 

As atividades realizadas em turnos de trabalho  

são: 

Não há A reformulação constantemente das áreas com poucos 

funcionários, sem local físico e linhas de autoridade definido, é: 

1 2 3 4 5 6 7 

As atividades realizadas pelo número de 

funcionários são: 

1 2 3 4 5 6 7 A adaptação das áreas às novas oportunidades, de produto e de 

mercado é: 

1 2 3 4 5 6 7 

A fronteira entre as áreas é: 1 2 3 4 5 6 7 A flexibilidade e dinamismo das áreas são: 1 2 3 4 5 6 7 

A especialização é: 1 2 3 4 5 6 7 A adaptação da estrutura organizacional é: 1 2 3 4 5 6 7 

A padronização é:    1 2 3 4 5 6 7 A descentralização é: 1 2 3 4 5 6 7 

A formalização é: 1 2 3 4 5 6 7 A complexidade é:  1 2 3 4 5 6 7 

A centralização é: 1 2 3 4 5 6 7 O valor do conteúdo da comunicação é: 1 2 3 4 5 6 7 

O tipo básico da estrutura organizacional é: 1 2 3 4 5 6 7 A comunicação é: 1 2 3 4 5 6 7 

A autoridade é 1 2 3 4 5 6 7 A comunicação com qualquer funcionário diretamente com os 

níveis hierárquicos é: 

1 2 3 4 5 6 7 

A burocracia é: 1 2 3 4 5 6 7 A autonomia é: 1 2 3 4 5 6 7 

 A visão do todo é: 1 2 3 4 5 6 7 
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De acordo com a Figura 31, a dimensão intensidade do foco na eficiência de 5,7 

demonstrava uma associação com os processos formalizados, padronizados e especializados: 

características encontradas na orientação exploiter. O valor atribuído à dimensão foco em 

orientação estratégica para o curto prazo com 4,5, o que sugere orientação exploiter. Quanto 

à dimensão intensidade da competição com 4,8, pelo valor atribuído, poderia classificá-lo 

como orientação explorer.  

 

 

Figura 31 – Caracterização do Instituto D 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2010 

 

No que dizia respeito à dimensão intensidade de parcerias de 5,0, o Instituto 

apresentava uma avaliação que sugere orientação exploiter. A dimensão de 

intensidade de práticas de conhecimento com 5,9 revelava uma avaliação para 

orientação explorer. A dimensão intensidade de práticas de inovação e os valores de 

5,1 atribuídos em seus indicadores demonstram orientação explorer. 

 

 

Observação não-participante no Instituto D 
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O Instituto possuía sede própria com infraestrutura que apresentava uma arquitetura de 

algum tempo com uma grande área verde. A sua entrada principal era equipada com 

segurança armada, com características de profissionais terceirizados.  

A instalação apresentava salas para reuniões com móveis não obedecendo a um 

padrão, com várias formas e estilos, assim como as divisórias. As placas de identificação 

visual internas estavam localizadas nas portas das áreas sem obedecer a um padrão.  

Notou-se que o fluxo de pessoas era composto de um perfil maduro, tanto nos 

visitantes como no quadro de funcionários, aparentando idades com mais de 30 anos e com 

muito tempo de “casa”. 

Assim, o Instituto D, revelou predominâncias podendo se considerar que a sua 

estrutura organizacional é orgânica, com orientações para exploitation e exploration, inovação 

incremental com foco em produtos e vocação para desenvolvimento.  

 

 

4.1.2 Análise comparativa entre os casos 

 

A análise comparativa entre os casos teve como base as três fontes de dados utilizadas 

na pesquisa de campo: a entrevista, o questionário fechado e a observação não-participante. 

Assim, a análise que segue foi realizada com base nos achados referentes aos construtos: 

estrutura organizacional, exploitation e exploration e inovação.  

Pelos dados apresentados na Tabela 5, foi possível examinar os níveis hierárquicos e o 

número de órgãos que compunham a estrutura organizacional. Pela Tabela 6, pode-se 

observar a qualificação do corpo funcional existentes nos quatro Institutos. Logo após, 

encerra-se este item por meio das considerações finais.  

Iniciando as análises pela Tabela 5, foi possível verificar que as estruturas 

organizacionais dos institutos, apresentavam configurações de níveis hierárquicos e números 

de órgãos diferentes. O destaque fica por conta do assunto inovação, em suas estruturas 

organizacionais.  

O Instituto A se apresentava em forma de coordenação corporativa e encontra-se no 4º 

nível da hierarquia, subordinada a uma diretoria, embora correspondesse ao último nível da 

hierarquia da estrutura. Atuava, de forma corporativa, permeando todos os órgãos do Instituto. 

Já, no Instituto B, o NIT* - Núcleo de Inovação Tecnológica estava subordinado à gerência 

operacional e inovação, com atuação em todo o Instituto. 
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Tabela 5 – Estrutura organizacional dos Institutos 

Estrutura Organizacional 

 Instituto A Instituto B Instituto C Instituto D 

N.H Órgãos Qt. Órgãos Qt. Órgãos Qt. Órgãos Qt. 

1º. CEO 01 Superintendência 01 Superintendência 01 Diretoria Geral 01 

2º. Diretoria 06 Staff 01 Gerência executiva 04 Assessoria 02 

   Gerência 

Operacional e 

Inovação*NIT 

04 Gerência executiva 

de Inovação* 

01 Coordenação 

Geral 

03 

3º. Gerência 24 Coordenação 26 Departamento 13 Coordenação 04 

       NIT* 01 

4º. Coordenação 03       

 Coordenação 

Corporativa  

Inovação* 

 

01 

 

Líderes 

 

16 

 

Coordenação 

 

05 

  

5º.       Divisão 22 

 Total 35 Total 48 Total 24 Total 33 

N.H. – Nível Hierárquico: Assunto Inovação*: Qt. - Quantidade 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2010 

 

No Instituto C, a inovação estava presente como órgão formal, no 2º nível hierárquico 

na gerência executiva, atuando de forma integrada aos demais órgãos do Instituto.  

O Instituto D apresentava o NIT* - Núcleo de Inovação Tecnológica em sua estrutura 

como uma divisão; portanto, órgão formal sendo o 4º nível na hierarquia que corresponde s 

coordenações de sua estrutura organizacional, atendendo todos os órgãos do Instituto. 

Quanto ao número de órgãos, os Institutos A e D apresentavam quantidades próximas. 

Já o Instituto B apresentava o dobro de órgãos do Instituto C. No que se referia aos níveis 

hierárquicos, apenas o Instituto D continha cinco níveis, portanto mais departamentalizado, o 

representaria um caminho mais longo no processo de tomada de decisão. 

Com relação ao número de funcionários, os Institutos apresentavam quantidades 

próximas, mas, no quesito “qualificação”, pôde-se verificar a formação dos funcionários, 

conforme Tabela 6. As diferenças eram significativas entre os institutos, por exemplo, o 

Instituto D tinha, em seu quadro funcional, pós-doutores; o Instituto B continha apenas um 

doutor, o que demonstra visões diferentes entre os institutos na configuração de seu corpo 

funcional. 
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Tabela 6 – Corpo funcional – Formação 

Formação  Corpo funcional   

 Instituto A Instituto B Instituto C Instituto D 

 Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Pós-doutores 0  0,0 0  0,0 0  0,0 14 5,7 

Doutores  9 3,6 1 0,3 4 1,2 46 18,8 

Mestres 43 17,1 19 6,4 31 9,3 57 23,4 

Graduados 145 57,8 244 81,9 218 65,0 77 31,6 

Especialização 24 9,5 0 0,0 52 15,5 0 0,0 

Técnicos 30 12,0 34 11,4 30 9,0 50 20,5 

Total 251 100,0 298 100,0 335 100,0 244 100,0 

               Fonte: Elaborado pelo autor, 2010 

 

Notou-se que o perfil dos profissionais dos Institutos A, B e C era jovem, entre 18 a 30 

anos de idade, diferentemente do Instituto D, que revelava, em seu quadro de funcionários, 

um perfil maduro com idade entre 20 a 50 anos. 

Quanto às dimensões examinadas, na Tabela 7 e na Figura 32, observa-se que o 

Instituto A na dimensão intensidade de práticas de conhecimento apresenta valor mais baixo 

que os outros institutos. Entretanto, os valores das seguintes dimensões dos quatro institutos: 

foco em orientação estratégica para curto prazo, intensidade de foco de eficiência, 

intensidade de parcerias demonstram certa proximidade. Na dimensão intensidade de 

práticas de conhecimento, o Instituto A demonstra valor mais baixo em relação aos outros 

Institutos.  

 

 Tabela 7 – Dimensões dos Institutos  

DIMENSÕES Institutos 

 A B C D 

Intensidade de práticas de conhecimento 4,7 6,2 5,0 5,9  

Intensidade de práticas de inovação 3,5 4,4 4,2 5,1 

Intensidade da competição 4,4 5,5 3,4 4,9  

Foco em orientação estratégica para curto prazo 5,0 4,5 5,0 4,5 

Intensidade de foco na eficiência 5,7 5,6 5,3 5,7 

Intensidade de parcerias 5,0 5,5 4,9 5,0 

              Fonte: Elaborado pelo autor, 2010 

 

Já, na dimensão instensidade de competição, o Instituto (C) se destaca dos demais. A 

dimensão intensidade de práticas de inovação revela uma diferença em seus valores entre o 

Instituto A e os demais, revela ainda o maior valor apresentado pelo Instituto D demonstrando 

uma orientação para explorer. Com relação a dimensão intensidade de foco na eficiência, os 

Institutos se equiparam nos valores atribuídos. 
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Figura 32 – Caracterização dos Institutos de P&D – Estudos de Caso 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2010 

 

 

4.1.3 Discussões sobre a etapa qualitativa 

 

Neste item, foram realizadas discussões sobre os estudos de casos investigados nesta 

etapa.  Estas discussões auxiliaram na elaboração das considerações finais desta tese.   

Inicialmente, com relação à estrutura organizacional, os quatro Institutos revelavam 

um modelo baseado em projetos com atribuições claras e bem definidas. Apresentavam em 

seus quadros funcionais, 80% a 90% dos funcionários alocados nas atividades-fim. O modelo 

de estrutura adotado pelos quatro Institutos considerava que a comunicação seguisse a linha 

hierárquica, assim como as tomadas de decisão. Isto revelava uma postura formalizada e 

centralizadora.  
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Notou-se também, nos quatro casos, a presença da: padronização, especialização e 

formalização em seus processos, procedimentos e rotinas de trabalho, apoiados pela 

burocracia. Portanto, apresentando características mecanicistas.  

No entanto, verificou-se flexibilidade e alguma autonomia em determinadas situações. 

Identificou-se também, nos Institutos B, C e D, a disposição para a interdependência e 

integração entre os seus órgãos, o que sinalizava para um comportamento de estruturas do 

modelo orgânico.  

O caso A revelou a falta da visão de interdependência e integração entre os seus 

órgãos, o que sinaliza para uma postura de estruturas e modelos mecanicistas, ou seja, cada 

órgão está restrito aos seus limites de atuação. 

Nos Institutos A, B e C, observou-se que as estruturas organizacionais apresentavam 

quatro níveis hierárquicos. 

Observou-se que, em relação aos níveis hierárquicos, o Instituto D apresentava o 

maior entre os casos, são cinco ao todo, considerando que era subordinado à Secretaria de 

Estado de Governo (Federal), por sua vez, ao seu respectivo Ministério. Esta configuração 

poderia resultar em um processo mais longo na tomada de decisão.   

Quanto às orientações para exploitation e exploration, os conhecimentos, que eram 

revertidos em inovações, os quatro Institutos se valiam das práticas legais de propriedade 

intelectual e patentes existentes para protegê-los, o que demonstrava um comportamento 

característico em organizações conservadoras. Por outro lado, uma vez protegido, os quatro 

casos revelavam predisposição para a difusão desse conhecimento.  

As buscas do conhecimento nos quatro casos eram realizadas por meio de aquisição 

externa como: treinamento, cursos, participações em congressos, seminários e workshops; 

parcerias com instituições públicas e privadas. O conhecimento explícito era sistematizado e 

disponibilizado para todos os funcionários dos Institutos. O Instituto B sinalizou para a 

utilização do sistema open innovation.   

Nos quatro casos estudados, os processos, os procedimentos e as rotinas de trabalho 

eram padronizados e formalizados. Seguiam normas internas e externas auditadas por 

empresas certificadoras. Além disso, faziam uso de metodologias para as atuações 

operacionais e estratégicas. 

Cabe destacar que os casos B e C utilizam um número maior de ferramentas e 

metodológicas, como, por exemplo, BSC (Balanced Scorecard é uma metodologia de 

medição e gestão de desempenho), CMMI (Capability Maturity Model Integration melhorar a 

gestão de projetos e processos) e Scrum (é um processo de desenvolvimento iterativo e 
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incremental para gerenciar projetos e desenvolvimento de forma ágil). No que se referia ao 

horizonte de planejamento, o Instituto A está voltado para curto prazo com intervalo de três 

meses. Condição esta também encontrada no Instituto C, entretanto, com intervalo de um ano. 

O Instituto B já apresentava planejamento estratégico mais de longo prazo com intervalo de 

cinco anos. Esta visão também era compartilhada pelo instituto D. 

Os casos B e C demonstravam evidências competitivas, isto é, por novos nichos de 

mercado com vistas à sustentabilidade e à sobrevivência. Os Institutos A e D demonstram 

comportamentos diferentes dos outros Institutos. O Instituto A apresentava um baixo 

comportamento voltado para a competição, isto devido à concentração de sua atuação a um 

grande cliente. Assim, não vislumbrava ciclos de mudanças impostas pela concorrência em 

termos de institutos, pois as ações, sejam do ponto de vista tecnológico ou de novos 

mercados, atendiam à demanda do grande cliente (subsidiária).  

Quanto ao caso D, a sua atuação junto ao mercado, por ser público, revelava condições 

diferentes dos outros institutos privados. Apresentava a vantagem de obter respaldo governo, 

todavia, revelava a desvantagem de conviver com o engessamento e a burocracia do estado.  

Identificou-se, nos casos A, B e C, a criação de unidades organizacionais 

descentralizadas em outros estados a fim de buscarem outros mercados geográficos. Para 

tanto, foi necessário a vinculação dos Institutos às Leis de Informática de cada região do país. 

Não se verificou a mesma estratégia no Instituto D, que não vislumbrava possibilidades de 

abrir outras unidades regionais descentralizadas. 

 Verificou-se que os quatro Institutos tratavam a inovação como assunto paralelo em 

seu dia a dia e não como assunto inerente ao seu negócio. Isso ficava claro com a criação de 

uma área que reunisse as ações relativas à inovação. Como exemplo disso, verificou-se 

configurações como: NIT- Núcleo de Inovação Tecnológica, coordenação da gestão da 

inovação, ou áreas dedicadas a outras atividades e que eram responsáveis pela gestão da 

inovação. Este comportamento demonstrava que as rotinas estavam associadas às atividades 

tecnológicas e que a inovação era assunto de caráter burocrático. 

As inovações voltadas para produtos tecnológicos estavam presentes nos quatro casos, 

com período para a realização que compreendia desde a ideia à aplicação, por volta de 12 

meses. 

Como últimas considerações, estas inovações eram incrementais, isto é, melhoria de 

produtos e tecnologias já existentes. Apontavam, que as inovações radicais ou de ruptura não 

eram viáveis economicamente, por exigir grandes investimentos e os resultados poderiam ser 

imprevisíveis, ou seja, não se transformar em ganhos concretos para o Instituto. 
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Nesse sentido, ficava claro que os quatro Institutos apresentavam uma dedicação 

sólida voltada para o desenvolvimento (D). Por outro lado, o que se observou foi a pouca 

orientação para pesquisa (P), isto é, os Institutos de Pesquisa e Desenvolvimento 

Tecnológicos tinham suas atuações concentradas em desenvolvimento. 

Em suma os quatros institutos que compõem a etapa qualitativa foram classificados da 

seguinte forma. 

Instituto A – Predominância da estrutura organizacional mecânica com orientação para 

exploitation, inovação incremental com foco em serviços e produtos e vocação para 

desenvolvimento.  

Instituto B – Predominância da estrutura organizacional orgânica, com orientação para 

exploration, inovação incremental com foco em produtos e vocação para desenvolvimento.  

Instituto C – Predominância da estrutura organizacional orgânica com orientação para 

exploitation, inovação incremental com foco em e produtos e vocação para desenvolvimento.  

Instituto D – Predominância da estrutura organizacional orgânica com orientações para 

exploitation e exploration, inovação incremental com foco em produtos e vocação para 

desenvolvimento.  

 

 

4.2 Etapa quantitativa – 17 institutos 

 

4.2.1 Protocolo da pesquisa 

 

Para a coleta de dados da etapa quantitativa, foram utilizadas as relações dos institutos 

de pesquisa e desenvolvimento tecnológicos, credenciados pelo MCT, pela ABIT e pela 

ANPEI.  

 Considerando-se os três cadastros, identificou-se um total de 44 institutos (excluindo 

os quatro institutos utilizados nos estudos de casos), envolvendo dez estados da federação. 

Para o preenchimento do instrumento, foi adotado contato telefônico e e-mails. Alguns dos 

institutos solicitaram antecipadamente o questionário para verificar o seu conteúdo.  

Para o processo follow up, foram realizados vários telefonemas bem como envio de 

mensagens para a obtenção das respostas. Cabe salientar a dificuldade de se obter cadastro 

com o número preciso de institutos de pesquisa e desenvolvimento tecnológicos no Brasil.  
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4.2.2 Tratamento e análise dos dados 

 

De 44 institutos pesquisados, 17 institutos responderam, representando 38,6%, sendo 

que 10 foram institutos privados e sete foram institutos públicos. A Tabela 8 apresenta o 

número de empregados desses institutos. 

 

                              Tabela 8 - Perfil dos Institutos 

Número de empregados Abs. % 

Não informado 1  5,9 

Até 100 6 35,2 

101 até 500 7 41,2 

501 até 1000 1 5,9 

1001 até 2000 2 11,8 

Total 17 100,0 

                                 Fonte: Elaborado pelo autor, 2010 

 

O perfil dos informantes foi composto de 53% do gênero masculino, e 47% do 

feminino; 88% com formação superior; 35% apresentaram idade entre 31 a 40 anos, sendo 

29% até 30, e 23% entre 41e 50 anos. Notou-se que, em termos de gênero e idade, há uma 

proximidade no perfil dos profissionais dos institutos. 

Para a realização do tratamento e análise dos dados, optou-se por analisar 

individualmente cada instituto, cuja justificativa para este procedimento é apresentada 

adiante. As análises elaboradas foram divididas em quatro tipos de tabelas. 

O primeiro tipo se refere à análise para cada instituto. Portanto, são 17 tabelas. O 

segundo tipo consistiu em uma única tabela, o que consolida todas as 17 anteriores. O terceiro 

tipo assenta-se na apresentação das proposições desta pesquisa e suas conclusões, em tabela 

única. O quarto tipo, sobre a classificação dos institutos, segundo a sua estrutura 

organizacional, sua orientação para conhecimento ser exploiter ou explorer, sua 

predominância para práticas “inovação de radical ou incremental”, seu foco (tipo de inovação) 

para produtos e/ou serviços, e sua vocação, para pesquisa e/ou desenvolvimento.  

Para a elaboração do primeiro conjunto de 17 tabelas, foi desenvolvido um critério que 

permitisse atingir as classificações, segundo os três construtos referidos em parágrafos 

anteriores: estrutura organizacional, orientação para o conhecimento e foco da inovação.  

Para definir esse critério, foram utilizados os conhecimentos incorporados da etapa 

qualitativa. Nesta etapa, além do roteiro utilizado, uma primeira versão do questionário 

quantitativo também foi aplicada junto aos quatro institutos participantes desta etapa. Com 

base na análise dos quatro questionários, verificou-se a impossibilidade de tratar os dados dos 
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institutos da etapa quantitativa de forma agregada, devido à perda de individualidade e a da 

possibilidade de verificação das proposições de pesquisa.   

Assim, para cada um dos 17 institutos foi feita uma análise independente, adotando-se 

o critério para as classificações desejadas dos três construtos, conforme é apresentado na 

sequência.          

A escala original que mensurava os indicadores de cada um dos três construtos era 

composta por sete pontos. Como cada indicador da escala poderia assumir qualquer valor 

nesse intervalo, ficaria relativamente prejudicada a análise numa abordagem de escala 

somada. Isso porque um indicador com valor 1 seria somado com um indicador de valor 7, 

por exemplo, mas o valor 1 indicaria uma orientação contrária ao do valor 7, deixando a 

interpretação inconsistente da escala somada. Por esta razão, foi desenvolvido um critério que 

permitisse uma classificação mais adequada à base teórica e aos dados da pesquisa.   

Portanto, os valores de 1 a 3 foram recodificados como 1. Associados a este novo 

valor ficaram correspondidos os seguintes conceitos: estrutura organizacional mecânica 

(EOM1), orientação exploiter (OEXI-1) e inovação incremental (INRI-1). Os valores entre 5 e 

7 foram reclassificados com o valor 2.  Desta forma, os conceitos associados a este valor 

foram: estrutura organizacional orgânica (EOO-2), orientação explorer (OEXR-2) inovação 

radical (INRD-2). Como o valor 4 referia-se ao ponto intermediário da escala e com a 

finalidade de evitar desbalanceamento para um lado ou para o outro, este foi recodificado 

como 3. Neste sentido, três novas classificações de estrutura, orientação e inovação foram 

definidas: estrutura organizacional avaliação indefinida (EOAI-3), orientação avaliação 

indefinida (OAI-3) e inovação avaliação indefinida (INAI-3). A Figura 33 demonstra a 

recodificação.  

 

 

 

Figura 33 – Recodificação da escala 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2010 

 

Uma vez estabelecida essa decisão de recodificar a escala, cada um dos indicadores 

associados, ou não, às dimensões da pesquisa foram recodificados. Assumiram, assim, os 

valores 1, 2, ou 3. Ressalta-se que, na escala original, maiores valores estavam associados 
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com maior favorabilidade à concordância com indicador relativo à dimensão. Como exemplo, 

a Figura 34 apresenta os três construtos e um de seus respectivos indicadores, pela escala 

original. O primeiro indicador, padronização, relaciona-se ao construto estrutura 

organizacional.  

 

  Figura 34 – Escala original dos indicadores 

  Fonte: Elaborado pelo autor, 2010 

 

Da mesma forma, são apresentados os outros dois indicadores, associados com seus 

respectivos construtos. As células destacadas exemplificam os valores atribuídos aos 

indicadores.  

Pela nova escala, a “padronização” foi recodificada com o valor 1. Portanto, isso se 

refletiu em uma predominância, para a estrutura mecânica, no indicador.  Para o indicador 

associado com exploitation e exploration, na nova escala, o indicador respectivo ficou 

associado com o valor 2, revelando uma predominância para a orientação explorer. Para o 

caso do indicador associado com a intensidade de práticas de inovação, verifica-se, no 

exemplo, que o valor originariamente atribuído foi 4. Isto, segundo o critério, estabelece uma 

indefinição quanto à classificação da intensidade de práticas de inovação. 

Seguindo esta mesma abordagem para 95 indicadores relativos aos três construtos, 

para cada instituto, foi gerada uma tabela com a contagem relativa ao número de indicadores 

classificados de acordo com a nova escala. Com base nessa contagem e na incorporação de 

dados secundários, foi feita a classificação dos institutos. Para 35 dos indicadores, a escala foi 

invertida, pois o maior valor (7) não se associava à favorabilidade, desta forma, permitiu 

facilitar a sua interpretação, uma vez que obedeceu ao mesmo sentido que dos demais.  

 

Pressupostos para a classificação 

 

Após a mudança das escalas, foi identificada qual das três categorias predominava a 

contagem ao se avaliar a estrutura, a orientação para exploitation e exploration e a práticas 

NESTE INSTITUTO: 

Estrutura organizacional 

Reduzido  

(a) 
     Amplo 

(a) 

A padronização é:   1 2 3 4 5 6 7 

Exploitation e exploration Curto 

prazo 

     Longo  

prazo 

As estratégias de negócios são planejadas para:  1 2 3 4 5 6 7 

Inovação Muito 

Baixo (a) 

     Muito Alto 

(a) 

O foco em inovações radicais em produtos é: 1 2 3  4 5 6 7 
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inovação. Embora pudesse haver uma maior predominância em uma ou outra categoria, o que 

poderia revelar uma força maior para um determinado tipo de classificação (por exemplo, 

mais indicadores reescalados para certa tendência), ainda assim, optou-se por analisar os 

dados secundários dos institutos analisados com base, principalmente, em seus websites para 

ratificar a classificação identificada. 

Apesar da dimensão “intensidade de práticas de inovação” incorporasse os 

indicadores denominados foco em inovações radicais em produtos, foco em inovações 

radicais em processos e foco em inovações radicais em serviços, preferiu-se deixar estes três 

indicadores fora da contagem da dimensão. Esta decisão foi tomada porque se pretendia 

identificar com mais evidência se o instituto estava focado em inovações radicais. Com essa 

análise, foi possível associá-la com a hipótese de pesquisa que relacionava a orientação para 

exploiter e explorer com inovação, conforme enunciada anteriormente.          

    Dessa forma, para cada um dos 17 institutos analisados, o procedimento foi 

idêntico.  Contudo, após a classificação de cada instituto, foi apresentada também a 

justificativa que sustentava cada classificação.  

Além disso, com objetivo de uma interpretação mais direta dos dados apresentados nas 

Tabelas de 1 a 17, são realizados comentários apenas para a primeira tabela. Portanto, na 

sequência, serão apresentadas as 17 tabelas com as respectivas análises dos institutos. 

 

 

Análise do Instituto 1 

 

Esse Instituto era uma associação civil sem fins lucrativos, privado, com foco em 

pesquisa e prestação de serviços no âmbito da tecnologia da informação. 

Pela Tabela 9, pode-se verificar, em sua primeira linha, que, de acordo com a 

recodificação da escala, o Instituto 1 foi caracterizado como explorer, em termos da 

intensidade de práticas de conhecimento, visto que dos 12 indicadores que constaram do 

instrumento de coleta nesta dimensão, dez destes se classificaram nesta categoria.   

Para a dimensão intensidade de práticas de inovação, também se pôde caracterizar 

como explorer, uma vez que, dos 11 indicadores, todos estavam concentrados nessa categoria, 

assim como a inovação radical que se revelou explorer. Ainda, de acordo com a 

recodificação da escala, na dimensão intensidade de competição, esse instituto se revelou 

explorer. Dos sete indicadores que constaram na dimensão, seis destes estão nessa categoria. 

Essa condição também se repetiu na dimensão foco em orientação estratégica para curto o 



 130 

prazo, pois dos quatro indicadores que a compuseram, três destes estão na categoria exploiter. 

Na dimensão intensidade de foco na eficiência, ocorreu a mesma situação, ou seja, exploiter, 

pois dos sete indicadores, quatro se encontraram nessa categoria. Entretanto, três destes 

situaram-se na categoria AI (avaliação indefinida), isto é, encontraram-se no centro da escala, 

não assumindo uma posição clara de orientação. 

Na dimensão intensidade de parcerias, o Instituto 1 revelou uma orientação para 

exploiter, uma vez que, dos oito indicadores, seis destes concentraram-se nessa categoria. 

Para a dimensão estrutura organizacional, dos 43 indicadores, 11 se concentraram no 

modelo mecânico, 16 ficaram na categoria AI (avaliação indefinida), o que significou que não 

houve uma indicação clara para um modelo ou outro. Porém, pôde-se classificar a 

configuração do modelo de estrutura organizacional como orgânica, pois a contagem se 

concentrou em 16 nessa categoria.  

 

 Tabela 9 – Número de indicadores classificados nas categorias  

AVALIAÇÃO EXPLOITATION E EXPLORATION Exploiter Explorer AI Total Classificação 

Intensidade de práticas de conhecimento 1 10 1 12 Explorer 

Intensidade de práticas de inovação 0 11 0 11 Explorer 

 Inovação radical 0 3 0 3 Radical 

      

Intensidade de competição 1 6 0 7 Explorer 

Foco em orientação estratégica para curto prazo  3 1 0 4 Exploiter 

Intensidade de foco na eficiência 4 0 3 7 Exploiter 

Intensidade de parcerias  6 2 0 8 Exploiter 

AVALIAÇÃO ESTRUTURA 

ORGANIZACIONAL 

     

Estrutura organizacional Mecânica Orgânica AI Total  

 11 16 16 43 Orgânica 

Quanto ao foco de aplicação da inovação Serviço 

Vocação predominante do instituto P&D 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2010 

 

Segundo as informações disponíveis no seu website, a sua estrutura organizacional 

apresentava quatro níveis em sua hierarquia, sendo um destes destinado para a pesquisa. 

Possuía um quadro funcional com 13 funcionários, distribuídos entre mestres, doutores e pós- 

doutores, sendo 11 ligados às atividades-fim do Instituto. Quanto ao seu foco de atuação, 

revelou ser prestador de serviços em soluções tecnológicas e de inovação em informação. 

Desenvolvia seus projetos por meio de financiamentos com órgãos de fomentos brasileiros e 

internacionais, disponibilizando seus trabalhos em livros, artigos, congressos internacionais e 

em seu website. Neste sentido, acentuou a contagem concentrada na categoria explorer. 

Possuía parcerias com entidades nacionais e internacionais, o que ratificou a contagem da 
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dimensão relacionada às parcerias. Revelou predominância em explorer e inovação radical, 

assim assumiu-se que a vocação do Instituto estava relacionada à pesquisa e desenvolvimento 

“P&D”, conforme informa seu website.  

 

Análise do Instituto 2 

 

O Instituto 2 era uma instituição independente privada nacional, com o foco na 

inovação, baseada nas tecnologias da informação e comunicação (TICs). Pode-se notar, pela 

Tabela 10, a caracterização deste Instituto, conforme a contagem atribuída a cada dimensão. 

Para as dimensões intensidade de práticas de conhecimento, intensidade de 

competição, e intensidade de parcerias, a contagem encontrava-se na categoria exploiter. Nas 

dimensões intensidade de práticas de inovação, a contagem apontava para explorer, mas com 

uma pequena diferença, a menor encontrada na categoria exploiter. Para a inovação radical, a 

contagem centraliza na categoria explorer.  Já, na dimensão foco em orientação estratégica 

para curto prazo, a contagem estava distribuída de forma mais equilibrada entre as três 

categorias (Exploiter, Explorer e Avaliação Indefinida). Contudo, a categoria explorer é a que 

se colocou como primeira alternativa, portanto, assume-se que este Instituto tenha um 

comportamento explorer. 

      

Tabela 10 – Número de indicadores classificados nas categorias  

AVALIAÇÃO EXPLOITATION E EXPLORATION Exploiter Explorer AI Total Classificação 

Intensidade de práticas de conhecimento 0 10 2 12 Explorer 

Intensidade de práticas de inovação 4 5 2 11 Exploiter 

 Inovação radical 0 0 3 3 Indefinida 

      

Intensidade de competição 4 1 2 7 Exploiter 

Foco em orientação estratégica para curto prazo  1 2 1 4 Explorer 

Intensidade de foco na eficiência 2 0 5 7 Indefinida 

Intensidade de parcerias  3 0 5 8 Exploiter 

AVALIAÇÃO ESTRUTURA 

ORGANIZACIONAL 

     

Estrutura organizacional Mecânica Orgânica AI Total  

 10 27 6 43 Orgânica 

Quanto ao foco de aplicação da inovação Produto/ 

Serviço 

Vocação predominante do instituto P&D 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2010 
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No entanto, a categoria explorer se acentuou. Contudo, observou-se uma forte 

presença em exploiter. Na dimensão intensidade de foco na eficiência, a contagem 

concentrou-se na AI (avaliação indefinida).  

De acordo com os dados secundários levantados no website do instituto, no que se 

refere à estrutura organizacional, ficou clara a predominância do modelo orgânico. Embora o 

Instituto apresentasse uma estrutura organizacional com cinco níveis hierárquicos com 

departamentalização por funções e um quadro de pessoal com 1.245 funcionários. Destes, 

cerca de 80% tinham formação em nível superior e 960 estavam dedicados às atividades-fim. 

 O Instituto 2 disponibilizava suas pesquisas em artigos no website. Este apresentou os 

valores organizacionais para inovação, excelência, respeito, objetividade e parceria. Possuía 

certificações, revelando-se um Instituto de inovação, soluções e produtos em tecnologias da 

informação e comunicação. Assim, pôde-se considerar que este Instituto estava voltado para 

pesquisa e desenvolvimento “P&D”.  

 

Análise do Instituto 3 

 

A Tabela 11 corresponde ao Instituto 3, que é uma instituição pública vinculada à 

Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.  

 

 Tabela 11 – Número de indicadores classificados nas categorias 

AVALIAÇÃO EXPLOITATION E EXPLORATION Exploiter Explorer AI Total Classificação 

Intensidade de práticas de conhecimento 2 9 1 12 Explorer 

Intensidade de práticas de inovação 0 8 3 11 Exploiter 

 Inovação radical 0 1 2 3 Indefinida 

      

Intensidade de competição 0 0 7 7 Indefinida 

Foco em orientação estratégica para curto prazo  1 3 0 4 Explorer 

Intensidade de foco na eficiência 5 2 0 7 Exploiter 

Intensidade de parcerias  6 2 0 8 Exploiter 

AVALIAÇÃO ESTRUTURA 

ORGANIZACIONAL 

     

Estrutura organizacional Mecânica Orgânica AI Total  

 12 28 3 43 Orgânica 

Quanto ao foco de aplicação da inovação Produto/ 

Serviço 

Vocação predominante do instituto P&D 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2010 

 

Apresentou nas dimensões intensidade de práticas de conhecimento, intensidade de 

práticas de inovação, foco em orientação estratégica para curto prazo e intensidade de 
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parcerias com as contagens concentradas na categoria exploiter. Para a inovação radical, a 

contagem concentrou-se na AI (avaliação indefinida). 

Esta mesma tendência foi encontrada na dimensão intensidade de competição, cuja 

contagem atribuída concentrou-se na AI (avaliação indefinida). Este comportamento pôde ser 

explicado por ser o instituto de origem pública. Na dimensão intensidade de foco na 

eficiência, a contagem ficou centralizada na categoria exploiter: a única. Quanto à 

configuração da estrutura organizacional, o modelo predominante foi o orgânico, já que a 

contagem concentrou-se nessa categoria. 

Não obstante, de acordo com os dados levantados no seu website, a sua estrutura 

contém quatro níveis hierárquicos e departamentalizada por divisão e função, com quadro de 

pessoal com 537 funcionários: destes, cerca de 40% com formação superior, e 350 deles 

atuavam nas atividades-fim do Instituto 3. Segundo informações do website, possuía vínculos 

com quatro instituições voltadas à pesquisa e desenvolvimento, disponibilizava artigos 

relacionados às suas pesquisas no seu website e também apresentava foco em produtos e 

serviços, com vocação em pesquisa e desenvolvimento “P&D”. 

 

Análise do Instituto 4 

 

O Instituto 4, demonstrado na Tabela 12, era de origem pública vinculada à Secretaria 

de Estado, com um quadro de pessoal de 1.435 funcionários, sendo que 1.000 deles estão 

alocados nas atividades-fim do Instituto. 

 

Tabela 12 – Número de indicadores classificados nas categorias 

AVALIAÇÃO EXPLOITATION E EXPLORATION Exploiter Explorer AI Total Classificação 

Intensidade de práticas de conhecimento 2 10 0 12 Explorer 

Intensidade de práticas de inovação 0 11 1 11 Explorer 

 Inovação radical 0 3 0 3 Radical 

      

Intensidade de competição 7 0 0 7 Exploiter 

Foco em orientação estratégica para curto prazo  1 2 1 4 Explorer 

Intensidade de foco na eficiência 6 0 1 7 Exploiter 

Intensidade de parcerias  4 2 2 8 Exploiter 

AVALIAÇÃO ESTRUTURA 

ORGANIZACIONAL 

     

Estrutura organizacional Mecânica Orgânica AI Total  

 11 31 1 43 Orgânica 

Quanto ao foco de aplicação da inovação Serviço/ 

Produto 

Vocação predominante do instituto P&D 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2010 
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Quanto às dimensões, intensidade de práticas de conhecimento, intensidade de 

práticas de inovação, inovação radical, foco em orientação estratégica para curto prazo, as 

contagens maiores foram direcionadas para a categoria explorer. As dimensões intensidade de 

parcerias e intensidade de competição tiveram as suas contagens que se concentraram em 

exploiter. 

O modelo de estrutura organizacional configurou-se como orgânico, conforme a 

contagem a este atribuída. Não obstante, a estrutura organizacional apresentava-se com um 

diretor-presidente e mais três diretorias, distribuídas por função, segundo as informações do 

seu website. Atuava fortemente nos setores público e privado, em tecnologias avançadas. 

Contudo, no que diz respeito à dimensão intensidade de foco na eficiência, a contagem 

centralizou-se na categoria exploiter, observando que isto passa a ser natural em empresas que 

se utilizavam das certificações ISO. O conhecimento gerado pelo instituto é disponibilizado 

na mídia. Seu foco de atuação concentrava-se em serviços com forte vocação para pesquisa e 

desenvolvimento, portanto “P&D”. 

 

Análise do Instituto 5 

 

O Instituto 5 é uma entidade pública de direito privado, vinculada à Secretaria da 

Ciência e Tecnologia. Também contava com uma incubadora, que proporcionava um espaço 

para colocar em prática as ações inovadoras de base tecnológica.  

 

Tabela 13 – Número de indicadores classificados nas categorias 

AVALIAÇÃO EXPLOITATION E EXPLORATION Exploiter Explorer AI Total Classificação 

Intensidade de práticas de conhecimento 2 10 0 12 Explorer 

Intensidade de práticas de inovação 0 11 0 11 Explorer 

 Inovação radical 0 3 0 3 Radical 

      

Intensidade de competição 7 0 0 7 Exploiter 

Foco em orientação estratégica para curto prazo  1 1 2 4 Indefinida 

Intensidade de foco na eficiência 7 0 0 7 Exploiter 

Intensidade de parcerias  6 2 0 8 Exploiter 

AVALIAÇÃO ESTRUTURA 

ORGANIZACIONAL 

     

Estrutura organizacional Mecânica Orgânica AI Total  

 11 32 0 43 Orgânica 

Quanto ao foco de aplicação da inovação Serviço/ 

Produto 

Vocação predominante do instituto P&D 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2010 
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Observa-se, na Tabela 13, que as contagens das dimensões intensidade de práticas de 

conhecimento, intensidade de práticas de inovação, assim como em inovação radical, 

apresentaram orientação para explorer. Já a intensidade de parcerias, a contagem se 

concentrou na categoria exploiter.  

Duas dimensões chamam atenção na Tabela 18. A primeira refere-se à intensidade de 

competição e, desta forma, a contagem concentrou-se na categoria exploiter. A explicação 

para esse fato residiu na atuação do Instituto 5 atuar em vários segmentos em setores público 

e privado, conforme informação que foi obtida em seu website. Já, na dimensão, foco em 

orientação estratégica para curto prazo, a contagem maior foi direcionada para a categoria 

AI (avaliação indefinida). Entretanto, houve contagens dadas às categorias exploiter e 

explorer.  

Na dimensão intensidade de foco na eficiência, a contagem concentrou-se na categoria 

exploiter. Para o modelo de estrutura, a contagem apontou para orgânico, embora 

apresentasse departamentalização por funções, com 253 funcionários, sendo que 180 ligados 

às atividades-fim do Instituto. Verificou-se também que seus artigos relacionados aos 

trabalhos foram disponibilizados no website. As informações que constavam no website 

revelaram que o foco do Instituto 5 era em serviços e produtos, com vocação para pesquisa e 

desenvolvimento “P&D”.  

 

Análise do Instituto 6 

 

Na Tabela 14, encontra-se o Instituto 6 de direito privado, sem fins lucrativos que 

atuava em projetos de pesquisa, desenvolvimento e ensino, com o foco em serviços e 

produtos. Traz, em seu regimento, estabelecer-se fortemente no território brasileiro, de acordo 

com informações disponibilizadas no seu website.  

A contagem atribuída às suas dimensões, possibilitou a observação do comportamento 

do Instituto 6. As dimensões intensidade de práticas de conhecimento, e intensidade de 

práticas de inovação, embora concentrassem a sua contagem na categoria explorer, 

apresentaram também contagem na categoria AI (avaliação indefinida). Já, para inovação 

radical, a contagem predomina na categoria AI (avaliação indefinida), ainda que apresentasse 

contagem na categoria explorer. Contudo, assumiu-se a orientação dessa dimensão para AI. 

Para a dimensão intensidade de competição, apresentou uma orientação exploiter. Entretanto, 

para a dimensão foco em orientação estratégica em curto prazo, revelou-se uma orientação 

explorer. Contudo, para a intensidade de parcerias, apontou para a categoria exploiter.  
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Tabela 14 – Número de indicadores classificados nas categorias 

AVALIAÇÃO EXPLOITATION E EXPLORATION Exploiter Explorer AI Total Classificação 

Intensidade de práticas de conhecimento 2 9 1 12 Explorer 

Intensidade de práticas de inovação 1 8 2 11 Explorer 

 Inovação radical 0 1 2 3 Indefinida 

      

Intensidade de competição 7 0 0 7 Exploiter 

Foco em orientação estratégica para curto prazo  1 3 0 4 Explorer 

Intensidade de foco na eficiência 7 0 0 7 Exploiter 

Intensidade de parcerias  6 2 0 8 Exploiter 

AVALIAÇÃO ESTRUTURA 

ORGANIZACIONAL 

     

Estrutura organizacional Mecânica Orgânica AI Total  

 10 31 2 43 Orgânica 

Quanto ao foco de aplicação da inovação Produto/ 

Serviço 

Vocação predominante do instituto P&D 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2010 

 

A dimensão intensidade de foco na eficiência concentrou-se na categoria exploiter. Na 

estrutura, o maior destaque da contagem centralizou-se na categoria orgânica. O Instituto 

possuía 27 funcionários, dos quais apenas cinco atuavam nas atividades-fim. Apresentava 

vários parceiros ligados à iniciativa privada e às instituições públicas. Revelou, ainda, uma 

vocação em pesquisa e desenvolvimento “P&D”. 

 

Análise do Instituto 7 

 

O Instituto 7 era uma organização sem fins lucrativos, voltada para a pesquisa e 

desenvolvimento “P&D” de soluções em tecnologia da informação, aplicadas ao ambiente 

bancário e financeiro. 

Observou-se, nas dimensões da Tabela 15, as contagens referentes à intensidade de 

práticas de conhecimento, a intensidade de práticas de inovação bem como inovação radical, 

o foco em orientação estratégica para curto prazo centraram-se na categoria explorer. As 

dimensões intensidade de competição, intensidade de parcerias e intensidade de foco na 

eficiência concentraram-se na categoria exploiter. 
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 Tabela 15 – Número de indicadores classificados nas categorias 

AVALIAÇÃO EXPLOITATION E EXPLORATION Exploiter Explorer AI Total Classificação 

Intensidade de práticas de conhecimento 2 10 0 12 Explorer 

Intensidade de práticas de inovação 0 9 2 11 Explorer 

 Inovação radical 0 3 0 3 Radical 

      

Intensidade de competição 7 0 0 7 Exploiter 

Foco em orientação estratégica para curto prazo  1 3 0 4 Explorer 

Intensidade de foco na eficiência 7 0 0 7 Exploiter 

Intensidade de parcerias  6 2 0 8 Exploiter 

AVALIAÇÃO ESTRUTURA 

ORGANIZACIONAL 

     

Estrutura organizacional Mecânica Orgânica AI Total  

 9 25 9 43 Orgânica 

Quanto ao foco de aplicação da inovação Produto 

Vocação predominante do instituto P&D 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2010 

 

A estrutura organizacional foi classificada, de acordo com configuração do modelo de 

orgânico. A estrutura tem quatro níveis, sendo: diretoria geral, diretoria executiva, diretores 

de tecnologia e administrativo financeiro, além de diversos departamentos. Com 45 

funcionários, sendo que 40 destes estavam alocados nas atividades-fim. O Instituto 

demonstrou foco em produtos de automação bancária. Possuía vários parceiros no setor 

público e privado, de acordo com informações que foram levantadas em seu website. 

 

Análise do Instituto 8 

 

O Instituto 8 era uma organização sem fins lucrativos público, voltada para desenvolver 

soluções inovadoras em eletrônica e tecnologias da informação, com alto padrão de qualidade, 

atendendo às necessidades do mercado. O Instituto estava ligado ao Ministério de Ciência e 

Tecnologia. Conta com 120 funcionários, sendo que 50% deles atuavam nas atividades-fim do 

Instituto. 

Analisada a Tabela 16, foi possível classificar, segundo a contagem atribuída às 

dimensões intensidade de práticas de conhecimento e de foco em orientação estratégia para 

curto prazo, compuseram-se na categoria explorer. A dimensão intensidade de práticas de 

inovação apresentou sua contagem nas categorias explorer e AI (avaliação indefinida), sendo 

nesta a sua predominância. Porém, em inovação radical, a contagem concentrou-se na 

categoria exploiter.  

 

 



 138 

Tabela 16 – Número de indicadores classificados nas categorias 

AVALIAÇÃO EXPLOITATION E EXPLORATION Exploiter Explorer AI Total Classificação 

Intensidade de práticas de conhecimento 2 10 0 12 Explorer 

Intensidade de práticas de inovação 2 4 5 11 Indefinida 

 Inovação radical 3 0 0 3 Incremental 

      

Intensidade de competição 0 7 0 7 Explorer 

Foco em orientação estratégica para curto prazo  1 3 0 4 Explorer 

Intensidade de foco na eficiência 7 0 0 7 Exploiter 

Intensidade de parcerias  4  3 1 8 Exploiter 

AVALIAÇÃO ESTRUTURA 

ORGANIZACIONAL 

     

Estrutura organizacional Mecânica Orgânica AI Total  

 25 13 5 43 Mecânica 

Quanto ao foco de aplicação da inovação Produto 

Vocação predominante do instituto Desenvol. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2010 

 

Ainda, na Tabela 16, as dimensões, intensidade de parcerias e intensidade de foco na 

eficiência, a contagem em maior quantidade concentrou-se em categoria exploiter. Para a 

dimensão intensidade de competição, este Instituto revelou uma orientação explorer. Para a 

dimensão estrutura organizacional, destacou-se o modelo mecânico, pois a contagem apontou 

maior concentração para este modelo. Isso se justifica, pois as assertivas, especialização, 

padronização, formalização e centralização tiveram a avaliação no valor 7 e a burocracia 

obteve valor 6. Outra evidência foi a avaliação da assertiva relacionada a autonomia, que 

apresentou uma avaliação no valor de 1, ou seja, demonstrou pouca flexibilidade, comando 

das decisões e das atividades centralizado. Assim, neste particular, esse modelo de estrutura 

não é recomendado pela literatura para atividades em ambientes dinâmicos e tecnológicos. 

Segundo as informações do seu website, o foco do Instituto 8 concentrava-se em produto com 

vocação para desenvolvimento, para “D”.  

 

Análise do Instituto 9 

 

O Instituto 9 era uma entidade privada estrangeira, com o foco em produtos 

(software). Conforme se apresentam, na Tabela 17, as contagens das dimensões intensidade 

de práticas de conhecimento, intensidade de práticas de inovação assim como inovação 

radical, a dimensão foco em orientação estratégica para curto prazo pela concentração de 

contagem revelou uma orientação para explorer. A intensidade de competição e a intensidade 

de parcerias tendem para categoria exploiter. A dimensão intensidade de foco na eficiência 

projetou sua contagem na categoria exploiter.  
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Tabela 17 – Número de indicadores classificados nas categorias 

AVALIAÇÃO EXPLOITATION E EXPLORATION Exploiter Explorer AI Total Classificação 

Intensidade de práticas de conhecimento 2 9 1 12 Explorer 

Intensidade de práticas de inovação 0 11 0 11 Explorer 

 Inovação radical 0 3 0 3 Radical 

      

Intensidade de competição 7 0 0 7 Exploiter 

Foco em orientação estratégica para curto prazo  1 3 0 4 Explorer 

Intensidade de foco na eficiência 7 0 0 7 Exploiter 

Intensidade de parcerias  6 2 0 8 Exploiter 

AVALIAÇÃO ESTRUTURA 

ORGANIZACIONAL 

     

Estrutura organizacional Mecânica Orgânica AI Total  

 11 32 0 43 Orgânica 

Quanto ao foco de aplicação da inovação Produto 

Vocação predominante do instituto Desenvol. 

 

 

O modelo de estrutura organizacional, de acordo com a contagem que foi realizada, 

revelou para a configuração orgânica. O Instituto 9 apresentava, em seu quadro de pessoal, 50 

funcionários, sendo 38 alocados nas atividades-fim. As informações que foram levantadas no 

website revelaram que a vocação do Instituto 9 era para desenvolvimento “D”, com várias 

parcerias com universidades brasileiras. 

 

 

Análise do Instituto 10 

 

 

O Instituto 10, apresentado na Tabela 18, era uma sociedade de direito privado sem 

fins lucrativos que visava a desenvolver projetos inovadores, soluções de tecnologia da 

informação e comunicação (TIC), no que se referia a problemas complexos e inovadores.  

De acordo com a Tabela 18, os dados das dimensões possibilitaram classificá-lo, 

segundo suas orientações e estrutura organizacional. A dimensão intensidade de práticas de 

conhecimento, intensidade de práticas de inovação assim também se orientou para inovação 

radical. Já intensidade de competição e intensidade de parcerias bem como intensidade de 

foco na eficiência demonstraram orientações para exploiter pelas concentrações apresentadas. 

Para a dimensão foco em orientação estratégica para curto prazo, a contagem foi concentrada 

na categoria explorer. 

Para a contagem relacionada ao modelo de estrutura, atribuiu-se a categoria orgânica. 

Assim, constatou-se a coerência entre as orientações e seu modelo de estrutura 

organizacional. O Instituto tinha cadastrado 100 profissionais com nível superior, de modo 

que 80 deles atuavam nas atividades-fim. 



 140 

Tabela 18 – Número de indicadores classificados nas categorias 

AVALIAÇÃO EXPLOITATION E EXPLORATION Exploiter Explorer AI Total Classificação 

Intensidade de práticas de conhecimento 2 10 0 12 Explorer 

Intensidade de práticas de inovação 0 11 0 11 Explorer 

 Inovação radical 0 3 0 3 Radical 

      

Intensidade de competição 7 0 0 7 Exploiter 

Foco em orientação estratégica para curto prazo  1 3 0 4 Explorer 

Intensidade de foco na eficiência 7 0 0 7 Exploiter 

Intensidade de parcerias  6 2 0 8 Exploiter 

AVALIAÇÃO ESTRUTURA 

ORGANIZACIONAL 

     

Estrutura organizacional Mecânica Orgânica AI Total  

 12 30 1 43 Orgânica 

Quanto ao foco de aplicação da inovação Produto/ 

Serviço 

Vocação predominante do instituto Desenvol. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2010 

 

Segundo informações do website, o Instituto 10 havia realizado várias parcerias, 

como: instituições acadêmicas, empresarias e associações diversas. Dispunha, ainda, no 

website, um cadastro de idéias, onde os funcionários podem expô-las a qualquer momento.  

No website, também aparecem as publicações de seus trabalhos, assim como um foco em 

produtos e serviços, com base nas normas padrões internacionais de qualidade, demonstrando 

uma vocação para o desenvolvimento “D”. 

 

Análise do Instituto 11 

 

O Instituto 11 da Tabela 19 era privado nacional, com atividades de pesquisa e 

desenvolvimento de projetos realizados por intermédio de laboratórios com competências 

tecnológicas específicas e equipes com formação no país e no exterior. Havia registrado um 

quadro de 450 colaboradores com 440 ligados às atividades-fim do Instituto.  

Na Tabela 19, as dimensões, segundo suas orientações e a sua estrutura 

organizacional, pôde-se classificá-lo com base na contagem imputada em suas categorias. 

Desta forma, as dimensões intensidade de práticas de conhecimento, intensidade de práticas 

de inovação bem como inovação radical e foco em orientação estratégica para curto prazo 

apresentaram suas contagens em explorer. Para as dimensões intensidade de competição, 

intensidade de foco na eficiência e intensidade de parcerias, as contagens concentraram-se na 

categoria exploiter. Quanto ao modelo de estrutura, a contagem apontou para a categoria 

orgânica.  
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Tabela 19 – Número de indicadores classificados nas categorias 

AVALIAÇÃO EXPLOITATION E EXPLORATION Exploiter Explorer AI Total Classificação 

Intensidade de práticas de conhecimento 2 10 0 12 Explorer 

Intensidade de práticas de inovação 0 11 0 11 Explorer 

 Inovação radical 0 3 0 3 Radical 

      

Intensidade de competição 7 0 0 7 Exploiter 

Foco em orientação estratégica para curto prazo  1 3 0 4 Explorer 

Intensidade de foco na eficiência 7 0 0 7 Exploiter 

Intensidade de parcerias  6 2 0 8 Exploiter 

AVALIAÇÃO ESTRUTURA 

ORGANIZACIONAL 

     

Estrutura organizacional Mecânica Orgânica AI Total  

 10 33 0 43 Orgânica 

Quanto ao foco de aplicação da inovação Produto/ 

Serviço 

Vocação predominante do instituto P&D 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2010 

 

Isso se confirmou, segundo as informações do website, que revelou que o Instituto 

possuía certificações nacionais e internacionais, além de parcerias com governo, sociedade 

civil, indústria e universidades. Indicou, ainda, que o seu foco estava voltado para produtos e 

serviços, apresentando vocação para pesquisa e desenvolvimento “P&D”.  

 

Análise do Instituto 12 

 

Segundo o seu website, o Instituto 12, apresentado na Tabela 20, era uma entidade 

pública, com 50 funcionários, voltada para promover a qualidade do software nacional por 

meio da difusão e aplicação das melhores práticas de engenharia de software, além de 

gerenciamento de projetos nas empresas de TI.  

Observa-se, nas dimensões da Tabela 20, intensidade de práticas de conhecimento, 

intensidade de práticas de inovação, do mesmo modo que inovação radical, ou seja, explorer. 

Quanto ao foco em orientação estratégica para curto prazo, essa dimensão se revelou 

explorer.  

Ainda, de acordo com mesma tabela, para a dimensão intensidade de competição, a 

sua contagem apresentou-se distribuída nas três categorias, entretanto, com maior pontuação 

para a AI (avaliação indefinida), três em sete possíveis, cabendo às outras duas categorias, 

duas pontuações cada. Esta postura foi associada à origem pública do Instituto 12.  A 

dimensão intensidade de foco na eficiência concentrou-se na categoria exploiter.   
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Tabela 20 – Número de indicadores classificados nas categorias 

AVALIAÇÃO EXPLOITATION E EXPLORATION Exploiter Explorer AI Total Classificação 

Intensidade de práticas de conhecimento 2 8 2 12 Explorer 

Intensidade de práticas de inovação 1 10 0 14 Explorer 

 Inovação radical 0 3 0 3 Radical 

      

Intensidade de competição 2 2 3 7 Indefinida 

Foco em orientação estratégica para curto prazo  1 3 0 4 Explorer 

Intensidade de foco na eficiência 7 0 0 7 Exploiter 

Intensidade de parcerias  5 2 1 8 Exploiter 

AVALIAÇÃO ESTRUTURA 

ORGANIZACIONAL 

     

Estrutura organizacional Mecânica Orgânica AI Total  

 11 26 5 43 Orgânica 

Quanto ao foco de aplicação da inovação Produto/ 

Serviço 

Vocação predominante do instituto P&D 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2010 

 

Quanto à dimensão no modelo de estrutura organizacional, a contagem revelou 

predominância na categoria do modelo orgânico. O Instituto apresentava foco em serviços 

com vocação para desenvolvimento “D”. 

 

Análise do Instituto 13 

 

O Instituto 13 demonstrado na Tabela 21 era de iniciativa privada com o foco em 

serviços, com vocação em desenvolvimento “D”, com 300 funcionários, sendo que apenas 1/3 

atuava nas atividades-fim do instituto.   

 

Tabela 21 – Número de indicadores classificados nas categorias 

AVALIAÇÃO EXPLOITATION E EXPLORATION Exploiter Explorer AI Total Classificação 

Intensidade de práticas de conhecimento 2 10 0 12 Explorer 

Intensidade de práticas de inovação 0 11 0 11 Explorer 

 Inovação radical 0 3 0 3 Radical 

      

Intensidade de competição 7 0 0 7 Exploiter 

Foco em orientação estratégica para curto prazo  1 3 0 4 Explorer 

Intensidade de foco na eficiência 7 0 0 7 Exploiter 

Intensidade de parcerias  6 2 0 8 Exploiter 

AVALIAÇÃO ESTRUTURA 

ORGANIZACIONAL 

     

Estrutura organizacional Mecânica Orgânica AI Total  

 11 32 0 43 Orgânica 

Quanto ao foco de aplicação da inovação Serviço 

Vocação predominante do instituto Desenvolv. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2010 
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Na Tabela 21, são apresentadas as dimensões, de acordo com suas orientações e 

estrutura organizacional. A dimensão intensidade de práticas de conhecimento, intensidade 

de práticas de inovação assim como inovação radical e foco em orientação estratégica para 

curto prazo, as contagens apontaram para orientação explorer. As dimensões intensidade de 

competição bem como a intensidade de parcerias concentraram-se na categoria exploiter. 

Embora esta última dimensão, segundo informações de seu website, constava apenas um 

parceiro, e de origem pública, isto revelou incoerência entre os dados do questionário e os 

dados secundários. Para a dimensão intensidade de foco na eficiência, a contagem também 

centralizou-se na categoria exploiter.  

A contagem para o modelo de estrutura organizacional apontou para a categoria 

orgânica.  

 

Análise do Instituto 14 

 

A Tabela 22 revela a postura do Instituto 14, com base na contagem atribuída nas 

categorias exploiter, explorer e AI (avaliação indefinida). Como órgão público federal da 

administração direta, focou-se em serviços com vocação em desenvolvimento “D” segundo 

seu website. 

De acordo com a Tabela 22, neste Instituto, ficou evidenciada que a dimensão 

intensidade de práticas de conhecimento, que concentrou contagens nas categorias explorer 

(cinco) e AI (seis), revelou proximidades entre as categorias. O mesmo fato se repetiu, porém 

de forma mais acentuada com relação à intensidade de práticas de inovação, em que se 

encontraram contagens três na categoria explorer e onze na categoria AI (avaliação 

indefinida) de onze possíveis. Contudo, no que se diz respeito à inovação radical, a contagem 

se concentrou na categoria explorer. 

Na dimensão intensidade de competição, a contagem apresentada manteve o mesmo 

comportamento, ou seja, as pontuações da categoria AI (avaliação indefinida) que 

correspondeu a cinco de sete possíveis, apresentou dois na categoria explorer. Contudo, na 

dimensão foco em orientação estratégica para curto prazo, a contagem concentrou-se na 

categoria explorer. Mas, na intensidade de foco na eficiência, a contagem atribuída voltou a 

concentrar-se na categoria AI (avaliação indefinida) (quatro) e, na categoria exploiter (três), 

em um total de sete. Esta postura voltou a ocorrer de modo mais acentuado na dimensão 

intensidade de parcerias, pois as contagens centralizaram-se na categoria AI (avaliação 

indefinida), isto é, seis em oito possíveis, cabendo às categorias exploiter e explorer um cada.  
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Tabela 22 – Número de indicadores classificados nas categorias 

AVALIAÇÃO EXPLOITATION E EXPLORATION Exploiter Explorer AI Total Classificação 

Intensidade de práticas de conhecimento 1 5 6 12 Indefinida 

Intensidade de práticas de inovação 0 0 11 14 Indefinida 

 Inovação radical 0 3 0 3 Radical 

      

Intensidade de competição 0 2 5 7 Indefinida 

Foco em orientação estratégica para curto prazo  1 3 0 4 Explorer 

Intensidade de foco na eficiência 3 0 4 7 Indefinida 

Intensidade de parcerias  1 1 6 8 Indefinida 

AVALIAÇÃO ESTRUTURA 

ORGANIZACIONAL 

     

Estrutura organizacional Mecânica Orgânica AI Total  

 5 15 23 43 Indefinida 

Quanto ao foco de aplicação da inovação Serviço 

Vocação predominante do instituto Desenvol. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2010 

 

No que se referiu à estrutura organizacional, a situação se repetiu, pois as contagens 

concentraram-se na categoria AI (avaliação indefinida) 23, em um total de 43. A categoria 

orgânica recebeu 15, e a categoria mecânica, cinco. Entretanto, optou-se por classificá-la 

como modelo orgânico. Em que pese sua estrutura organizacional, possuía seis níveis 

hierárquicos, segundo seu website. Com um quadro de pessoal com 500 funcionários, em que 

50% deles atuavam nas atividades-fim, notou-se que este Instituto demonstrava, segundo as 

contagens atribuídas às dimensões, de forma geral, para a AI (avaliação indefinida), não 

sinalizando, com clareza, as suas orientações.       

 

Análise do Instituto 15 

 

O Instituto 15 apresentado, conforme Tabela 23, era de origem pública ligada ao 

governo federal, focado em serviços e produtos e revelava vocação em pesquisa e 

desenvolvimento “P&D”. O seu quadro de funcionários tem 136, de modo que 113 

trabalhavam nas atividades-fim.  

Com base na Tabela 23, verificaram-se as orientações e estrutura organizacional 

presentes no Instituto 15.  Desta forma, pôde-se classificá-lo, segundo a contagem atribuída 

para cada categoria. Assim, a dimensão intensidade de práticas de conhecimento, intensidade 

de práticas de inovação tal qual a inovação radical, foco em orientação estratégica para 

curto prazo revelaram serem explorer. As dimensões intensidade de competição, assim como 

a intensidade de parcerias, concentraram-se na categoria exploiter. 
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Tabela 23 – Número de indicadores classificados nas categorias 

AVALIAÇÃO EXPLOITATION E EXPLORATION Exploiter Explorer AI Total Classificação 

Intensidade de práticas de conhecimento 2 10 0 12 Explorer 

Intensidade de práticas de inovação 0 11 0 11 Explorer 

 Inovação radical 0 3 0 3 Radical 

      

Intensidade de competição 7 0 0 7 Exploiter 

Foco em orientação estratégica para curto prazo  1 3 0 4 Explorer 

Intensidade de foco na eficiência 7 0 0 7 Exploiter 

Intensidade de parcerias  6 2 0 8 Exploiter 

AVALIAÇÃO ESTRUTURA 

ORGANIZACIONAL 

     

Estrutura organizacional Mecânica Orgânica AI Total  

 10 33 0 43 Orgânica 

Quanto ao foco de aplicação da inovação Serviço/ 

Produto 

Vocação predominante do instituto P&D 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2010 

 

De acordo com as informações do website, o Instituto 15 mantinha relacionamento 

com instituições públicas e privadas, justificando a respectiva contagem. No que se referiu à 

dimensão intensidade de foco na eficiência, a contagem centrou-se na categoria exploiter. O 

modelo de estrutura organizacional, utilizado pelo Instituto 15, apontou para a categoria 

orgânica.  

 

Análise do Instituto 16 

 

O Instituto 16, demonstrado na Tabela 24, era uma entidade sem fins lucrativos de 

iniciativa privada, focada em produtos e serviços voltados para informática. Segundo seu 

website, mantinha convênios com várias instituições, empresas e universidades. Apresentava 

uma vocação para desenvolvimento “D”. 

A Tabela 24 revelou que, na dimensão intensidade de práticas de conhecimento, a 

contagem imputada foi na categoria explorer. Entretanto, a dimensão relacionada com a 

intensidade de práticas de inovação apresentou concentração na contagem na categoria AI 

(avaliação indefinida) com seis, em seguida, exploiter, com três, e explorer, com dois. Quanto 

à inovação radical a contagem apresentou-se com predominância na categoria explorer. Esta 

mesma situação ocorreu na dimensão intensidade de competição e resultou no mesmo 

comportamento, isto é, a contagem da categoria AI (avaliação indefinida) correspondeu a 

quatro de sete possíveis e, na categoria explorer, três.  Já a dimensão foco em orientação 

estratégica para curto prazo, a contagem concentrou-se na categoria explorer.  
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A intensidade de foco na eficiência apresentou-se nas categorias exploiter em quatro, e 

AI (avaliação indefinida) em três, pôde-se, então, assumir que o comportamento nesta 

categoria foi explorer. 

 

 Tabela 24 – Número de indicadores classificados nas categorias 

AVALIAÇÃO EXPLOITATION E EXPLORATION Exploiter Explorer AI Total Classificação 

Intensidade de práticas de conhecimento 2 7 3 12 Explorer 

Intensidade de práticas de inovação 3 2 6 11 Indefinida 

 Inovação radical 0 2 1 3 Radical 

      

Intensidade de competição 0 3 4 7 Indefinida 

Foco em orientação estratégica para curto prazo  0 3 1 4 Explorer 

Intensidade de foco na eficiência 4 0 3 7 Exploiter 

Intensidade de parcerias  2 3 3 8 Indefinida 

AVALIAÇÃO ESTRUTURA 

ORGANIZACIONAL 

     

Estrutura organizacional Mecânica Orgânica AI Total  

 10 15 18 43 Indefinida 

Quanto ao foco de aplicação da inovação Produto/ 

Serviço 

Vocação predominante do instituto Desenvolv. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2010 

 

Para a dimensão intensidade de parcerias, as contagens revelaram uma distribuição 

por igual entre as categorias explorer e AI (avaliação indefinida). Para esta dimensão, 

assumiu-se a categoria AI (avaliação indefinida), isto porque, segundo informações de seu 

website, dentre outras atividades que realiza, uma destas é a de consultoria em planejamento 

estratégico, o que levaria a ter mais clareza sobre suas ações.  

No que tange à estrutura organizacional, a situação se repetiu, pois a contagem 

centralizou-se na categoria AI (avaliação indefinida), em 18 de um total de 43, contagem em 

15 na categoria orgânica, e dez, na categoria mecânica. Entretanto, pôde-se classificá-la como 

modelo orgânico, visto que a segunda maior contagem foi nesta categoria.  

A sua estrutura organizacional possuía três níveis hierárquicos, segundo seu website. 

O seu quadro de pessoal não foi informado e não havia informações no website do Instituto 

16. Pôde-se notar que esse Instituto demonstrava - de forma geral - uma concentração para a 

AI (avaliação indefinida), não sendo possível notar, com clareza, as suas orientações.      

 

Análise do Instituto 17 
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 O Instituto 17, apresentado na Tabela 25, segundo seu website era um centro privado 

de inovação que criava produtos e serviços com Tecnologia da Informação e Comunicação 

(TICs). 

A Tabela 25 revelou que as dimensões intensidade de práticas de conhecimento e 

intensidade de práticas de inovação bem como inovação radical, a contagem concentraram-

se categoria explorer. Na dimensão intensidade de competição, a contagem também foi 

centrada na categoria explorer. Porém, para a dimensão foco em orientação para curto prazo, 

notou-se a presença de pontuações nas categorias expoiter e explorer, de 50% em cada. Para 

as dimensões intensidade foco na eficiência e intensidade em parcerias, as contagens 

centraram-se na categoria exploiter.  

 

 Tabela 25 – Número de indicadores classificados nas categorias 

AVALIAÇÃO EXPLOITATION E EXPLORATION Exploiter Explorer AI Total Classificação 

Intensidade de práticas de conhecimento 2 10 0 12 Explorer 

Intensidade de práticas de inovação 1 10 0 11 Explorer 

 Inovação radical 0 3 0 3 Radical 

      

Intensidade de competição 0 5 2 7 Explorer 

Foco em orientação estratégica para curto prazo  2 2 0 4 Exploiter/ 

Explorer 

Intensidade de foco na eficiência 7 0 0 7 Exploiter 

Intensidade de parcerias  5 3 0 8 Exploiter 

AVALIAÇÃO ESTRUTURA 

ORGANIZACIONAL 

     

Estrutura organizacional Mecânica Orgânica AI Total  

 14 26 3 43 Orgânica 

Quanto ao foco de aplicação da inovação Produto/ 

Serviço 

Vocação predominante do instituto P&D 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2010 

 

Para a configuração da estrutura organizacional, encontrou-se a contagem com maior 

incidência na categoria orgânica 26, em um total de 43. De acordo, com seu website, a sua       

estrutura organizacional é formada por cinco níveis, com 408 funcionários, sendo que 330 

destes atuavam nas atividades-fim do Instituto. Tem uma rede de parceiros, demonstrou foco 

em produtos e serviços, com vocação para pesquisa e desenvolvimento “P&D”. Contemplava 

em seu website, cases e publicações científicas de suas realizações. 

 

4.2.3 Síntese das contagens relativas 

 



 148 

A Tabela 26 apresenta o balanço total dos resultados das análises feitas para cada um 

dos 17 institutos, com base nas dimensões e seus respectivos indicadores. Esta apresentação 

levou em conta a totalidade das contagens, de modo que permitiu efetuar conclusões quanto 

às orientações adotadas, a partir da predominância dessas contagens.  

Dessa forma, verifica-se que a dimensão intensidade de práticas de conhecimento 

envolvia 204 contagens. Isso porque, para cada instituto, o informante apontava 12 respostas, 

associadas com os 12 indicadores dessa dimensão. Pode-se perceber, nessa tabela, que a 

concentração das respostas situou-se na categoria Explorer, com 157 contagens. Para as 

demais seis dimensões, o raciocínio é similar. 

Quanto à dimensão intensidade de práticas de inovação, com onze indicadores 

resultou em um total de 187 contagens, que revelou a predominância para orientação 

exploration. No que se refere à inovação radical, em 51 contagens, com três indicadores 

totalizaram-se 39 contagens na categoria explorer. Com sete indicadores, totalizando 119, a 

dimensão intensidade de competição apresentou uma orientação voltada para exploitation.  

Já, a dimensão foco em orientação estratégica de longo prazo envolvia 68 contagens 

relativas aos quatro indicadores dessa categoria, vezes o número de institutos. Em 

consequência da predominância verificada, concluiu-se que a orientação adotada pelos 

institutos foi “explorer”, em função de ter apresentado 44 contagens nessa categoria. 

 

        Tabela 26 – Síntese das contagens relativas aos Indicadores das Dimensões: 17 Institutos 

Estrutura Organizacional e Orientações para Exploitation e Exploration 

DIMENSÕES Exploiter Explorer AI Total 

Intensidade de práticas de conhecimento 30 157 17 204 

Intensidade de práticas de inovação 13 143 31 187 

 Inovação radical 3 39 9 51 

Intensidade de competição 75 21 23 119 

Foco em orientação estratégica para curto prazo 19 44 5 68 

Intensidade de foco na eficiência 101 2 16 119 

Intensidade de parcerias 82 36 18 136 

     

Estrutura organizacional Mecânica  Orgânica AI Total 

194 445 92 731 

            Fonte: Elaborado pelo autor, 2010 

 

Para a dimensão intensidade de foco em eficiência, que é a resultante de sete 

indicadores, 119 contagens foram identificadas, a partir da consolidação da avaliação dos 17 

institutos. Identificou-se que a orientação predominante, nessa dimensão, foi “exploiter”, dado 

que 101 contagens se concentram nessa categoria.  
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A literatura estabelece maior número de parcerias mais orientação para exploiter.  

Dessa maneira, para a intensidade de parcerias para oito indicadores, com um total de 136, 

por conta dos valores atribuídos, pode-se considerar que a predominância dos institutos revela 

orientação para exploitation. 

Considerando os indicadores que constaram no questionário aplicado, 43 indicadores 

voltam-se para a avaliação da estrutura organizacional, gerando, no total 731 contagens. 

Pôde-se, então, verificar que, após a recodificação da escala, permitiu-se concluir que a 

orientação predominante dos institutos, quanto à estrutura organizacional, foi o modelo 

orgânico. 

Finalizadas as análises, o Quadro 12 reuniu a consolidação dos 17 institutos, segundo 

as suas orientações, permitindo, ainda, oferecer uma visão geral de suas respectivas 

classificações. 

 

Quadro 12 – Consolidação das Classificações dos 17 Institutos 

 IPConh. IPInov. In. Rad. IComp. FOELP IFEfic. IParc. E.O. Foc. Voc. 

I 1 Explorer Explorer Explorer Explorer Exploiter Exploiter Exploiter ORG. S P&D 

I 2 Explorer Explorer AI Exploiter Explorer AI Exploiter ORG. P/S P&D 

I 3 Explorer Explorer AI AI  Explorer Exploiter Exploiter ORG. P/S P&D 

I 4 Explorer Explorer Explorer Exploiter Explorer Exploiter Exploiter ORG. S P&D 

I 5 Explorer Explorer Explorer Exploiter AI Exploiter Exploiter ORG. S/P P&D 

I 6 Explorer Explorer AI Exploiter Explorer Exploiter Exploiter ORG. P/S P&D 

I 7 Explorer Explorer Explorer Exploiter Explorer Exploiter Exploiter ORG. P P&D 

I 8 Explorer AI Exploiter Explorer Explorer Exploiter Exploiter MEC. P D 

I 9 Explorer Explorer Explorer Exploiter Explorer Exploiter Exploiter ORG. P D 

I 10 Explorer Explorer Explorer Exploiter Explorer Exploiter Exploiter ORG. P/S D 

I 11 Explorer Explorer Explorer Exploiter Explorer Exploiter Exploiter ORG. P/S P&D 

I 12 Explorer Explorer Explorer AI Explorer Exploiter Exploiter ORG. P/S P&D 

I 13 Explorer Explorer Explorer Exploiter Explorer Exploiter Exploiter ORG. S D 

I 14 AI AI Explorer AI Explorer AI AI AI S D 

I 15 Explorer Explorer Explorer Exploiter Explorer Exploiter Exploiter ORG. S/P P&D 

I 16 Explorer AI Explorer AI Explorer Exploiter AI AI P/S D 

I 17 Explorer Explorer Explorer Explorer Explorer 

Exploiter 

Exploiter Exploiter ORG. P/S P&D 

 Fonte: Elaborado pelo autor, 2010 

Legenda:  

I - Instituto 

IPConh. - Intensidade de Práticas de Conhecimento 

IPInov. - Intensidade de Práticas de Inovação  

In. Rad. – Inovação Radical 

E.O. - Estrutura Organizacional 

Mecân. – Mecânica 

Orgân. - Orgânica 

AI – Avaliação Indefinida 
IComp. - Intensidade de Competição 

FOELP - Foco em Orientação Estratégica para Longo Prazo 

IFEfic. - Intensidade de Foco na Eficiência 

IParc. - Intensidade de Parcerias 

Produto – P / S- Serviço 

P- Pesquisa / D - Desenvolvimento 
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Com base no Quadro 12, foi construída a Tabela 27, Nesta, foi possível verificar a 

classificação dos 17 Institutos, com relação às dimensões. Verificou-se que as contagens mais 

concentradas encontravam-se: primeiro, na dimensão intensidade de práticas de 

conhecimento com 94% explorer; segundo, na dimensão Intensidade de foco na eficiência, 

com 88% exploiter. Revelou, ainda, que 76% dos institutos sinalizaram para inovação 

radical.  

 

Tabela 27 – Classificação final dos 17 Institutos 

Classificação final dos 17 Institutos  
Dimensões Exploiter Explorer AI Total 

 Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Intensidade de práticas de conhecimento 0 0,0 16 94,1 1 5,9 17 100,0 

Intensidade de práticas de inovação 0 0,0 14 82,4 3 17,6 17 100,0 
 Inovação radical 1 5,9 13 76,5 3 17,6 17 100,0 

Intensidade de competição 2 64,7 11 11,8 4 23,5 17 100,0 
Foco em orientação estratégica para curto 

prazo 

2 11,8 14 82,3 1 5,9 17 100,0 

Intensidade de foco na eficiência 15 88,2 1 5,9 1 5,9 17 100,0 
Intensidade de parcerias 2 82,3 14 11,8 1 5,9 17 100,0 
     

Estrutura organizacional Mecânica  Orgânica AI Total 

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

1 5,9 14 82,3 2 11,8 17 100,0 

Foco Serviços Produtos Serviços/Produtos Total 

 Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

 3 17,6 4 23,6 10 58,8 17 100,0 

Vocação Pesquisa Desenvolvimento P&D 17 100,0 
 0 0,0 6 35,3 11 64,7 17 100,0 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2010 

 

Na dimensão estrutura organizacional, 82% das contagens concentraram-se no 

modelo orgânico. Foi possível notar que 59% dos institutos demonstraram foco em produtos e 

serviços, e 65%, com vocação em P&D. Verificou-se que 41% dos institutos (Institutos 4, 7, 

9, 10, 11, 13 e 15) apresentaram uma tendência de comportamento semelhante, com relação 

às categorias nesta etapa. 

 

4.2.4 Análise das proposições da pesquisa 

 

As proposições desta pesquisa foram analisadas de acordo com Quadro 12. As 

proposições P1 e P2 foram relacionadas com os modelos de estruturas organizacionais e com as 

orientações para exploitation e exploration; as P3 e P4 foram associadas com as orientações e 

com as práticas de inovações, conforme recuperadas de enunciado anterior. 
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P1: Predominância de características de estrutura organizacional com configuração 

mecânica revela orientação exploitation. 

P2: Predominância de características de estrutura organizacional com configuração 

orgânica revela orientação exploration. 

P3: Predominância de características com orientação exploitation revela práticas de 

inovação incremental. 

P4: Predominância de características com orientação exploration revela práticas de 

inovação radical. 

 

A Tabela 28 apresenta a classificação para os 17 institutos, considerando as 

proposições acima. Notou-se que dentre os 17 institutos, pôde-se observar que 12 

classificaram-se como explorer e estrutura orgânica (P2). Contudo, para 10 dos institutos, 

desenvolviam inovações radicais (P4). Desta forma, ficaram confirmadas as P2 e P4.  

 

   Tabela 28 – Consolidação das proposições  

 

     Fonte: Elaborado pelo autor, 2010 

 

O único instituto (Instituto 8) possuía uma estrutura mecânica, porém apresentando 

orientações para exploitation e exploration. Desta maneira, a P1 não foi confirmada, pois vai 

ao sentido contrário que a literatura apresenta. Diante desse panorama, sugere-se que mais 

estudos sejam necessários para identificar por que isso ocorreu. Porém, apropriando-se de 

uma das orientações, a exploitation, e fazendo uma associação com a inovação incremental, 

pôde-se encontrar e confirmar a P3.   
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No entanto, para dois dos institutos (Institutos 5 e 6), foi encontrado outro panorama. 

Esses institutos possuíam uma estrutura organizacional orgânica e apresentavam orientações 

para exploitation e exploration. Esta configuração é encontrada na literatura. 

Para outros dois institutos (Institutos 14 e 16), as proposições de pesquisa não foram 

confirmadas, em virtude da impossibilidade classificá-los, segundo as combinações entre as 

categorias. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Os resultados deste estudo exploratório procuraram, nas formas teórica e empírica, 

responder ao problema de pesquisa, aos objetivos e às proposições levantadas. A pesquisa 

teve, na etapa qualitativa, quatro institutos envolvidos nos estudos de caso. Na segunda etapa 

quantitativa, foi utilizada uma amostra de 17 institutos, de um universo de 48 cadastrados, em 

dez estados do Brasil.  

Nos quatro institutos de pesquisa tecnológicos avaliados, na etapa qualitativa, pôde-se 

identificar que a criação e a aprovação das estruturas organizacionais eram restritas à alta 

administração. Foram criadas, com base nas departamentalizações por projetos, divisões e 

funções que, de acordo com Chandler (1962), Simeray (1977), Vasconcellos e Hemsley 

(2000) consistiam em estruturas organizacionais tradicionais, formalizadas com atribuições 

dos órgãos claramente definidas. Neste sentido, a tomada de decisão seguia toda a linha 

hierárquica com um sistema de comunicação formal e com o uso da burocracia.  

Um dos Institutos, por sua origem pública, reforçou essa condição. Essas 

características foram apontadas por Burns e Stalker (1994), Lawrence e Lorsch (1967, 1972) e 

Morgan (1980, 1986), como mecanicistas. 

 Os Institutos B, C e D pesquisados mostraram evidências de atuação matricial. Esta 

departamentalização proposta por Vasconcellos e Hemsley (2000) e Morgan (1980, 1986), 

como modelos inovadores, dispunham de flexibilidade e dinamismo. Para tanto, Mintzberg 

(1980, 1995) propôs a perspectiva adhocrática. Estes modelos foram denominados de 

orgânicos, segundo Burns e Stalker (1994). Assim, baseado nas análises, foram identificados 

traços predominantes de estruturas organizacionais com características voltadas para o 

modelo orgânico. Identificou-se também a presença do modelo J-Form, apresentado por Aoki 

(1986) e destacado por Lam (1998), o que demonstra a importância da convivência entre a 

flexibilidade e a burocracia.  

Outra evidência encontrada nos quatro casos foi a existência de padronização nos 

processos, procedimentos e rotinas de trabalho com normas que seguem formatos 

estabelecidos por sistemas certificadores externos. Esta postura foi entendida por March 

(1991) como orientação para exploitation. Contudo, essas padronizações buscavam garantir 

uma estrutura básica para a realização do desenvolvimento de produtos e serviços. Na visão 

de Nelson e Winter (2005), a inovação está relacionada fortemente às rotinas de trabalho, 

tornando-se uma forma de acumular conhecimentos de modo a gerar inovações.  
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Quanto ao argumento de Zach (2002) de que organizações que criam obstáculos na 

difusão de seu conhecimento revelavam um comportamento conservador, isso pôde ser 

verificado, por meios legais, como patentes e propriedades intelectuais, a fim de proteger e 

registrar os conhecimentos que resultavam em inovações. Esta postura promoveu medidas 

para que os institutos não ficassem vulneráveis e suscetíveis a expedientes ilegais por parte da 

concorrência. Do ponto de vista prático, envolveria a sua sobrevivência. Entretanto, após o 

período do registro desse conhecimento, os Institutos promoviam a sua difusão pelos 

congressos, seminários e outras formas à comunidade interessada.  

De forma geral, os conhecimentos foram adquiridos mediante aquisição, parcerias com 

instituições públicas ou privadas, empresariais ou acadêmicas e eram compartilhadas com 

todos os seus funcionários, pelos sistemas de informação, assumindo uma postura 

exploitation. Todavia, um dos Institutos, se, por um lado, internalizou uma oportunidade 

externa, logo, orientação para exploitation, por outro lado, o fato de buscar outros mercados 

revelou uma orientação para exploration (MARCH, 1991).  

No que tange ao horizonte de planejamento, observou-se, nos Institutos A, B e C, que 

o foco foi para o curto prazo. Entretanto, houve diferenças sobre o que seria curto prazo. Para 

dois institutos, o intervalo foi de um ano e, para o outro, de três meses. Neste caso, esses 

institutos tenderam para uma orientação exploiter (MARCH, 1991). No Instituto D, o 

horizonte de planejamento estava elaborado para o longo prazo e, na visão de March (1991), 

revelar uma orientação para explorer, embora, revelasse traços mecanicistas devido à 

padronização, à formalização, à centralização e à burocracia.   

As inovações desenvolvidas por estes Institutos foram basicamente em produtos e 

incrementais, isto é, melhoria de produtos e tecnologias já existentes (SCHUMPETER,1982; 

TUSHMAN; NADLER,1986; TIDD; BESSANT; PAVITT, 2008) e levava em torno de seis 

meses a dois anos para serem aplicadas. Foram essas inovações que despertavam interesse do 

mercado e, por conseguinte, sua difusão. As inovações radicais ou de ruptura não eram 

viáveis economicamente por exigir grandes investimentos com os resultados imprevisíveis, ou 

seja, não se transformavam em ganhos concretos para o Instituto, conforme alertado por 

Christensen (2001) e Christensen e Raynor (2003).  

De acordo com os resultados, constatou-se que, nos quatro casos, a vocação estava 

fortemente voltada para o desenvolvimento (D), com incipientes incursões para pesquisa (P). 

Portanto, os Institutos de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológicos têm suas atuações 

concentradas em desenvolvimento, o que March (1991) entende por orientação voltada para 

exploitation.  
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Observou-se que três dos Institutos apresentavam seus próprios modelos de processo 

de inovação. Estes modelos contemplavam algumas das etapas dos modelos teóricos expostos 

nesta tese. Um Instituto revelou que não dispunha de um modelo, mas quando se apresentou 

os modelos de processos de inovação teóricos foi, no modelo linear de inovação, de Barbieri 

et al. (2009), apresentado na Figura 16, que foi indicado como o próximo do utilizado. Do 

ponto de vista de Van de Ven (1986), gerir a inovação consiste em compreender o processo de 

inovação, sobretudo as condições que exibiram ou facilitaram o desenvolvimento da 

inovação. Para o autor mapear as etapas deste processo, é fundamental para acompanhar as 

suas dificuldades e seus pontos de sucesso.  

Pôde-se identificar que, embora dois Institutos apresentassem uma estrutura 

organizacional com traços mecânicos e orgânicos, não foi possível classificá-los como 

organizações ambidestras. Isto porque, identificou-se, nos quatro casos, a presença de traços 

de orientação para exploitation, com foco em padrões, formalização especialização com o 

horizonte de planejamento em curto prazo, com sólida atuação em inovações incrementais, 

revelando forte vocação para desenvolvimento.  

Em síntese, os institutos estudados, na etapa qualitativa, podem ser classificados da 

seguinte forma: três destes, Institutos B, C e D, com predominância do modelo de estrutura 

organizacional orgânica, e o Instituto A, com predominância para o modelo mecânico. Nos 

quatro institutos, identificou-se orientação para exploitation, com o foco em produtos. O 

Instituto A revelou foco em produtos e serviços. No entanto, os quatro institutos apresentaram 

vocação para desenvolvimento; portanto, para inovação incremental.  

Assim, de acordo com as teorias referentes às organizações ambidestras encontradas 

em Duncan (1976); Tushman e O´Reilly (1996); Benner e Tushman (2003); Tushman e 

Anderson (2004); O'Reilly e Tushman (2004); Jansen, Bosch e Volberda (2006), não foi 

possível assumir a configuração ambidestra, pois, segundo este autores, é necessária a 

presença de orientação para exploration, horizonte de planejamento em longo prazo, atuação 

em inovações radicais; portanto, dedicação em pesquisa “P”. 

Com base nas respostas dos informantes dos 17 institutos que fizeram parte da etapa 

quantitativa, foi possível classificá-los segundo sua estrutura organizacional, orientações, foco 

e vocação. 

Buscou-se, nas respectivas tabelas dos 17 institutos, as predominâncias nas dimensões, 

por conta dos valores atribuídos às categorias Exploiter, Explorer, Mecânica e Orgânica para 

estrutura organizacional e AI (avaliação indefinida), de modo a classificar cada uma destas 

categorias.  
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Com esses valores, notou-se que, em detrimento de sua origem ser pública ou privada, 

as orientações sinalizavam para um mesmo espectro.  

Tanto é que dos 17 institutos (12 apresentaram estrutura organizacional orgânica com 

orientações e/ou exploitation e exploration. No entanto, sete deles apresentavam 

comportamentos semelhantes, confirmando as P2 e P4.   

O Instituto 8 possuía uma estrutura mecânica, porém apresentando orientações para 

exploitation e exploration. De maneira, a não confirmar a P1. Porém, se associada à orientação 

exploitation com inovação incremental é possível encontrar a P3.  

Para dois dos institutos, foi encontrado outro panorama. Estes institutos possuíam uma 

estrutura organizacional orgânica e apresentavam orientações para exploitation e exploration. 

Para outros dois institutos, as proposições não foram confirmadas, pois não foi possível 

classificá-los segundo as combinações apresentadas em suas categorias. Cabe ressaltar que, 

para cada dimensão e, para cada instituto, os valores variavam. Contudo, a busca era pela 

predominância das categorias.  

Esse comportamento pode ser observado no Quadro 12, tanto quanto na Tabela 27. As 

dimensões entre os 17 institutos que mais se concentravam na categoria explorer são: a 

intensidade de práticas de conhecimento com maior valor atribuído é de 94%; a intensidade 

de práticas de inovação e inovação radical é de 76%; a dimensão intensidade de competição 

os valores, mesmo que em exploiter, 65% era o mais baixo, tendo como AI com 23%; a 

dimensão intensidade de parcerias com 82%. Isto do ponto de vista da literatura configura-se 

como exploiter, pois, ao buscar mais parcerias, o instituto passa a compartilhá-la, a fim de 

aprimorar e otimizar o produto desenvolvido. 

Na dimensão intensidade foco na eficiência, concentrava-se o segundo maior valor da 

pesquisa, ou seja, 88%, apresentada na Tabela 27, na categoria exploiter. Neste particular, 

March (1991) propõe que organizações, com essa orientação, tenham suas bases de atuação, 

procedimentos, normas e processos padronizados com horizonte de planejamento no curto 

prazo. Porém, no dia a dia dos institutos, notava-se que as certificações e metodologias 

nacionais e internacionais adotadas eram fundamentais, para garantirem as especificações de 

componentes eletrônicos ou aplicativos em produto ou serviço: isto era ratificado pelos dados 

secundários levantados no website de cada instituto. 

No que se referia à estrutura organizacional, 16 dos institutos revelaram 

predominância no modelo orgânico e o Instituto 8 apresentava o modelo de estruturas 

organizacionais tradicionais, conforme Simeray (1977); Vasconcellos e Hemsley (2000), e 

mecânico, de acordo com Burns e Stalker (1994); Lawrence e Lorsch (1967, 1972) e Morgan 



 157 

(1980, 1986). No entanto, não se verificou - com clareza - o modelo ambidestro proposto por 

Duncan (1976); Tushman e O´Reilly (1996); Benner e Tushman (2003); Tushman e Anderson 

(2004); O'Reilly e Tushman (2004); Jansen; Bosch e Volberda (2006). Esses autores 

entendem que para a caracterização da ambidestria, a organização deve apresentar 

planejamento para curto e longo prazos, criar inovações radicais e incrementais assim como 

orientações para exploitation e exploration.  

Outro fato que chamava atenção nos resultados da pesquisa na etapa quantitativa era a 

divergência de posição com relação à vocação apresentada pelos institutos. Os valores 

atribuídos às assertivas da dimensão intensidade práticas de inovação, que tratavam de 

inovação radical, foram próximos ao extremo da escala “favoravelmente”, ou seja, 7, o que 

revelava uma orientação para exploration e, portanto com vocação para pesquisa. Todavia, 

quando se investigou, nos website´s dos institutos, notou-se, claramente, que a atuação era 

“em desenvolvimento”, aliás, uma contradição ao modelo utilizado nesta pesquisa.  

Quanto aos objetivos, foi possivel identificar as características dos institutos por conta 

da etapa qualitativa dos estudos e, posteriormente, na etapa quantitativa. Observaram-se as 

presenças das configurações de estruturas organizacionais, e.g. Lawrence; Lorsch (1967, 

1972), Katz e Kahn (1970), Buckley (1971), Mintzberg (1980, 1995), Morgan (1980, 1986), 

Aoki (1986), Burns; Stalker (1994), Vasconcellos; Hemsley (2000), com predominância 

orgânica em 19 de 21 estudadas, compreendendo as duas etapas. Contudo, verificou-se 

também a existência de caracteísticas mecanicistas, ou seja, os institutos revelaram uma 

capacidade combinatória ao utilizar a burocracia sem, contudo, deixarem de ser flexíveis.  

Todavia, nos dois institutos que apresentaram a configuração mecânica, esta 

capacidade de combinação não era perceptível, isto é, a base era a burocracia, a padronização, 

a formalização e a especialização, e.g. Chandler (1962), Simeray (1977), Mintezberg (1980, 

1985), Morgan (1980, 1986) e Vasconcellos e Hemsley (2000).  

Considerando as orientações para exploitation e exploration nos institutos, foi possível 

identificar a predominância para orientação exploration. Entretanto, apresentavam 

características para orientação exploitation como, por exemplo, em eficiência, como proposto 

por March (1991), em função dos processos, dos procedimentos e das rotinas de trabalho a 

serem padronizados.  

Outra evidência estava relacionada com o conhecimento que, para Zack (2002), as 

organizações que criam barreiras à difusão apresentam postura conservadora. No entanto, 

neste tipo de ambiente, os institutos se valiam do registro de patentes e da proteção 

intelectual, com a finalidade de manterem suas inovações asseguradas. Isto significava a 
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sobrevivência do instituto. A divulgação inoportuna destes conhecimentos poderia levar os 

concorrentes a se apropriarem do conhecimento e  a oferecerem resistência competitiva.  

Era necessário, sobretudo, que, nos Institutos de P&D Tecnológicos, houvesse a 

preocupação de como combinar os fatores - estrutura organizacional e orientação para 

exploitation e exploration -, pois poderiam favorecer ou neutralizar, além disso, podendo 

dificultar ou cancelar o seu efeito no processo de inovação. Considerando que a inovação  

pudesse ser incremental ou radical de serviços, produtos ou processos eram inerentes a esse 

tipo de negócio e ambiente e isto poderia ser de grande valia para a viabilidade do instituto. 

Levando-se em conta que a inovação seja incremental ou radical em serviços, produtos ou 

processos eram inerentes a este tipo de negócio e ambiente,o que poderia ser de grande valia 

para a viabilidade do instituto.  

  Nesse sentido, estudos encontrados em Ritz (2008, p. 165-171), relacionados aos 

institutos de P&D tecnológicos, já revelavam a suscetibilidade para alguns fatores como, por 

exemplo:  

 

a concentração de sua carteira no único cliente; a não interação entre os órgãos 

(áreas); o distaciamento da área técnica resultava na falta de informações sobre o 

mercado, comprometendo tanto a atuação atual quanto futura; a dificuldade das 

pessoas lidarem com mudanças, a falta da visão de negócios e a dificuldades nas 

tomadas de decisões. Eram condições que a rigor não estavam ligadas às 

competências técnicas. 

 

De acordo com o referencial teórico que postulava em negócios com ambientes 

dinâmicos, o modelo compatível era o orgânico. Contudo, verificou-se, nesta pesquisa, 

instituto de pesquisa, usando o modelo mecânico. Por definição, em função do negócio em 

que estavam inseridos, seria uma configuração; segundo a literatura, incompatível. 

A contribuição desta tese do ponto de vista acadêmico foi discutir o papel dos modelos 

de estruturas organizacionais e as orientações para exploitation e exploration, à luz de suas 

propostas.  

Do ponto de vista empresarial, a sua contribuição referiu-se ao entendimento de como 

esses fatores são fundamentais para o desenvolvimento da inovação e da competitividade. 

Supõe-se que esses possam ter implicações no desempenho e na viabilidade econômica dos 

Institutos de P&D, uma vez que inovação é o seu negócio.  

Quanto à classificação dos 21 institutos pesquisados, pôde-se afirmar que, sob o ponto 

de vista de foco, os intitutos atuam, predominantemente, em serviços e produtos. No que dizia 

respeito à vocação dos institutos, 11 se revelaram voltados para P&D, com inovações radicais 



 159 

e incrementais. Porém, em nove destes, foi possível verificar que a vocação é “D” 

desenvolvimento.  

 

5.1 Reflexões 

 

Pelos resultados obtidos, nesta pesquisa, pôde-se identificar uma predominância 

significativa para a orientação explorer e da estrutura organizacional orgânica nos institutos 

de pesquisa. Entretanto, ao se avaliar os websites dos 17 institutos da etapa quantitativa, 

notou-se que as informações presentes, em alguns destes, indicavam forte vocação para um 

dos componentes de P&D: desenvolvimento. Isto, aparentemente, é uma contradição com o 

que estipula a fundamentação teórica. Acredita-se que uma possível explicação seja o 

entendimento do que os institutos chamam de “Pesquisa”. Assim, foi oportuno trazer para esta 

tese uma reflexão sobre a compreensão de que alguns dos institutos de P&D denominam 

como Pesquisa, isto é, “P”. Notou-se que, no questionário, a avaliação atribuída aos 

indicadores referentes à inovação radical/ruptura apresentava valor favorável próximo de 7, 

mas quando se verificavam os dados secundários obtidos nos websites dos institutos, estes 

revelavam que a vocação é para desenvolvimento, isto é, inovação incremental e, portanto, 

desassociados um do outro.  

Segundo a literatura, o termo pesquisa está relacionado ao fato da busca por elementos 

não existentes, isto é, novas tecnologias. Nesse sentido, o Instituto Gartner (2010) 

apresentava, por meio do Cycle of Emerging Technologies, na fase de Technology Trigger, 

conforme Anexo 1, o que se entendia como pesquisa. March (1991) propôs, para essa postura, 

a orientação exploration. Para Zack (2002), as empresas que apresentavam essa postura são 

agressivas. Assim, para o entendimento do que seja “D”, está relacionado à melhoria dos 

produtos ou serviços já existentes; portanto, configurando-se como desenvolvimento.   

 

5.2. Limitações do estudo 

 

Este estudo apresentou certas limitações em seu desenvolvimento.  

A primeira estava associada à amostra. Por ter sido constituída de 17 institutos em sua 

fase quantitativa, inviabilizou a aplicação de técnicas estatísticas multivariadas de análise 

como era a intenção inicial ao se elaborar o projeto; por esta razão, a análise foi descritiva. 

A segunda limitação residiu no fato de não haver um cadastro que reunisse todos os 

institutos de P&D distribuídos por área de atuação, por sua origem. O que se encontrou foram 
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várias fontes que apresentavam relações de seus institutos associados ou credenciados, que, 

por vezes, repetiam-se nestas relações, o que dificultou estabelecer um número preciso ou 

ideal dos Institutos de P&D Tecnológicos. 

Outra limitação que foi verificada estava relacionada ao conceito de ambidestria, pois 

se encontrou dificuldade para identificá-lo. O que caracterizava uma estrutura ambidestra 

encontra-se nos estudos de Duncan (1976); Tushman e O´Reilly (1996); Benner e Tushman 

(2003); Tushman e Anderson (2004); O'Reilly e Tushman (2004); Jansen, Bosch e Volberda 

(2006), quando da aplicação do conceito na realidade dos Institutos de P&D Tecnológicos, 

apresentou-se de maneira pouco precisa, ou seja, não se verificava com nitidez. Isto se 

justifica talvez pela abrangência do conceito que, conforme avaliado por Popadiuk (2010), 

que contempla pelo menos seis dimensões. 

As escalas utilizadas apresentaram-se com limitações, uma vez que, foram utilizadas 

em poucos estudos. Nesse sentido, essas escalas necessitariam de mais aplicações a fim de 

buscarem validade e confiabilidade. 

Embora o tipo de informante que se buscou nessa pesquisa fosse da alta administração 

(CEO – Presidente diretores) isso levou a uma limitação por conta do entendimento e da visão 

estar concentrada em um individuo.  

 

5.3 Estudos futuros 

 

Representado por três institutos, em um destes não foi possível confirmar a P1; para 

outros dois, não foi possível encontrar as quatro proposições, o que demonstra que mais 

estudos são necessários para identificar o porquê isso ocorre. Estes fenômenos farão parte de 

uma futura pesquisa.  

Por conta da limitação relativa à ambidestria, tem-se interesse em realizar futuramente 

uma pesquisa mais aprofundada sobre este tema, o que auxiliará fundamentalmente em 

pesquisas relacionadas às estruturas organizacionais e às orientações para exploitation e 

exploration. Para outros estudos futuros, o exame de forma mais acurada, por meio de 

mensuração poderá levar, de fato, à caracterização este conceito. 

Outra possibilidade de estudo seria a replicação da escala utilizada nesta pesquisa 

relacionada à estrutura organizacional, criada pelo pesquisador, a partir da literatura utilizada 

nesta pesquisa, que envolve estudos de modelos organizacionais com o objetivo de verificar 

sua validade e sua confiabilidade.  
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Com o propósito de obter maior compreensão do comportamento de cada um dos 17 

institutos, sugere-se a realização de uma pesquisa em que se avance com a estratégia de 

estudos de casos. 
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APÊNDICE A – Matriz de Relacionamento Teórico-Empírico 

PROBLEMA DE PESQUISA: Existe uma relação entre estrutura organizacional, orientações para exploitation e exploration e tipos de inovações em institutos de pesquisa e desenvolvimento tecnológicos?de pesquisa e desenvolvimento tecnológicos?

Coleta de dadosPreposições da pesquisa Análise de dadosAnálise de dadosObjetivo geral Objetivos específicos Análise de dados

1)descrever os Institutos de P&D

com a finalidade de obter as suas

caracterizações;

2)identificar nos Institutos de P&D

as configurações de estruturas

organizacionais presentes;

3)identificar os tipos de inovação

realizados nos Institutos de P&D

com o propósito de captar sua

vocação para produtos, serviços,

radical/ruptura ou incremental;

4)identificar os elementos de

exploitation e exploration com a

determinação de conhecer as suas

orientações;

5)apresentar uma classificação dos

institutos de P&D relacionando os

três construtos da pesquisa.

P1: Predominância de características de

estrutura organizacional com

configuração mecânica revela orientação

exploitation.

P2: Predominância de características de

estrutura organizacional com

configuração orgânica revela orientação

exploration.

P3: Predominância de características com

orientação exploitation revela práticas de

inovação incremental.

P4: Predominância de características com

orientação exploration revela práticas de

inovação radical.

Técnica

- Entrevistas

- Observação não

  participante

 Instrumento

- Análise documental

- Roteiro

  semiestruturado

- Questionário fechado

- escala tipo Likert

Análise de conteúdo

 - Categorização

Análise das dimensões

Identificar a existência de relações entre

estrutura organizacional, orientações para

exploitation e exploration e tipos de inovação.

Técnica

Entrevista estruturada

 Pessoalmente

 Telefone

 Eletrônica.

Instrumento

 

Questionário estruturado

 fechado com escala tipo

 Likert sete pontos.

Análise Descritiva

Etapa QuantitativaEtapa Qualitativa

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2010 
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APÊNDICE B – Etapa Qualitativa 

Roteiro semiestruturado (entrevista) e quadro matriz (respondente)  

 

1. PERFIL DO RESPONDENTE 
 

Nome:    

 

Gênero:  

(1) Feminino    (   ) 

Masculino 

Idade: 

(1) Até 30 anos  (2) De 31 a 40  (3) De 41 a 50  (   ) Mais 

de 51 
Formação acadêmica: 

(1) Engenharia  (  ) Administração (3) Ciência da computação  (4) Sistemas de informação  (5) 

Outros ____________________________ 
 

Pós- Graduação: 

(1) MBA/Lato Sensu (    ) Mestrado (3) doutorado (4) Outros ________________________ 

Área do Instituto:     
 

Subordinada:  
 

Tempo na empresa: 

 

Tempo na função: 

 

Tempo no setor: 

 

 

2. PERFIL DO INSTITUTO 

Setor da economia: (1) Indústria  (2) Comércio  (3) Serviços   (4) Outros 
 

Nome do instituto: Está ligado alguma Subsidiária:  

Local:  UF:  

Unidades em outro(s) locai(s):  

Ano de Fundação: 

 

N
o
. de Funcionários: 

 

N
o
. de órgãos: 

 

Dentre as opções abaixo quais são aquelas que compõem a Estrutura Organizacional do Instituto? Atribua os 

números de 1 a 12 para demonstrar o nível hierárquico entre elas.  

(   ) Presidência/CEO      (   ) Vice- presidência      (   ) Diretoria  Geral    (   ) Diretoria 

(   ) Superintendência     (   ) Departamento            (   ) Divisão                  (   ) Seção 

(   ) Coordenação             (   ) Supervisão                 (   ) Team Leader         (   )Staff (Assessoria) 

Qual o número de funcionários 

alocados na área fim*?   

Qual o número de órgãos ligados 

na área fim*?    

 

Qual o número de gerências 

subordinadas na área fim*?   

 

* Entende-se como áreas fim: Tecnologia, novos negócios, ensaios, operação, software hardware e P&D. 

 

                 Corpo funcional  

 

Formação Corpo funcional 

Pós-doutores  

Doutores  

Mestres  

Graduados  

Especialização  

Técnicos  

Total  
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3. HISTÓRICO DO INSTITUTO 

 

Como surgiu o Instituto? 

Na história do Instituto quantas vezes a Estrutura Organizacional foi alterada? 

Quantas parcerias foram formadas? 

Quantas inovações foram realizadas? 

Por que esta região? 

O Instituto dispõe de: bibliotecas, repositório eletrônico, blog´s, comunidade de 

conhecimento? Participa de eventos externos: congressos, seminários, workshop. 

 

4. ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS 

Assertivas Objetivo da assertiva Base teórica 

4.1) Como você descreve a estrutura 

organizacional do Instituto? 

Obter uma visão geral do 

modelo de estrutura 

organizacional utilizado. 

 

4.2) Como é criada uma estrutura 

organizacional do Instituto? Comente. 

Exemplifique. Qual foi à sua participação na 

elaboração da estrutura organizacional? A 

quantidade de órgãos na estrutura 

organizacional do Instituto atualmente atende? 

Comente. 

Como é criada a estrutura organizacional do 

Instituto? Comente. Exemplifique. 

Entender como a estrutura 

organizacional é criada. Se há 

participação dos funcionários, 

ou  do corpo gerencial ou 

somente a alta administração é 

que define. 

 

4.3) Estrutura organizacional como está influi 

na integração dos empregados das áreas? Por 

quê? Exemplifique. 

Verificar se o modelo impede 

que as áreas assim com os 

funcionários interajam entre si. 

 

4.4) Comparando as seguintes perspectivas: 

Mercado, Concorrentes, Legislação e Estratégia. 

Qual é a opinião sobre a estrutura 

organizacional do Instituto?  

Identificar se o modelo de 

estrutura organizacional 

responde as questões expostas, 

pois impactam em seu negócio. 

 

4.5) A estrutura organizacional da empresa cria 

“condições favoráveis” que permite que os 

órgãos encontrem a sua própria forma? 

Comente. Exemplifique. O modelo de estrutura 

existente evolui quando das mudanças?  

Verificar se há flexibilidade e 

dinamismo assim com a 

autonomia na atuação das áreas 

do Instituto.  

 

ESTRUTURA 

ORGANIZACIONAL 

4.6) As capacidades de aprendizagem dos 

funcionários são encorajadas? Comente. 

Conhecer como o Instituto 

desenvolve seus funcionários. 

 

4.7) Em sua opinião as atribuições do órgão 

onde você atua são claras e definidas?  

Como se apresentam as atribuições dos órgãos 

do Instituto? 

Verificar se as atribuições, 

atividades das áreas do Instituto 

são claras a todos.  

 

4.8) O quadro a seguir contém alguns fatores 

que caracterizam a estrutura organizacional de 

um Instituto. Anote um “X” na coluna que você 

entende mais apropriada para refletir a posição 

desse Instituto.  

 (SOLICITAR UMA CÓPIA DO 

ORGANOGRAMA DO INSTITUTO) 

Obter a característica do modelo 

de estrutura organizacional 

existente no Instituto. 

 

4.9) Qual é a sequência lógica na hierarquia 

para a tomada de decisão? Como isso acontece? 

Exemplifique. 

Verificar o tempo para a tomada 

de decisão. 
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4. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL - O quadro a seguir contém alguns atributos que caracterizam a estrutura organizacional de um 

Instituto. Todas as respostas deverão ser anotadas com um “X” na coluna que você entende mais apropriada para refletir a posição desse 

Instituto. A escala utilizada é de SETE pontos de acordo com a seguinte notação: Associe 1 que você avaliar que seja MUITO BAIXO(A) e 

associe 7 se você avaliar que seja MUITO ALTO(A). Caso a sua avaliação não seja nos pontos extremos, associe valores intermediários de 

acordo com uma orientação mais desfavorável ou favorável. 
 

MODELO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

NESTE INSTITUTO: 

Muito 

Baixo(a) 

     Muito  

Alto(a) 

 

 

 

 

A supervisão direta (centralização) é:  1 2 3 4 5 6 7 Inexistente 

A padronização dos processos é:  1 2 3 4 5 6 7 Inexistente 

A integração das áreas é: 1 2 3 4 5 6 7 Inexistente 

A atuação com equipes temporárias é: 1 2 3 4 5 6 7 Inexistente 

As funções especializadas utilizadas em outras áreas são:  1 2 3 4 5 6 7 Inexistentes 

As unidades geográficas são: 1 2 3 4 5 6 7 Inexistentes 

As etapas dos processos são: 1 2 3 4 5 6 7 Inexistentes 

A operação com base na segmentação de clientes é: 1 2 3 4 5 6 7 Inexistente 

A atuação com base nos produtos é: 1 2 3 4 5 6 7 Inexistente 

A atuação com base nos serviços é: 1 2 3 4 5 6 7 Inexistente 

As atividades realizadas em turnos de trabalho são: 1 2 3 4 5 6 7 Inexistentes 

As atividades realizadas pelo número de funcionários são: 1 2 3 4 5 6 7 Inexistentes 

A combinação de modelos de estruturas organizacionais é: 1 2 3 4 5 6 7 Inexistente 

Os níveis hierárquicos próximos ao cliente são: 1 2 3 4 5 6 7 Inexistentes 

A atuação por meio de células de trabalho é: 1 2 3 4 5 6 7 Inexistente 

A atuação das áreas com total autonomia nas decisões e financeiramente é: 1 2 3 4 5 6 7 Inexistente 

A restrição da fronteira entre as áreas é: 1 2 3 4 5 6 7 Inexistente 

A reformulação constantemente das áreas com poucos funcionários, sem local físico e linhas de 

autoridade definido é: 

1 2 3 4 5 6 7 Inexistente 

A adaptação das áreas às novas oportunidades, de produto e de mercado é: 1 2 3 4 5 6 7 Inexistente 

A flexibilidade e dinamismo das áreas são: 1 2 3 4 5 6 7 Inexistentes 
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
Assertivas Objetivo da assertiva Base teórica 

4.10) É claro para os funcionários do Instituto que 

pessoas, tarefas e administração são 

interdependentes, que uma parte afeta a outra. Por 

quê? Comente. 

Obter uma visão geral do 

modelo de estrutura 

organizacional utilizado. 

 

4.11) O modelo organizacional permite 

autonomia (permite utilizar alternativas 

diferentes,  receber autonomia para desenvolver 

suas atividades , circulação interna de pessoas de 

outras UOs e outras instituições, atividades 

executadas em uma unidade de outro estado ou 

país só funcionam com as decisões da sede) aos 

funcionários? Comente. Exemplifique.  

Entender como a estrutura 

organizacional é criada. Se há 

participação dos funcionários, 

ou  do corpo gerencial ou 

somente a alta administração é 

que define. 

 

4.12) O Instituto permite utilizar alternativas 

diferentes para atingir um determinado resultado 

final, e potencializa um ambiente de auto-

organização? Comente. Exemplifique.  

Verificar se há flexibilidade e 

dinamismo assim com a 

autonomia na atuação das 

áreas do Instituto. 

 

4.13) Como o Instituto procede para enfrentar a 

diversidade de seu ambiente? Exemplifique. 

 

Verificar como o Instituto 

enfrenta as mudanças do 

ambiente onde está inserida. 

 

4.14) O modelo estrutural existente na empresa 

aponta em que direção no que se refere a criar 

simultaneamente conhecimentos/habilidades em 

especialização e generalização para suas 

atividades? Comente. Exemplifique. 

Verificar se o Instituto 

possibilita o desenvolvimento 

de seus funcionários com 

conhecimentos gerais e 

específicos para a execução de 

seu trabalho. 

 

ESTRUTURA 

ORGANIZACIONAL 

4.15) As pessoas do Instituto desenvolvem 

funções redundantes? Exemplifique. Possuem ou 

desenvolvem também variedade de requisitos 

para atuar? Exemplifique. 

Conhecer como o Instituto 

desenvolve seus funcionários. 

 

4.16) São executas tarefas correlatas com as 

atividades que o funcionário desenvolve? 

Comente. Exemplifique. Na sua atividade 

específica você tem a visão de todo o 

projeto/processo? Comente. Exemplifique. 

Verificar se o Instituto 

possibilita o desenvolvimento 

de seus funcionários com 

conhecimentos gerais e 

específicos para a execução de 

seu trabalho. 

 

4.17)  Como se apresentam os processos de 

trabalho no Instituto? 

Obter a característica do 

modelo de estrutura 

organizacional existente no 

Instituto. 

 

4.18) Como ocorre a comunicação no Instituto? Verificar como a comunicação 

acontece no Instituto.  

 

4.19) Como o Instituto se posiciona junto ao 

ambiente(marcado)? 

O instituto percorre caminhos diferentes para o 

alcance do mesmo estado final? 

Modelo sistemas abertos 

 

 

4.20) O quadro a seguir contém algumas 

dimensões que caracterizam o modelo 

organizacional de um Instituto. Anote um “X” na 

coluna que você entende mais apropriada para 

refletir a posição desse Instituto.  

Obter a característica do 

modelo organizacional 

existente no Instituto. 

 



174 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL - O quadro a seguir contém alguns atributos que caracterizam o modelo organizacional de um Instituto. 

Todas as respostas deverão ser anotadas com um “X” na coluna que você entende mais apropriada para refletir a posição desse Instituto. A escala 

utilizada é de SETE pontos de acordo com a seguinte notação: Associe 1 que você avaliar que seja MUITO BAIXO(A) e associe 7 se você 

avaliar que seja MUITO ALTO(A). Caso a sua avaliação não seja nos pontos extremos, associe valores intermediários de acordo com uma 

orientação mais desfavorável ou favorável. 
 

MODELO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

NESTE INSTITUTO: 

Muito 

Baixo(a) 

     Muito  

Alto(a) 

 

 
 

 

A especialização é: 1 2 3 4 5 6 7 Inexistente 

A padronização é:    1 2 3 4 5 6 7 Inexistente 

A formalização é: 1 2 3 4 5 6 7 Inexistente 

A centralização é: 1 2 3 4 5 6 7 Inexistente 

O tipo básico-puro (não híbrido) da estrutura organizacional é:  1 2 3 4 5 6 7 Inexistente 

A adaptação da estrutura organizacional ao ambiente é:  1 2 3 4 5 6 7 Inexistente 

A descentralização é: 1 2 3 4 5 6 7 Inexistente 

A complexidade é:  1 2 3 4 5 6 7 Inexistente 

O valor do conteúdo da comunicação é: 1 2 3 4 5 6 7 Inexistente 

A comunicação é: 1 2 3 4 5 6 7 Inexistente 

A comunicação com qualquer funcionário diretamente com os níveis hierárquicos é: 1 2 3 4 5 6 7 Inexistente 

A autoridade é 1 2 3 4 5 6 7 Inexistente 

A burocracia é: 1 2 3 4 5 6 7 Inexistente 

A autonomia é: 1 2 3 4 5 6 7 Inexistente 

A visão do todo é: 1 2 3 4 5 6 7 Inexistente 
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5. EXPLOITATION E EXPLORATION 

 
Assertivas Objetivo da assertiva Base teórica 

5.1) Em sua opinião a empresa busca as mudanças 

assim como também a estabilidade. Comente. 

Exemplifique 

Verificar qual é a inclinação do 

Instituto nas orientações para 

exploit e explorer. 

 

5.2) Qual a importância para do Instituto estar 

pronta a tempo, seja para investir, desenvolver, 

comprar, admitir ou lançar uma campanha de vendas? 

Por quê? Como?  

 

Qual a importância para do Instituto é estar à 

frente de seus concorrentes, seja para 

investir, desenvolver, comprar, admitir ou 

lançar uma campanha de vendas? Por quê? 

Como?  

 

Qual a importância para do Instituto é estar à 

frente de seu tempo, seja para investir, 

desenvolver, comprar, admitir ou lançar uma 

campanha de vendas? Por quê? Como?  

 

Verificar a dedicação do Instituto 

para o exploit. 

 

 

 

 

Verificar a dedicação do Instituto 

para o explorer. 

 

5.3) O Instituto tem consciência dos ciclos, ritmos e 

objetivos constantes considerando a concorrência? 

Por quê? E o Instituto? Por quê?  

Verificar qual é a inclinação do 

Instituto nas orientações para 

exploit e explorer. 

EXPLOITATION 

E 

EXPLORATION 

5.4) O Instituto dedica as suas estratégias para o 

curto, longo ou curto e longo prazos? Exemplifique.  

 

Verificar qual é a inclinação do 

Instituto nas orientações para 

exploit e explorer. 

 

5.5) Como acontece o conhecimento no Instituto? 

Comente. Exemplifique. 

 

Verificar a dedicação do Instituto 

nas orientações para explorer. 

Agressiva 

 

5.6) O Instituto concentra seu conhecimento e tenta 

criar obstáculos para a sua difusão ou transmissão 

fora da empresa a fim de protegê-lo? Exemplifique.  

 

 

Verificar a dedicação do Instituto 

nas orientações para exploit. 

Conservadora. 

 

5.7) O Instituto periodicamente destrói o que foi 

criado para reconstruir uma organização melhor 

adaptada para competição? Comente. Exemplifique.  

 

Verificar a dedicação do Instituto 

para o explorer. 

 

5.8) Como é a circulação do conhecimento no 

Instituto?  

Verificar qual é a inclinação do 

Instituto nas orientações para 

exploit e Explorer. 

 

5.9) As normas/procedimentos de que forma 

influencia no desenvolvimento de inovações? 

Exemplifique. 

Verificar a dedicação do Instituto 

nas orientações para o exploit. 
 

5.10) O quadro a seguir contém alguns atributos que 

caracterizam o modelo organizacional de um 

Instituto. Anote um “X” na coluna que você entende 

mais apropriada para refletir a posição desse Instituto. 

Obter as características de 

exploitation e exploration 

contidas no Instituto. 
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5. EXPLORATION E EXPLOITATION - Todas as respostas deverão ser anotadas com um “X”. A escala utilizada é de SETE pontos de acordo 

com a seguinte notação: Associe 1 que você avaliar que seja MUITO BAIXO(A) e associe 7 se você avaliar que seja MUITO ALTO(A). Caso a 

sua avaliação não seja nos pontos extremos, associe valores intermediários de acordo com uma orientação mais desfavorável ou favorável. 

 
INTENSIDADE DE PRÁTICAS DE CONHECIMENTO  

NESTE INSTITUTO:  

Muito 

Baixo(a) 

  Médio(

a) 

  Muito  

Alto(a) 

O volume de geração de novas idéias é: 1 2 3 4 5 6 7 

O uso de novas fontes de conhecimentos: parcerias, treinamentos, pesquisas, estudos, universidades e outros, é:   1 2 3 4 5 6 7 

O conhecimento existente em fontes formais (bases de dados, intranet, manuais) é: 1 2 3 4 5 6 7 

A utilização do conhecimento já existente dentro da empresa é: 1 2 3 4 5 6 7 

O compartilhamento de conhecimentos internos é: 1 2 3 4 5 6 7 

O aprendizado individual é:   1 2 3 4 5 6 7 

O aprendizado coletivo é:  1 2 3 4 5 6 7 

A capacitação da equipe é: 1 2 3 4 5 6 7 

A intensidade do desenvolvimento das pessoas é: 1 2 3 4 5 6 7 

A valorização do conhecimento individual é: 1 2 3 4 5 6 7 

INTENSIDADE DE COMPETIÇÃO  

NESTE INSTITUTO:  

       

O surgimento de novos concorrentes (novos entrantes) é: 1 2 3 4 5 6 7 

A existência de produtos ou processos substitutos é: 1 2 3 4 5 6 7 

A competição em nosso mercado local é:  1 2 3 4 5 6 7 

A competição por preço em nosso mercado local é: 1 2 3 4 5 6 7 

A competição selvagem em nosso mercado é: 1 2 3 4 5 6 7 

A existência de guerra promocional em nosso mercado é: 1 2 3 4 5 6 7 

A facilidade da concorrência em cobrir nossas ofertas é:  1 2 3 4 5 6 7 

A competição por preço é o ponto alto de nosso mercado é: 1 2 3 4 5 6 7 
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CONTINUAÇÃO  

FOCO EM ORIENTAÇÃO ESTRATÉGIA PARA LONGO PRAZO  

NESTE INSTITUTO: 

Muito 

Baixo(a) 

  Médio

(a) 

  Muito  

Alto(a) 

A visão estratégica focada para o presente é:  1 2 3 4 5 6 7 

As estratégias relacionadas com o curto prazo são:  1 2 3 4 5 6 7 

A busca pelo futuro se desfazendo do passado é:  1 2 3 4 5 6 7 

F INTENSIDADE DE FOCO EM EFICIÊNCIA  

NESTE INSTITUTO: 

       

A criação de rotinas detalhadas é: 1 2 3 4 5 6 7 

A importância da eficiência é: 1 2 3 4 5 6 7 

O foco em execução de atividades é: 1 2 3 4 5 6 7 

A preocupação com ganho em escalas é:  1 2 3 4 5 6 7 

Os mecanismos de controle organizacionais são: 1 2 3 4 5 6 7 

O foco em custos é: 1 2 3 4 5 6 7 

O foco orientado à produção é: 1 2 3 4 5 6 7 

INTENSIDADE DE PARCERIAS  

NESTE INSTITUTO: 

       

A existência de relacionamento local com parceiros externos é: 1 2 3 4 5 6 7 

O grau de dependência dos parceiros externos é: 1 2 3 4 5 6 7 

O uso de contratos nas relações com parceiros externos é: 1 2 3 4 5 6 7 

A transparência em trabalhos conjuntos parceiros externos é: 1 2 3 4 5 6 7 

O tempo de duração de nossas parcerias externas é: 1 2 3 4 5 6 7 

O grau de compartilhamento de conhecimentos com nossos parceiros externos é: 1 2 3 4 5 6 7 

A preocupação com a formação de parcerias externas é: 1 2 3 4 5 6 7 

A quantidade de parceiros externos com nosso instituto é: 1 2 3 4 5 6 7 
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6. INOVAÇÃO 

 
Assertivas Objetivo da assertiva Base teórica 

6.1) O Instituto dispõe de um modelo para o 

processo de inovação de produtos? Comente. 

Demonstre. 

Descobrir se o Instituto tem um modelo 

para o processo de inovação e, se o modelo 

é institucionalizado e, se obedece algum 

dos que foram apresentados na tese. 

 

6.2) No desenvolvimento das atividades do 

Instituto está relacionada fortemente as rotinas 

de trabalho, assim como as habilidades, o 

aprendizado e o desenvolvimento da 

tecnologia? Comente. Exemplifique. 

Descobrir se o Instituto é movido por 

rotinas estabelecidas por meio de 

procedimentos e manuais. Segundo a 

Teoria este comportamento está 

relacionado a empresas burocráticas pouco 

inovadoras. 

 

6.3) O Instituto possui memória? De que 

modo é preservada? Comente. Exemplifique.  

Descobrir se as informações que circulam 

no Instituto sobre preservadas e de que 

forma são registradas. Isso pode 

caracterizar uma empresa com inclinação a 

burocracia. Confirmando o que a Teoria 

diz. Contudo zela pelo conhecimento 

gerado no Instituto. 

 

 

 

 

 

 

 

6.4) Como são apresentados os novos 

desenvolvimentos de produtos e de processos 

tecnológicos? Comente. Exemplifique. 

Descobrir qual das tipologias e graus de 

inovação que o Instituto adota. 

(radical, incremental, ruptura, sintética e 

descontínua) 

 

 

INOVAÇÃO 

6.5) Como é entendida a inovação no 

Instituto? Comente. Exemplifique. 

Verificar como o conceito de inovação é 

tratado dentro do Instituto. 

 

6.6) Há no Instituto múltiplas áreas, funções e 

recursos para a transformação de uma ideia 

em realidade concreta. Às novas ideias são 

implementadas e institucionalizadas? 

Comente. Exemplifique. 

Descobrir como são tratadas as novas 

idéias. São aproveitadas, são descartadas 

em que proporção. 

 

6.7) No Instituto os funcionários são voltadas 

para proteger as práticas existentes e não para 

desenvolver novas ideias? Comente. 

Exemplifique. 

Descobrir como são tradadas as práticas. 

Caso protegidas levam a exploit e a 

empresa conservadora segundo a Teoria. 

 

6.8) Quais tipos de inovações efetivamente 

realizadas no Instituto? 

Verificar qual o tipo de inovação o 

instituto se dedica. Produtos, serviços, 

organizacionais. 

 

6.9) O quadro a seguir contém alguns 

atributos que caracterizam o modelo 

organizacional de um Instituto. Anote um “X” 

na coluna que você entende mais apropriada 

para refletir a posição desse Instituto. 

Verificar as características inovadoras de 

produtos e de processos existentes no 

Instituto. 

 

6.10 Qual é o tempo entre uma nova idéia e a 

sua aplicação? 

Verificar o tempo para a aplicação da nova 

idéia. 

 

6.11 Qual e o tempo entre uma solução e sua 

aplicação? 

Verificar o tempo para nova solução.  

6.12 Dentre os modelos teóricos de processos 

de inovação que instituto utiliza? 

Mostrar os modelos enviar arquivo. 

Identificar o qual modelo teórico a o 

instituto utiliza de forma institucional. 
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6. INOVAÇÃO - Todas as respostas deverão ser anotadas com um “X”. A escala utilizada é de SETE pontos de acordo com a seguinte notação: 

Associe 1 que você avaliar que seja MUITO BAIXO(A) e associe 7 se você avaliar que seja MUITO ALTO(A). Caso a sua avaliação não seja 

nos pontos extremos, associe valores intermediários de acordo com uma orientação mais desfavorável ou favorável. 
 

INTENSIDADE DE PRÁTICAS DE INOVAÇÃO  

NESTE INSTITUTO:  

Muito 

Baixo(a) 

  Médio

(a) 

  Muito  

Alto(a) 

O foco em produtos ou processos totalmente novos é: 1 2 3 4 5 6 7 

O desenvolvimento de protótipos é: 1 2 3 4 5 6 7 

A taxa de inovação de produtos é: 1 2 3 4 5 6 7 

A taxa de inovação de processos é: 1 2 3 4 5 6 7 

A taxa de inovação de serviços é: 1 2 3 4 5 6 7 

O foco em inovações radicais em produtos é: 1 2 3 4 5 6 7 

O foco em inovações radicais em processos é: 1 2 3 4 5 6 7 

O foco em inovações radicais em serviços é: 1 2 3 4 5 6 7 

A busca constante de novos mercados é: 1 2 3 4 5 6 7 

O desenvolvimento de novos produtos, processos e serviços com consumidores é: 1 2 3 4 5 6 7 

A participação agressiva de alianças tecnológicas é: 1 2 3 4 5 6 7 
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APÊNDICES C – Transcrição da entrevista - Instituto de P&D Tecnológico A 

 

Quadro 13 – Estrutura organizacional - entrevista, categorias e metacategorias. 

1) Como você descreve a estrutura organizacional do Instituto? 
Entrevistado  Categorias Metacategoria 

Trabalhos apenas com projetos, mas, a estrutura é bem hierarquizada, está buscando trabalhar uma estrutura 

matricial, utilizando programas que envolvem todas as áreas (streams). Possui um Conselho formado por 

funcionários da subsidiária brasileira e global, um diretor presidente, 4 diretores de áreas tecnológicas (streams), 1 

diretor de Programas e Colaboração, 17 Gerentes. 

Projetos, bem hierarquizada, 

buscando estrutura  

matricial 

Estrutura 

organizacional 
 

2) Como é criada a estrutura organizacional do Instituto? Comente. Exemplifique. 
Entrevistado  Categorias Metacategoria 

A estrutura é criada em reuniões do Conselho com o diretor-presidente. Reuniões de conselho Alta 

administração 
3) Estrutura organizacional como está influi na integração dos empregados das áreas? Por quê? Exemplifique. 
Entrevistado  Categorias Metacategoria 

Influi muito, pois, a divisão das áreas cria nichos de conhecimento que ainda não possuem ferramentas de 

socialização. O anuário de atividades de 2009 foi a primeira iniciativa que pudemos enxergar o Instituto como um 

todo. 

Nichos, conhecimento, 

 socialização 
 

Conhecimento 

4) Comparando as seguintes perspectivas: Mercado, Concorrentes, Legislação e Estratégia. Qual é a opinião sobre a estrutura organizacional do Instituto? 
Entrevistado  Categorias Metacategoria 

Mercado – temos apenas um  grande cliente, mas, estamos alinhados com as perspectivas de mercado dele. 

Concorrentes – nossos principais concorrentes são centros de pesquisa da subsidiária no mundo, não sei como são 

as estruturas deles, mas, competimos por termos incentivos no Brasil e por termos demonstrado competência 

tecnológica e de recursos humanos. Legislação – temos processos rígidos para atender a Lei de Informática, mas, 

nossa estrutura foca mais a parte tecnológica. Estratégia – nossa estrutura está alinhada a nossa estratégia de 

atender a subsidiária nas quatro áreas tecnológicas definidas para o instituto.   

Alinhados, perspectivas, 

competição, incentivos, 

competência, tecnologia, RH, 

processos rígidos, estratégia. 

 

 

Mercado 

5) A estrutura organizacional da empresa cria “condições favoráveis” que permite que os órgãos encontrem a sua própria forma? Comente. Exemplifique. O modelo 

de estrutura existente evolui quando das mudanças? 
Entrevistado  Categorias Metacategoria 

Cada área (streams) tem sua própria forma, são 4 portfólios diferentes de projetos que está evoluindo para 

programas transversais (cross-streams). 
Própria forma, projetos, 

evolução, programas 

transversais. 

Estrutura 

organizacional 

6) As capacidades de aprendizagem dos funcionários são encorajadas? Comente. 
Entrevistado  Categorias Metacategoria 

O aprendizado contínuo é um dos nossos valores e é um dos itens de maior satisfação entre os funcionários, desde 

treinamentos, certificações até cursos de longa duração como MBAs e Mestrados. 
Aprendizado, valores, 

satisfação, treinamento, 

certificações, cursos. 

 
Aprendizagem 
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7) Como se apresentam as atribuições dos órgãos do Instituto? 
Entrevistado  Categorias Metacategoria 

As áreas possuem estruturas desde laboratoriais até funcionais muito diferentes, então, as atribuições tecnológicas 

são diferentes, mas, as atribuições de gestão se repetem. 
Estruturas diferentes, 

atribuições de gestão se 

repetem 

 

Estruturas e gestão 

8) Qual a sequência lógica na hierarquia para a tomada de decisão? Como isso acontece? Exemplifique. 

Entrevistado  Categorias Metacategoria 

Normalmente segue os níveis hierárquicos sempre com o sentimento de não passar por cima das chefias imediatas, 

mas, o funcionário tem abertura para falar diretamente com o diretor ou o presidente. 

FUNCIONÁRIO - > LÍDER DE PROJETO - > GERENTE DE PROJETO - > DIRETOR DE STREAM -> 

PRESIDENTE - Com o funil de inovação criamos um mecanismo de ideias serem levadas ao conhecimento de 

todos os interessados diretamente, mas, isto ainda é 10% do total dos nossos projetos. 

 

 

Hierarquia 

 

Estrutura 

organizacional 

1) É claro para os funcionários do Instituto que pessoas, tarefas e administração são interdependentes, que uma parte afeta a outra. Por quê? Comente. 
Entrevistado  Categorias Metacategoria 

É claro para todos que uma parte afeta a outra, mas, os processos não são integrados. Normalmente, a área 

administrativa não participa das reuniões de projetos, apenas recebe requisições de compras, viagens, 

treinamentos como um prestador de serviço e não como parte do projeto. É priorizado as regras estabelecidas 

nos processos e não na necessidade do projeto e isto cria uma rivalidade entre área administrativa e área de 

projeto. 

Uma parte afeta outra, os 

processos não são 

integrados, priorizado as 

regras estabelecidas, 

rivalidade entre área 

administrativa. 

 
 

Regras estabelecidas  

2) O modelo organizacional permite autonomia aos funcionários? Comente. Exemplifique. 
Entrevistado  Categorias Metacategoria 

O modelo é rígido e burocrático devido à necessidade de atender os requisitos da Lei de Informática. Rígido, burocrático Burocrático 
3) O Instituto permite utilizar alternativas diferentes para atingir um determinado resultado final, e potencializa um ambiente de auto-organização? Comente. 

Exemplifique. 
Entrevistado  Categorias Metacategoria 

Não, temos que seguir as regras religiosamente. Regras Regras 
4) Como o Instituto procede para enfrentar a diversidade de seu ambiente? Por quê? Exemplifique. 
Entrevistado Categorias Metacategoria 

Não há procedimento para isto. Não há procedimento Sem padrão 

5) O modelo estrutural existente na empresa aponta em que direção no que se refere a criar simultaneamente conhecimentos/habilidades em especialização e 

generalização para suas atividades? Comente. 
Entrevistado  Categorias Metacategoria 

A tendência é para a especialização. Especialização Especialização 
6) As pessoas do Instituto desenvolvem funções redundantes? Exemplifique. Possuem ou desenvolvem também variedade de requisitos para atuar? Exemplifique. 
Entrevistado  Categorias Metacategoria 

Em todas as áreas se repetem algumas funções para atender a quantidade de funcionários ou as demandas do 

projeto. Mas, é possível uma área comprar livros ou equipamentos que a outra já tem por não haver comunicação 
 

Repetem funções, não há 

 

Comunicação 
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e até mesmo de ir ao mesmo evento sem saber que outros também estão indo. comunicação,  
7) São executas tarefas correlatas com as atividades que o funcionário desenvolve? Comente. Exemplifique. Na sua atividade específica você tem a visão de todo o 

projeto/processo? Comente. Exemplifique. 
Entrevistado  Categorias Metacategoria 

Sim. Temos bem definidos os cargos e atividades, contudo, há uma reclamação de, às vezes, um pesquisador ter 

que cotar um equipamento que seja muito específico, ou ter que preparar relatórios financeiros. 
Cargos e atividades 

definidos, equipamento 

especifico, relatórios 

financeiros 

 
Cargos e atividades 

8) Como se apresentam os processos de trabalho no Instituto? 
Entrevistado  Categorias Metacategoria 

Todos os nossos processos estão bem definidos debaixo da ISO. Processos definidos, ISO ISO 
9) Como se ocorre a comunicação no Instituto? Comente. Exemplifique. 
Entrevistado  Categorias  Metacategoria 

A comunicação não flui facilmente, acho que é muita informação diferente e pouco tempo para compartilhar. Não flui facilmente, muita 

informação, diferente, 

compartilhar 

 

Não flui 

10) Como o Instituto se posiciona junto ao ambiente(marcado)? O instituto percorre caminhos diferentes para o alcance do mesmo estado final? 
Entrevistado  Categorias Metacategoria 

O Instituto “A” busca sustentabilidade ao longo do tempo, mas, a demanda do único cliente é muito alta, 

utilizando todo nosso potencial. 
Sustentabilidade, longo do 

tempo, único cliente, 

demanda alta, potencial. 

 

Cliente e demanda 

 

Quadro 14 - Exploitation e exploration - entrevista, categorias e metacategorias. 

1) Em sua opinião a empresa busca as mudanças assim como também a estabilidade. Comente. Exemplifique 
Entrevistado  Categorias Metacategoria 

A empresa mudou várias vezes, mas, buscando se adequar ao cliente. Implementar mudanças é muito 

difícil, pois, tem que convencer muitas cabeças, a tendência é para estabilidade por conta da legislação e 

das demandas do cliente. 

Cliente, mudanças, 

estabilidade 

 

Cliente 

 
2) Qual a importância para do Instituto estar pronta a tempo, seja para investir, desenvolver, comprar, admitir ou lançar uma campanha de vendas? Por quê? 

Como?  

• Qual a importância para do Instituto é estar à frente de seus concorrentes, seja para investir, desenvolver, comprar, admitir ou lançar uma campanha de 

vendas? Por quê? Como?  

• Qual a importância para do Instituto é estar à frente de seu tempo, seja para investir, desenvolver, comprar, admitir ou lançar uma campanha de vendas? Por 

quê? Como? 
Entrevistado  Categorias Metacategoria 
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• Não temos esta característica. 

• Buscamos ter sempre a parceria e a preferência do nosso cliente, mas, não temos métricas nossas com 

relação aos nossos concorrentes. 

• É muito importante estar à frente de seu tempo nas questões tecnológicas para atender o cliente. 

 

Parceria, cliente, métricas, 

concorrentes, tecnologia 

 

 
Cliente 

3) O Instituto tem consciência dos ciclos, ritmos e objetivos constantes considerando a concorrência? Por quê? E o Instituto? Por quê? 
Entrevistado  Categorias Metacategoria 

Não. Não  Não  

4) O Instituto dedica as suas estratégias para o curto, longo ou curto e longo prazos? Exemplifique. 

Entrevistado  Categorias Metacategoria 

Sim, mas, a tendência é fazermos projetos de um ano para atender a legislação. Projetos, legislação Legislação 

5) Como acontece o conhecimento no Instituto?Comente. Exemplifique. 
Entrevistado  Categorias Metacategoria 

Tendência a aprofundamento do conhecimento demandado pelo cliente, temos parcerias com universidades, 

outros institutos e empresas, mas, para complementar o conhecimento demandado. 
Conhecimento, cliente, 

parceria,  

 

Conhecimento 

 

6) O Instituto concentra seu conhecimento e tenta criar obstáculos para a sua difusão ou transmissão fora da empresa a fim de protegê-lo? Exemplifique. 

Entrevistado  Categorias Metacategoria 

Isto acontece nos projetos confidenciais, nos projetos mais abertos, são feitas publicações, palestras para o 

público interessado. 
Projetos confidenciais Conhecimento 

 

7) O Instituto periodicamente destrói o que foi criado para reconstruir uma organização melhor adaptada para competição? Comente. Exemplifique. 

Entrevistado  Categorias Metacategoria 

Não. Tendência a manter as áreas e as pessoas. Houve uma demissão em massa em janeiro de 2010 (50 

funcionários), mas, devido à crise e não à reconstrução. 
Pessoas, demissão, crise, 

reconstrução 

Crise 

8) Como é a circulação do conhecimento no Instituto? 

Entrevistado  Categorias Metacategoria 

Socializada apenas entre os envolvidos no projeto. Socializada, envolvidos,  Socializada 

9) As normas/procedimentos de que forma influencia no desenvolvimento de inovações? Exemplifique. 

Entrevistado  Categorias Metacategoria 

Os funcionários reclamam da burocracia nas normas que faz perder a motivação para inovar. Burocracia, normas 

motivação, inovar 

Inovar 
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Quadro 15 - Inovação - entrevista, categorias e metacategorias. 

1) O Instituto dispõe de um modelo para o processo de inovação de produtos? Comente. Demonstre. 
Entrevistado  Categorias Metacategoria 

O instituto estabeleceu uma estrutura para inovação envolvendo líderes de diferentes áreas a fim de atender 

demandas específicas de inovação, que compreende um grupo diretor de inovação e gestão da inovação.Em 

2007, a cultura de inovação começou a ser disseminada dentro do instituto através de um programa formal para 

capacitação, formação, estudo e pesquisa em gestão da inovação.[...].O instituto definiu as razões para 

implementar gestão de inovação: alcançar um melhor desempenho e ser mais competitivo; alinhar-se com os 

métodos e processos dos clientes; atender a própria missão do instituto; atender às necessidades dos clientes; 

atender à Lei de Informática; dar suporte à intenção estratégia financeira de ser viável ao longo do tempo; 

ajudar a energizar os colaboradores através do engajamento em inovação. O método para implementar a gestão 

estratégica de inovação  foi definido de acordo com os seguintes passos: desenvolver competência em gestão de 

inovação e disseminar a cultura de inovação na região; institucionalização de um Sistema de Gestão de Inovação 

(SGI) através do nivelamento do conhecimento; desenvolver um processo de inovação compatível a um instituto 

de P&D emergente; busca da excelência na execução de projetos de inovação; pesquisa em gestão de inovação e 

suas melhores práticas. A estratégia de inovação foi definida em fóruns com todos os funcionários do instituto. 

[...] o instituto criou o Funil de Inovação. Uma vez que a idéia for documentada, ela entra no Funil de Inovação. 

Então, especialistas avaliam a viabilidade da proposta e decidem se ela é aprovada para o outro estágio ou se 

vai para o Banco de Idéias. No terceiro estágio, os aprovados deverão preparar um documento mais completo 

chamado de Plano de Negócios que será avaliado pele Grupo Diretor de Inovação. As propostas aprovadas 

recebem uma premiação. Se for necessário, deve ser desenvolvido o protótipo. Na fase de desenvolvimento, a 

proposta será documentada e executada de acordo com o processo de Gestão de Projetos do instituto.[...] 

Inovação, 

gestão da inovação, 

capacitação, 

desempenho, 

competitivo, clientes, 

métodos, processos, 

estratégia, financeira, 

funcionários, 

conhecimento, 

pesquisa, 

funil de inovação, 

projetos, SGI, 

P&D, fórum de inovação, 

banco de ideias, 

plano de negócio, 

gestão de projetos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestão da inovação 

 

2) No desenvolvimento das atividades do Instituto está relacionada fortemente as rotinas de trabalho, assim como as habilidades, o aprendizado e o 

desenvolvimento da tecnologia? Comente. Exemplifique. 

Entrevistado  Categorias Metacategoria 

A resposta é sim: a gente trabalha muito forte em cima dos nossos processos, que são as nossas rotinas de 

trabalho. Então, dentro do sistema da qualidade conseguiu se desenvolver muitos procedimentos para a empresa 

como um todo. Tanto a nível corporativo como técnico e também relacionado à gestão de projeto. Então, essas 

coisas estão, assim, bem-definidas. E as habilidades, o aprendizado, tudo isso também é muito desenvolvido. A 

parte de habilidade e aprendizado, nós temos um programa de RH que nós chamamos de IIP, que é... Eu não sei, 

agora, te dizer o que significa a sigla. Mas ele faz a avaliação do funcionário, verifica os gaps que ele tem na 

parte educacional e de capacitação. E ele também verifica a avaliação do funcionário, as metas que foram 

atingidas. E tudo isso fica registrado e fica disponível, assim, para que... Relacionado a bônus, às vezes, até 

mesmo promoção. E o desenvolvimento da tecnologia... Na verdade, a parte tecnológica é a parte mais forte de 

todos os nossos procedimentos. Porque o nosso grande cliente, tem muito forte a parte tecnológica. Então, nós 

podemos, pela qualidade dos nossos laboratórios e a rapidez com que há transformações na parte tecnológica...E 

eu creio, assim, que nós acompanhamos, porque nós temos que acompanhar o nosso cliente. E até mesmo na 

capacitação em cima dessas tecnologias, nós estamos sempre na crista da onda. No cutting edge daquilo que está 

dentro de telecomunicações, mobilidade e Internet. 

 

Processos, 

rotinas, 

qualidade, 

procedimentos 

técnico, 

projeto, 

habilidades, aprendizagem, 

capacitação, 

tecnologia, 

transformações cliente  

 

 

 

 

 

 

Processos 
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3) O Instituto possui memória? De que modo é preservada? Comente. Exemplifique. 

Entrevistado  Categorias Metacategoria 

“... essa é uma parte, eu diria, que nós ainda estamos, assim, de médio para fraco. Porque nós não temos, formalmente, 

registro da memória do Instituto. Se nós quisermos fazer isso, nós vamos ter que entrar nas ferramentas de team tool, de 

blog e de outras coisas para a gente conseguir resgatar e buscar a memória. Uma coisa, assim, um projeto que foi 

iniciado no passado e que, esse ano, foi o primeiro que nós tivemos, foi o anuário do Instituto. Então, a gente tem o 

anuário de 2009, mas dos outros anos, não. Mas a gente vê, assim, a grande diferença que é você ter um histórico, ali, 

documentado para que fique preservado. Tem todos os nossos projetos, as nossas atividades e os nossos resultados.[...] 

Ele vai ficar disponível. É porque entregaram semana passada para nós, para os funcionários. Agora, eles estão 

entregando para autoridades e ele vai ficar disponível eletronicamente, também. 

 

 

Formal, registro, 

memória, ferramentas, 

histórico, 

documentado 

 

 

 

Registro 

4) Como são apresentados os novos desenvolvimentos de produtos e de processos tecnológicos? Comente.  

Entrevistado  Categorias Metacategoria 

[...] Nós temos um conselho que é formado basicamente pela subsidiária matriz e do Brasil. Então, está a parte de 

vendas, que é o presidente da subsidiária, como o diretor geral da fábrica, que participa também. E eles possuem 

reuniões, assim...Eu creio que são quadrimestrais. E eles sempre analisam os nossos projetos e as novas propostas que 

nós colocamos. Aí, eles até chamam de working meeting, que é a reunião do conselho. E, ali, eles analisam o nosso 

portfólio. Nós é que apresentamos as propostas e eles vêem quais são as melhores para que possam ser desenvolvidos os 

projetos. Mas anteriormente de chegar ao board, que eles chamam, assim, externos a nós, nós também fazemos algumas 

reuniões de portfólio, dentro. Também analisando. E, principalmente, ano passado com o time de sails e marketing, eles 

fizeram um trabalho para buscar estar definindo resultados para aqueles projetos que nós estamos propondo. Então, foi 

criada, foi elaborada uma metodologia para que a gente possa, também, estar parametrizando e verificando quais são os 

projetos que dariam mais retorno para o cliente e para o Instituto “A”. 

 

 

Reuniões, analisam, 

propostas, projetos, 

metodologia, 

retorno, cliente 

 

 

 

Retorno 

5) Como é entendida a inovação no Instituto? Comente. Exemplifique. 

Entrevistado  Categorias Metacategoria 

Nós começamos com a implementação da gestão de inovação em 2007. Antes disso, nós já sabíamos que tudo o que era 

feito, os novos projetos, as coisas que eram colocadas, a gente sabia que era inovação, mas a gente não estava 

gerenciando. Então, em 2007 nós começamos a buscar o entendimento de inovação. E uma das nossas premissas é que 

nós estaríamos definindo uma linguagem única para todos os funcionários. Então, nós fizemos eventos. Em um evento 

inicial que nós chamamos de Inauguration Day nós fizemos um workshop, palestras para que as pessoas pudessem 

entender inovação da mesma forma. E de uma forma geral, a gente já colocou que inovação é tudo aquilo que você faz 

de novo; é uma coisa realmente nova que gere valor para o seu cliente, para o Instituto ou para a sociedade. E, aí, 

dentro do nível de P&D, que é o nosso negócio fazer pesquisa e desenvolvimento, aí já envolveria, assim, a parte técnica. 

Inserir alguma coisa tecnicamente ou tecnologicamente nova, que trouxesse valor para o cliente.[...] então, aí, o que a 

gente tentou colocar é essa cultura de inovação. De 2007 para cá, a gente avançou com os próprios funcionários, 

colocando as propostas, às vezes, individualmente, às vezes em grupo. A gente incentivando eles a participarem desse 

lado criativo. Dentro da nossa política nós premiamos aquelas propostas que são vencedoras, que são aprovadas: eles 

se tornam projetos. [...]A gente sempre se reúne, tenta rever.[...] Na verdade, as pessoas ficam mais, assim, felizes de ver 

a sua proposta aprovada, de ver o projeto andando do que com o próprio prêmio. 

 

 

 

Novos projetos, 

linguagem única, 

entender inovação, 

mesma forma, valor, 

negócio, P&D, 

cultura da inovação, 

criativo 

 

 

 

 

  

Novos projetos 
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6) Há no Instituto múltiplas áreas, funções e recursos para a transformação de uma ideia em realidade concreta. Às novas ideias são implementadas e 

institucionalizadas? Comente. Exemplifique. 

Entrevistado  Categorias Metacategoria 

Então, nós colocamos a inovação como uma plataforma, de uma forma corporativa. E que ela está em todas as áreas. 

Existem representantes de todas as áreas. Mas ela não é uma área separada. Na verdade, só existia uma funcionária que 

só trata de inovação. E todas as outras pessoas estão nas suas áreas específicas. Ela tem uma representante do RH, uma 

representante da área de comunicação, uma pessoa que trata das relações institucionais, de colaboração. Então, nós 

definimos, assim, que cada pessoa ficaria responsável na sua própria área. Então, essas são as múltiplas áreas. A gente 

também trabalha na nossa estrutura organizacional. E nós temos quatro áreas tecnológicas. [...] Mas o organograma 

formal do Instituto “A”: nós somos quatro áreas técnicas e nós temos uma área tratando a [...], que nós chamamos  de 

áreas de programas. Então, quando nós temos um programa, nós podemos pegar pessoas de projetos de qualquer uma 

dessas áreas técnicas. Então, nós chamamos de cross stream. Que as áreas técnicas que são streams (diretorias). E, aí, 

os programas são os cross stream. Então, eles atravessam os streams. E, aí, se você precisar de desenvolvimento de 

software, pega um stream, se você vai precisar da parte mecânica, usa outro stream. Mas, aí, você pega um programa 

completo. [...] Mas tudo isso... Depois que a sua ideia está no papel, já começa a entrar dentro do nosso processo de 

gestão de projetos. Então entra no nosso portfólio e, aí, vai caminhando. Mas ela, lá, é a sua ideia, só que já ficou 

incorporada na empresa. É, exatamente. Elas só têm esse caminho aqui. Se elas são aprovadas, elas são implementadas. 

Institucionalizadas, assim, parece um pouco... Faz parte da instituição. Mas, geralmente, as nossas ideias são 

apropriadas pelo cliente. Elas não costumam ficar aqui. Nós as desenvolvemos e entregamos para o cliente fazer a 

produção, comercialização e difusão daquilo que nós criamos. 

 

 

 
Plataforma,   

só trata de inovação, 

cada área, estrutura 

organizacional, 

organograma, 

cross stream, 

incorporada, aprovadas, 

implementadas, 

institucionali- 

zada 

 

 

 

 

 

 

 
Institucionalizada 

 

 

 

7) No Instituto os funcionários são voltadas para proteger as práticas existentes e não para desenvolver novas ideias? Comente. Exemplifique. 

Entrevistado  Categorias Metacategoria 

Olha, ideias podem ser relacionadas a muitas coisas. Então, o que nós começamos, aqui, com a missão da inovação são 

ideias de projetos, são ideias para serem desenvolvidas. O que a gente, às vezes, pode notar é que as pessoas são 

apegadas com a estrutura de processos corporativos. Então, enfim, às vezes, há uma certa resistência para mudar essas 

situações. Mas para desenvolver novas ideias, não. Novas ideias: é a nossa obrigação aqui dentro. 

 

Apegadas, estrutura, 

processos, resistência  

 

Resistência 

 

8) Quais tipos de inovações efetivamente realizadas no Instituto? 

Entrevistado  Categorias Metacategoria 

Nós realizados inovações tecnológicas. Então, nós desenvolvemos aplicativos para a telefonia móvel. Normalmente é 

pesquisado tanto os critérios de usabilidade, interface com o usuário e atendimento, assim, de serviços. Dentro da 

telefonia móvel nós pesquisamos e desenvolvemos isso dentro do celular. E alguns celulares, globalmente, já possuem 

aplicativos desenvolvidos aqui pelo Instituto “A”. Nós também desenvolvemos inovações dentro da infraestrutura de 

rede. Nós temos laboratórios de simulação de redes que podem atender tanto simulações de operadoras como podem 

atender critérios para pesquisas mais aprofundadas. Até para mudança de gerações de telefonia. Nós também temos 

muito desenvolvimento, agora, com o open source, com o software aberto. Então, muitas coisas sendo publicadas, muito 

conhecimento sendo gerado. E, dentro da área de infraestrutura, um dos nossos maiores projetos foi a adequação da TV 

digital móvel para o padrão brasileiro. Então, o Instituto participou fortemente para que a gente conseguisse atender 

esse padrão aqui. 

 

 

 

Tecnológicas serviços, 

aplicativos, 

infraestrutura de rede, 

produto 

 

 

 

 

Produto e serviços 
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9) Qual é o tempo entre uma nova ideia e a sua aplicação? 

Entrevistado  Categorias Metacategoria 

Essa é uma questão bem-interessante, porque dentro dessa [...] de tecnologia móvel, as coisas mudam muito 

rapidamente. Então, os nossos projetos acabam tendo uma duração de um ano. E, às vezes, essas coisas são 

desenvolvidas bem-rápidas mesmo. 

1 ano, bem-rápidas  

1 ano 

10) Qual é o tempo entre uma solução e a sua aplicação? 

Entrevistado  Categorias Metacategoria 

Olha, geralmente se não tiver que ter mudanças em uma linha de montagem, é quase que imediata. A solução foi 

testada, foi prototipada e ela teve um bom resultado, eu acredito que entre três a seis meses ela já é implementada, 

já está dentro dos telefones. E a gente já pode ver os resultados. Agora, dependendo, se tiver que criar, mudar a 

estrutura de uma linha, isso já tem que passar pela matriz, [...]. E, aí, já ficaria um pouco mais demorado. Mas nós 

tivemos uma inovação de processo, que ficou como segredo industrial. Mas ela foi desenvolvida, aqui, pelo 

Instituto “A” e foi implementada em todas as fábricas da subsidiária no mundo. Olha, é, existe todo um tempo de 

homologação, de autorização,... Eu acredito que deve ter demorado de seis a um ano. E, aí, quando foi autorizado, 

já se começou a... Até alguns técnicos, mesmo, do Instituto viajaram para vários lugares do mundo para 

acompanhar a implementação. 

 

 
Três, seis meses, mais 

demorado,  

implementar, 

homologação 

1 ano 

 

 

 

 

Implementar 

11) Dentre os modelos teóricos de processo de inovação apresentados qual corresponde ao do Instituto? 

Entrevistado    

Hum hum. Tá. Eu tenho que te dizer agora? Então, o que mais se aproxima seria o modelo D, a letra B.  

Certo. Então, o que mais se aproxima é o processo de inovação modelo B? É isso? Modelo D de dado, que tem a letra A e a letra B. O que mais se aproxima é a 

letra B. (Letra D, de dado?) Processo de inovação modelo D, letra B. 

Certo. Que é aquele modelo que começa com...? É o modelo D letra B? 

B. Que começa com as necessidades operacionais de mercado. Aqui, nós trabalhamos muito com a demanda da subsidiária. Apesar de que com a nossa iniciativa 

da gestão de inovação, nós disponibilizamos uma parte dos nossos recursos para desenvolver ideias que não foram demandadas pelo cliente. 
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APÊNDICES D – Transcrição da entrevista - Instituto de P&D Tecnológico B 

 

Quadro 16 – Estrutura organizacional - entrevista, categorias e metacategorias.  

1) Como você descreve a estrutura organizacional do Instituto? 
Entrevistado  Categorias Metacategoria 

Ele não é matricial, linear. É dividido pela superintendência, gerências executivas, gerência de programa e gerência de 

projetos. Então, essas são as principais... De maneira geral, essa é a estrutura do Instituto “B”. 
Não é matricial, 

linear, gerências, 

projetos 

Gerências de 

projetos 

2) Como é criada a estrutura organizacional do Instituto? Comente. Exemplifique. 

Entrevistado  Categorias Metacategoria 

Essa mudança que a gente está tendo agora é decorrente do próprio planejamento estratégico que a gente iniciou em 

meados de agosto do ano passado. E como decorrência do planejamento estratégico de 2010 a 2014, teve a necessidade 

de repensar a estrutura organizacional. Então, teve uma redução das gerências executivas, um foco maior na área de 

projetos. Então, a maneira como ela foi repensada agora foi em decorrência do planejamento estratégico; essa 

alteração. 

Planejamento 

estratégico, repensar, 

estrutura 

organizacional 

 

Planejamento 

estratégico 

3) Estrutura organizacional como está influi na integração dos empregados das áreas? Por quê? Exemplifique. 

Entrevistado  Categorias Metacategoria 

Sim. E a própria... A mudança foi visando maior integração de todas as áreas, principalmente nas áreas de projetos. 

Antes, a gente estava dividindo por contas, que a gente chamava: grandes clientes. E acabava tendo uma sensação, por 

parte dos funcionários, de estarem em várias empresas dentro do Instituto. Então, essa mudança foi reflexo, como eu 

disse, do planejamento, mas visando, também, a integração dos times de projetos e das próprias gerências, também. 

Mudança, integração, 

dividido em contas, 

várias empresas, 

planejamento, times 

de projetos 

 

Integração 

4) Comparando as seguintes perspectivas: Mercado, Concorrentes, Legislação e Estratégia. Qual é a opinião sobre a estrutura organizacional do Instituto? 

Entrevistado  Categorias Metacategoria 

Então, eu vejo que o... Como instituto privado, a legislação não tem nenhuma influência no modo de gerência do 

instituto, da estrutura organizacional. Mas eu acho que ele está bem-voltado para empresas, formato de empresa. Então 

é voltado para mercado, eu acho. De concorrentes, acho que, pelo que eu lembro, os outros estão... É só a forma de 

dispor, mas os outros também estão... Os privados estão bem-focados em mercado, não o que manda o governo. (Os 

institutos, né?) Os institutos. 

Nenhuma influencia, 

estrutura 

organizacional, 

mercado, focados 

 

 

Mercado 

5) A estrutura organizacional da empresa cria “condições favoráveis” que permite que os órgãos encontrem a sua própria forma? Comente. Exemplifique. O 

modelo de estrutura existente evolui quando das mudanças? 

Entrevistado  Categorias Metacategoria 

Sim. Acho que tem bastante autonomia. E, agora, a gente está discutindo bastante, nesse processo da mudança, as 

interações entre as áreas. Então, teve a mudança que foi anunciada agora em maio, está valendo a partir de junho. E em 

todo o período de maio, os gerentes executivos estão discutindo entre si. E cada um opinando na área do outro, qual que 

seria a melhor forma de fazer o cascateamento e como se dá a interação entre essas áreas. (O cascateamento, o que 

você quer dizer?) Por exemplo, da gerência operacional e inovação, como eu dividiria dessa gerência para baixo. Por 

 

Autonomia, 

interações, mudança, 

gerentes executivos, 

opinando, 

 

 

Autonomia 
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áreas menores? Ou uniria áreas? A área de projetos, como deveria estar? Ou por clientes, ou por segmentos, ou por 

tecnologia? Então, a gente estava discutindo esse modelo entre as áreas. Entre os gerentes, cada um opinando como ele 

acha que pode ter uma maneira mais eficiente do Instituto. 

cascateamentomodelo 

6) As capacidades de aprendizagem dos funcionários são encorajadas? Comente. 
Entrevistado  Categorias Metacategoria 

Sim. Tem um programa de bolsa de estudos. Desde 2009, 2010, a gente deu bastante foco na questão do mestrado 

e doutorado. Até 2009 a gente tinha programa de pós-graduação, de extensão. Até em decorrência da crise, 

contenção de verbas, a gente focou mais em mestrado e doutorado. Em 2009, também, a gente teve uma parceria 

com a Metrocamp, onde a gente fez uma pós-graduação de uma tecnologia nova de telecomunicações fixas, onde o 

Instituto pôs toda a grade da parte não MEC e a Metrocamp cuidou da parte MEC, que é obrigatória pelo MEC. 

Então, a gente fez um curso, ofereceu para o mercado e para os funcionários, até com redução de preço, com 

bolsa. E tem outro programa, também, que chama Novos Olhares, que é de 15 em 15 dias. Quando possível, a 

gente faz semanal. Onde a gente tem sempre uma palestra técnica e, na outra semana, não técnica. Então, desde 

comportamental, vamos dizer, de reflexões, de mercado financeiro, de projetos, de tecnologia. A semana passada, 

a gente chamou uma empresa que é parceira nosso do mercado automotivo, onde ele falou as tendências do 

mercado automotivo e onde o Instituto poderia atuar. Então, a gente já une com a gestão de inovação do Instituto, 

desafiando os funcionários a pensar em propostas para a gente oferecer para essa indústria.  

 

Bolsa de estudos, 

parceria com 

universidades, 

palestra técnica, 

palestras genéricas, 

promoção 

 

 

 

Aprendizagem 

7) Como se apresentam as atribuições dos órgãos do Instituto? 

Entrevistado  Categorias Metacategoria 

São, são claras. E o interessante é que a gente participa das definições. Como existem...Nessa mudança, agora, a 

gente está trocando figurinhas, como a gente chama. Está ficando bem-clara para a gerência, depois, passar para 

os colaboradores. Essa prática [...] é utilizada no Instituto como um todo? A gente sempre procura envolver 

bastante os funcionários, na medida do possível, das decisões que eles contribuem. Principalmente os gerentes de 

programa, os gerentes de projeto. 

São claras, 

definições,  

bem-clara,  

envolver 

 

Claras 

8) Qual é a sequência lógica na hierarquia para a tomada de decisão? 

Entrevistado  Categorias Metacategoria 

Ela começa, vamos dizer, pela assembleia geral, que é órgão que toma todas as decisões do Instituto “B”. Tem o 

conselho deliberativo que faz a proposta de alguma alteração mais drástica. Depois, a superintendência, as 

gerências executivas e, aí, os programas. Então, as decisões são sempre... As que mais impactam o Instituto, de 

acordo com o estatuto, são tomadas pela Assembléia, através da proposta do conselho deliberativo. As decisões 

mais operacionais partem do superintendente. Em algum momento eu posso quebrar essa sequência ou não? 

Não, por questão de estatuto. Então, eu não diria assim, a assembleia... Os conselhos dão as linhas gerais, os 

conselhos: tem o técnico, tem o deliberativo, tem o técnico-científico, o deliberativo fiscal. Eles dão o norte e a 

superintendência faz a tradução com métricas estratégicas e operacionaliza. 

Assenbleia geral, 

conselho deliberativo, 

superintendência, 

gerências executivas, 

programas, 

impactam, 

operacionais, 

estratégicas 

 

 

 

Hierarquia 

 

1) É claro para os funcionários do Instituto que pessoas, tarefas e administração são interdependentes, que uma parte afeta a outra. Por quê? Comente. 
Entrevistado  Categorias Metacategoria 

Acho que é claro, só que a gente está procurando, com essa mudança, deixar mais claro ainda. Principalmente a 

parte de inovação, de busca de novas oportunidades, a gente está procurando deixar, eu diria, mais evidente para 
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os colaboradores. Mas eu acho que acaba movendo as interações entre as áreas. Mas agora a gente está 

procurando essa parte da busca de oportunidade através da gestão em inovação, a gente está procurando deixar 

mais claro. É claro para eles, mas eles têm dificuldade em executar dessa forma, como é? Então, eu acho que 

com esse novo modelo que a gente está tendo agora, a busca por outras oportunidades, por outros parceiros, a 

gente está deixando mais claro que não depende só da área comercial, que a proposição de soluções tecnológicas 

e inovações, muitas vezes, eles têm. E aí, a área comercial pode buscar os devidos parceiros. Então, é nesse 

sentido que essa interligação entre as áreas, a gente está procurando deixar mais claro. 

 

Novas oportunidades, 

inovação, interações, 

interligação 

 

 

Interligação 

2) O modelo organizacional permite autonomia aos funcionários? Comente. Exemplifique. 

Entrevistado  Categorias Metacategoria 

Para a gente, executivo, eu acho que total. Para os funcionários? Eu acho que sim. Estamos sempre tomando 

cuidado com as características dos projetos. O que o projeto demanda, os requisitos que são colocados nos 

projetos. Mas eles têm autonomia para propor outras soluções. 

Total,  cuidado, 

requisitos, projetos, 

autonomia 

 

Cuidado 

 

3) O Instituto permite utilizar alternativas diferentes para atingir um determinado resultado final, e potencializa um ambiente de auto-organização? Comente. 

Exemplifique. 

Entrevistado  Categorias Metacategoria 

Que resultado final? De projetos, do financeiro, tudo? O resultado final como um todo. Eu acho que sim. Eu acho 

que é um aprendizado contínuo. Então, a busca para cumprir o objetivo que o estatuto prevê, eu acho que a gente 

sempre tem a flexibilidade de alterar o modo de trabalho, a forma de pensar, para atingir os objetivos do instituto. 

Não só de financeiro e de projeto, mas o para quê o Instituto “B” existe. 

Aprendizado 

continuo, objetivos, 

estatuto, 

flexibilidade, projeto 

 

 

Objetivos 

4) Como o Instituto procede para enfrentar a diversidade de seu ambiente? Por quê? Exemplifique. 

Entrevistado  Categorias Metacategoria 

Justamente agora, nesse programa estratégico, a gente procurou, como diz, não apostar os ovos na mesma cesta. 

Então, a gente está procurando todo o conhecimento que nós temos, de 15 anos, já, de mercado de 

telecomunicações, atingir outros seguimentos, para evitar ficar preso em um segmento. Que determinadas 

indústrias podem passar por dificuldades, mas, se o segmento também passar, a gente poderia correr mais riscos. 

Então, a gente está procurando atuar em outros segmentos com a expertise que nós temos, para não correr muitos 

riscos. Você poderia dar um exemplo ou é estratégico? Não, a gente está fazendo o mercado de telecomunicações, 

que nós temos expertise, atuando, agora, no mercado de automotivo, no mercado de saúde. Mas sempre com o 

know how que nós já tínhamos. 

 

 

 

Outros segmentos, 

riscos, expertise,  

 

 

 

 

Outros segmentos 

5) O modelo estrutural existente na empresa aponta em que direção no que se refere a criar simultaneamente conhecimentos/habilidades em especialização e 

generalização para suas atividades? Comente. Exemplifique. 

Entrevistado  Categorias Metacategoria 

Eu diria que antigamente era muito mais específico e agora a gente está partindo para conhecimentos mais 

genéricos. Juntamente visando esses novos segmentos, outras oportunidades, ver que o conhecimento genérico é, 

também, importante. Então, o conhecimento específico no mercado de telecomunicações é importante. Só que o 

genérico, para atuar em outros segmentos, também é muito importante. 

Especifico, 

conhecimentos, 

genéricos,  

oportunidades 

 

 
Conhecimentos 

6) As pessoas do Instituto desenvolvem funções redundantes? Exemplifique. Possuem ou desenvolvem também variedade de requisitos para atuar? Exemplifique. 
Entrevistado  Categorias Metacategoria 
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Então, depende da função. Por exemplo, o gerente de projetos. A atividade que ele faz tem várias outras fazendo. 

Analista de arquitetura de software, depende do projeto, tem um arquiteto de software dedicado para o projeto. 

Então, tem essa redundância. Mas, na área financeira, comercial, não existe. Eu acho que é mais característico de 

projetos. Então, cada projeto tem a sua estrutura e, dependendo da estrutura, tem redundância de atividades. 

Quantidade de requisitos para atuar, assim? Tem, de acordo com o projeto, sim. Cada projeto tem os seus 

requisitos, e podem ser poucos e dependendo do tamanho de projeto, vários. 

 

Depende da função, 

projetos, atividades, 

redundância, 

requisitos, vários 

 

 

 

 

Depende da função 

 

7) São executas tarefas correlatas com as atividades que o funcionário desenvolve? Comente. Exemplifique. Na sua atividade específica você tem a visão de todo o 

projeto/processo? Comente. Exemplifique. 

Entrevistado  Categorias Metacategoria 

Sim. Essas atividades, passando desde a, vamos dizer, responsabilidade social, onde ele é incentivado a participar 

e se envolver dentro de algumas alas de informática, em algumas instituições, onde eles incentivam os funcionários 

a prestarem serviços para as instituições. Por exemplo, ensinando informática para os alunos da instituição. 

Passando até a parte de processo, definição de processo, o Instituto está partindo para a certificação CMMI. 

Então, eles estão encorajados a participar da discussão do processo. Grêmio esportivo, eles também têm grêmios, 

o programa de Vida com Qualidade, onde eles fazem todo o roteiro, desde... Tem um grêmio de esportes radicais, 

de tênis, coral. Então, essas atividades fora do projeto também. E do programa, também, de inovação, que eles são 

incentivados a participarem exaustivamente. Sim, do processo sim. E do projeto também, que ele está atuando, 

sim. 

 

 

Atividades, 

encorajadas, 

processo, 

incentivadas 

 

 

 

Incentivadas 

8) Como se apresentam os processos de trabalho no Instituto? 

Entrevistado  Categorias Metacategoria 

Sim. Que nem eu falei, a gente está indo para a certificação CMMI, que é bem-voltada para software. 

Tem algumas variações, dependendo do projeto do cliente, mas tem padrões de trabalho. 
Certificação, variações, projeto, 

cliente, padrões de trabalho 

Padrões  

de trabalho 

9) Como ocorre a comunicação no Instituto? Comente. Exemplifique. 

Entrevistado  Categorias Metacategoria 

A comunicação... Depende da comunicação. Ela pode ser formal ou informal. Depende, eu acho que da relevância 

do assunto e do quanto a gente quer atingir. Mas eu diria que ela é mais informal do que formal. Então, a gente 

usa bastante a intranet para comunicar, a gente evita usar e-mails. Porque, pela intranet, a gente mantém o 

histórico, a gente incentiva os gerentes a, em reuniões de grupo, retomarem as vias de comunicações, a gente 

procura sempre fazer um remind, um aviso, um lembrete. Eu diria que a linguagem é mais informal, o mecanismo 

que a gente procura é mais informal também. Mas, quando necessário, a gente faz uma mais formal. Para tomar 

decisão, que forma é? Formal e, sempre que possível, a gente faz consultas com os funcionários, para que eles 

ajudem na tomada de decisão. Os gerentes de programa participam mais da tomada de decisão e, dependendo do 

assunto, a gente... Por exemplo, um exemplo interessante é a festa de final de ano. A direção passa o orçamento e 

os funcionários que organizam tudo. Então, eles tomam as decisões. Os próprios grêmios também, eles tomam 

decisões de quais os grêmios, quais atividades eles gostariam de fazer.[...]De projetos, a grande maioria dos 

projetos que a gente está tendo agora, é metodologia ágil Scrum, onde tem pela própria metodologia, acho que há 

uma interação muito grande dos funcionários. Então, eles tomam decisão... Não sei se você conhece a metodologia 

ágil, é tipo um... Eles decidem quantas horas determinadas atividades devem acontecer e existe uma espécie de 

 

 

 

Formal, informal, 

intranet, reuniões, 

aviso, lembrete, 

remind,  

Tomada de decisão, 

linguagem, 

mecanismo, 

metodologia scrum 

 

 

 

 

 

 

 

Informal e formal 
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votação para ver qual seria a ideal. Então, nesse sentido, dentro do projeto, eles têm todas as decisões na mão 

deles. 
10) Como o Instituto se posiciona junto ao ambiente(marcado)? O instituto percorre caminhos diferentes para o alcance do mesmo estado final? 

Entrevistado  Categorias Metacategoria 

A gente está procurando, agora, se posicionar com ofertas de inovações, não de maneira reativa. Reativa é muito 

forte, mas de maneira passiva. A gente está posicionando agora de, sempre que a gente vai conversar com um 

possível parceiro, sempre propor inovações, algo que eles não tinham pensado. Ou, quando a gente recebe uma 

demanda, é vir com algo a mais. Então é esse posicionamento de inovação pró-ativa. Acho que esse é um 

posicionamento forte que agente está tendo. Acho que sim, desde respostas a uma determinada, eu diria, 

concorrência, até pensar internamente em uma solução e bater na porta de um cliente e propor: “-Olha, nós temos 

essa solução. Faz parte do seu roadmap de produtos?” Ou o inverso, a empresa tem um roadmap de produtos e 

procura o Instituto “B” para desenvolver uma determinada solução. Então, eu acho que são caminhos diferentes 

que o Instituto “B” atinge o mesmo objetivo, que seria a proposição de inovações para o mercado. 

 

 

 

Ofertas de inovações, 

propor, pró-ativa, 

roadmap, solução 

 

 

 

 

 

 

 

Soluções 

 

 

 

 

Quadro 17 – Exploitation e exploration - entrevista, categorias e metacategorias. 

1) Em sua opinião a empresa busca as mudanças assim como também a estabilidade. Comente. Exemplifique 
Entrevistado  Categorias Metacategoria 

Eu acho que sim. As mudanças são necessárias para atingir o objetivo principal do Instituto “B”. Lógico, evitar 

essas mudanças muito bruscas ou constantes, mas que, se necessário, têm que ocorrer. 
Mudanças,  

objetivos, bruscas, 

constantes, necessário 

 

Mudanças 

 

2) Qual a importância para do Instituto estar pronta a tempo, seja para investir, desenvolver, comprar, admitir ou lançar uma campanha de vendas? Por quê? 

Como?  

 Qual a importância para do Instituto é estar à frente de seus concorrentes, seja para investir, desenvolver, comprar, admitir ou lançar uma campanha de 

vendas? Por quê? Como?  

 Qual a importância para do Instituto é estar à frente de seu tempo, seja para investir, desenvolver, comprar, admitir ou lançar uma campanha de vendas? Por 

quê? Como? 

Entrevistado  Categorias Metacategoria 

 Eu acho que se não tiver pronto, alguém vai estar pronto, você vai perder oportunidade e pode custar até a 

sobrevivência do Instituto. Eu acho que qualquer empresa tem que estar pronta para qualquer demanda do 

mercado ou qualquer coisa nova que esteja acontecendo. Então, sempre estar de olho nas oportunidades. 

 Eu acho que, uma, você consegue ter uma... Como se diz? Não é diferença, é uma notoriedade maior. Você 

começa a ser referência em busca de soluções. As empresas começam a pensar em alguma coisa, a ideia é 

que, primeiro, normalmente esteja para solucionar algum problema, seja do Instituto. Então, é sempre estar 

na frente da concorrência. Você consegue... Como se diz? Atender as demandas do mercado. 

 Acho que, novamente, estar à frente ao seu tempo, teoricamente garantiria a sustentabilidade do Instituto. 

Acho que se você não está na frente da...Toda hora se reinventando, buscando alternativas, você pode pecar 

 

Oportunidade, 

sobrevivência, 

demanda, mercado, 

busca soluções, 

concorrência, 

sustentabilidade, 

reinventando, 

alternativas  

 

 

 

 

Sobrevivência 
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pelo time que está ganhando e não se mexe. Então, você sempre tem que estar pensando mais à frente, 

principalmente na área de inovação. Sempre estar à frente dos outros e de você mesmo. 
3) O Instituto tem consciência dos ciclos, ritmos e objetivos constantes considerando a concorrência? Por quê? E o Instituto? Por quê? 

Entrevistado  Categorias Metacategoria 

Acho que sim. Muitas vezes, a gente trabalha diretamente no ciclo do cliente. Mas nós temos que ter o nosso ciclo 

interno da parte de organização, de sobrepor ao modelo anterior, repensar a organização. Então, eu acho que, por 

isso, é sempre estar antenado no ciclo. 

Cliente, organização,  

repensar 

 

Repensar 

4) O Instituto dedica as suas estratégias para o curto, longo ou curto e longo prazos? Exemplifique. 

Entrevistado  Categorias Metacategoria 

Sim. Até o ano passado, a gente tinha muito uma visão anual assim, de um ano para o outro. Nós 

fizemos um planejamento estratégico mais de longo prazo, de cinco anos, passando desde a revisão da 

missão, visão, da área de atuação. Foi um repensar total do instituto que culminou em uma mudança 

organizacional e o foco ainda maior na questão de gestão da inovação.  

Visão anual, planejamento 

estratégico, cinco anos, revisão, 

mudança organizacional, gestão 

da inovação 

 

 

Mudança 

organizacional 

5) Como acontece o conhecimento no Instituto?Comente. Exemplifique. 
Entrevistado  Categorias Metacategoria 

Acho que o conhecimento através da experiência dos projetos, no meio acadêmico também, mestrado, doutorado, a 

própria troca de experiência entre os grupos. Acho que cada projeto é um aprendizado constante. Eu acho que, 

dessa maneira, no dia a dia e mais no meio acadêmico. Compra de tecnologia, mais no sistema open innovation. A 

gente pega uma oportunidade externa, internaliza e busca o mercado para atuar. Então, eu acho que, de certa 

maneira, não uma aquisição, mas uma parceria. 

Experiências, 

acadêmico, open 

innovation, 

oportunidade, 

apropria, internaliza, 

aquisição, parceria 

 

 

Experiências 

6) O Instituto concentra seu conhecimento e tenta criar obstáculos para a sua difusão ou transmissão fora da empresa a fim de protegê-lo? Exemplifique. 

Entrevistado  Categorias Metacategoria 

Eu acho que a proteção é mais como garantia tradicional, seja patentes, mais como mercadológico. Acho que, sem 

difusão, não há inovação. Então, se a gente ficar guardando muita coisa, uma tecnologia vai sobrepor e alguém 

vai ficar para trás. Então, eu acho que são as medidas legais de proteção de propriedade intelectual, nada mais 

que isso. 

Proteção, patentes, 

difusão, inovação, 

tecnologia, 

propriedade 

intelectual 

 

 

Proteção 

7) O Instituto periodicamente destrói o que foi criado para reconstruir uma organização melhor adaptada para competição? Comente. Exemplifique. 

Entrevistado  Categorias Metacategoria 

Sim. O exemplo é o que a gente está passando justamente agora. A gente matou uma organização antiga. Não que 

ela fosse ruim, mas pensando em uma organização ainda melhor. 
Organização antiga, 

organização ainda 

melhor 

 

Organização 

8) Como é a circulação do conhecimento no Instituto? 

Entrevistado  Categorias Metacategoria 

Eu acho que é constante, até pela característica dos projetos, troca de experiências. Metodologia Scrum fortalece 

bastante essa troca de experiência e conhecimento de experiências. Algumas áreas têm alguns blogs ou wikis, para 

troca de informação de dificuldades. Então, eu acho que é dessa maneira. Busca esses conhecimentos fora do 

Experiências, 

conhecimento, 

informação 

 

Experiência 
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instituto? Sim. Se for necessário, na academia, ou outras empresas. Então, constantemente. 
9) As normas/procedimentos de que forma influencia no desenvolvimento de inovações? Exemplifique. 

Entrevistado  Categorias Metacategoria 

Acho que a gestão da inovação que auxilia, não seriam as normas. Eu acho que é mais você fazer uma gestão para 

que aconteça algo. Não existe inovação... Até existe, mas ela iria ocorrer com menos frequência e de maneira 

desordenada. Então, é a maneira ordenada de você conseguir inovação. Eu acho que aí, as normas são 

consequências. 

Normas, 

desordenada, 

ordenada 

 

Normas 

 

Quadro 18 – Inovação - entrevista, categorias e metacategorias. 

1) O Instituto dispõe de um modelo para o processo de inovação de produtos? Comente. Demonstre. 
Entrevistado  Categorias Metacategoria 

Sim. A gente tem um modelo, a gente baseou no modelo de gestão e inovação do [...].. Novamente, precisa 

ter um modelo de gestão para você conseguir atingir os objetivos e eu acho que a gente está atingindo. 

Tanto de produtos, serviços, ou processos também. Você poderia ser mais preciso? Desde, vamos dizer, ele 

começaria, não nessa ordem, mas eu diria em uma prospecção na tecnologia de mercado, passando por 

busca de oportunidades, de financiamento, de parceiros, até proteção de propriedade intelectual, 

realimentando a própria estratégia da organização. Em linhas gerais, seria mais ou menos esse fluxo. 

Modelo de gestão, 

prospecção, oportunidades,  

Financiamento, parceiros,  

propriedade intelectual, 

realimentação, estratégia, 

fluxo 

 

 

Modelo de gestão 

2) No desenvolvimento das atividades do Instituto está relacionada fortemente as rotinas de trabalho, assim como as habilidades, o aprendizado e o 

desenvolvimento da tecnologia? Comente. Exemplifique. 

Entrevistado  Categorias Metacategoria 

Eu acho que sim. Essa vertente que a gente está tendo agora, do planejamento estratégico, principalmente a questão da 

inovação, está muito fortemente, eu acho que contemplada. A gente está usando o balance scorecard como padrão, e aí 

entra a questão da dimensão de aprendizado, de processos, a parte de processos muito fortemente... Tanto a entrega de 

projetos como a parte de inovação do aprendizado, a gestão do conhecimento, a gestão de competência, motivação. 

Então, a gente está procurando bastante nas atividades que estejam previstas toda essa parte de conhecimento e 

inovação. Por exemplo, que o planejamento estratégico defina determinado segmento, uma oportunidade, por exemplo, 

de atuar em outro segmento, fora telecomunicações. A gente promoveu a busca do conhecimento trazendo especialistas 

aqui para a área, para falar sobre os segmentos que seriam de interesse do Instituto. Induzimos, sugerimos aos 

funcionários que pensassem soluções para esse segmento, depositassem ideias no fundo de inovação do Instituto. No 

meio do funil a gente já identificou possíveis parceiros comerciais, que a gente já começou a conversar com eles. Então, 

a partir desde adquirir habilidade em conhecimento, até a sugestão de uma inovação para um determinado cliente. 

Planejamentos 

estratégico, 

balance 

scorecard, 

padrão, 

processos, 

projetos, 

conhecimento, 

funil de 

inovação 

 

 

 

 

Padrão 

 

 

 

3) O Instituto possui memória? De que modo é preservada? Comente. Exemplifique. 

Entrevistado  Categorias Metacategoria 

Eu acho que não tem memória não. Outro dia eu estava até conversando com a pessoa de comunicação interna, 

acho que eu dei a ideia de fazer um livro sobre o Instituto. Eu acho que, infelizmente, a gente perde muitos casos, 

acontecimentos que acabam... A gente fez um trabalho, há um tempo atrás, da parte de marketing, onde a gente 

 

Não tem memória, 

comunicação, 

 

 

Não tem memória 
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pegou todas as campanhas que tinham sido feitas, desde a mudança do nome do Instituto, as opções de nomes, os 

logos que estavam disponíveis. Então, a gente colocou tudo em um catálogo, todas as campanhas de marketing que 

a gente tinha feito. Então, essa memória a gente fez. Agora, existem outras memórias. Tinha um pouco de memória 

nos jornais internos, impressos, que nós tínhamos, só que nós paramos. Mas acho que algo que eu propus, para 

fazer um livro sobre o Instituto, eu acho que dá para retomar. 

marketing, 

campanhas, jornais, 

impressos, livro  

 

 

4) Como são apresentados os novos desenvolvimentos de produtos e de processos tecnológicos? Comente.  

Entrevistado  Categorias Metacategoria 

Eu acho que a grande parte são inovações incrementais. Eu acho que o próprio interesse do mercado é em 

inovações incrementais, onde tem a difusão da inovação. Mesmo porque as inovações de ruptura, geralmente, 

não são viáveis economicamente, no primeiro momento. Ou mesmo a própria tecnologia usada não seria a 

mais adequada. A própria de incrementar, acaba tendo tecnologias mais adequadas. Acho que o perfil, a maior 

parte, ou grande parte, seria de inovações incrementais. Tem um ou outro projeto que seria uma inovação de 

ruptura. Mas aí, só com participação de fomento governamental, que a gente consegue viabilizar. 

Inovações incrementais, 

mercado, difusão, 

ruptura, viáveis, 

economicamente, 

fomento governamental, 

viabilidade 

 

 

Incrementais 

5) Como é entendida a inovação no Instituto? Comente. Exemplifique. 

Entrevistado  Categorias Metacategoria 

Eu acho que é algo que a gente tem que... Doutrinar é uma palavra muito forte, mas educar os funcionários. 

Muitas vezes, a leitura é que as inovações só sejam radiais ou ruptura, algo que nunca ninguém pensou na vida. 

Pelo contrário, pode ser uma inovação para o próprio Instituto, para a região, país, ou para a própria indústria. 

Então, processos contínuos, desde a criação do NIT, a gente está trabalhando, palestras, induzindo as pessoas a 

refletirem sobre esse assunto. Mas não é algo fácil. [...] é o Núcleo de Inovação Tecnológico. Ele começou a 

ser... Essa palavra começou a ser mais difundida com a criação da Lei de Inovação, onde previa que todos os 

institutos privados ou universidades criassem um NIT, um núcleo de inovação, para fazer a gestão da inovação 

nas universidades. Só que o modelo é muito interessante, que nós nos apropriamos desse conceito, dessa 

demanda do governo e adotamos. Então, o Núcleo de Inovação tem uma vertente de propriedade intelectual de 

estar pesquisando as possíveis patentes que nós temos aqui dentro. E é interessante que, a hora que você começa 

a refletir e pesquisar um pouco mais, tem muita oportunidade que, antes, passava despercebida. Tem outra 

vertente de mercado, em busca de oportunidade de parceiros, de editais do governo, uma outra parte de gestão 

de empresas de base tecnológicas, que a gente está bem no início. E o de tecnologia, na concepção de roadmap 

tecnológico, que seria complementar ao planejamento estratégico, pensando tecnologia daqui a cinco ou dez 

anos, para que a gente promova a gestão do conhecimento e esteja à frente do nosso tempo e dos concorrentes. 

 

 

Doutrinar, educar, 

radicais, ruptura, 

criação NIT, palestras, 

refletirem, difundida, 

Lei da Inovação, gestão 

da inovação, roadmap, 

propriedade intelectual  

 

 

 

 

Educar 

6) Há no Instituto múltiplas áreas, funções e recursos para a transformação de uma ideia em realidade concreta. Às novas ideias são implementadas e 

institucionalizadas?Comente. Exemplifique. 

Entrevistado  Categorias Metacategoria 

Então, o NIT tem esse papel. O NIT não é o órgão do Instituto que vai fazer a inovação. Ele vai fazer a gestão da 

inovação, vai auxiliar que uma simples ideia venha a ser colocada em prática por uma indústria, ou pelo próprio 

Instituto e vire uma inovação no mercado. Então, o NIT tem esse papel de auxiliar que uma ideia vire algo real. 

NIT, gestão da 

inovação, auxiliar, 

marcado, idéia, real 

 

NIT 

7) No Instituto os funcionários são voltadas para proteger as práticas existentes e não para desenvolver novas ideias? Comente. Exemplifique. 

Entrevistado  Categorias Metacategoria 
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Acho que não. Nos projetos, você tem que atender alguns requisitos. Mas a forma como você vai atender e 

negociar com o cliente, você tem que pensar de maneiras diferentes. Isso, a gente pensando nos projetos 

contratados. Mas a gente está com essa prática da gestão da inovação do Instituto, bem-focando no 

planejamento estratégico, pedindo colaboração dos funcionários, induzindo... Eu não gosto muito da 

palavra induzir, mas incentivando, eu acho que seria a palavra correta. Que os funcionários pensem um 

pouco fora da caixa, em alternativas, em algumas ideias inovadoras. 

 

Requisitos, negociar, cliente, 

contratadas, fora da caixa, 

idéias inovadoras 

 

 

Requisitos 

8) Quais tipos de inovações efetivamente realizadas no Instituto? 

Entrevistado  Categorias Metacategoria 

Grande parte, inovações incrementais. Em produtos ou serviços? Organizacionais? A maior parte são 

produtos dos clientes. Pela própria característica do Instituto, ela parte do processo de inovação. Tivemos 

alguns casos de produtos do próprio Instituto, só que eles não foram comercializados. Eles nasceram de uma 

consequência de uma feira que nós iríamos participar. Nós queríamos demonstrar nossa competência em 

determinada área e acabou surgindo um produto. E que também não é radical, é algo colocando a tecnologia 

em prática para atender um determinado mercado. 

 

Incrementais, produtos, 

serviços, processo de 

inovação, 

comercializados,  radical 

 

 

Produtos 

9) Qual é o tempo entre uma nova ideia e a sua aplicação? 

Entrevistado  Categorias Metacategoria 

O funil de inovação do Instituto, do famoso cooper, é todo furado. Nós temos ideias... Tem lá, um caso que o 

funcionário deu uma ideia. Nós tivemos o primeiro comitê de avaliação, o pessoal técnico, onde estava discutindo, 

ninguém entendeu nada da ideia, do que ele queria. Aí, nós pedimos para ele reescrever a ideia ou apresentar para 

o grupo. E nesse meio tempo, o pessoal comercial foi visitar um cliente e determinou uma demanda do cliente para 

determinado assunto. E a gente, conversando nas reuniões gerenciais, eu sabia dessa demanda, e quando essa 

pessoa apresentou essa ideia, eu já encaixei com a demanda e o funil foi furado. Então, a gente tirou, cortou toda 

a parte de avaliações e fomos conversar com o cliente. E outros que as ideias são colocadas, a gente coloca na 

prateleira de inovação do Instituto. E um caso, também, que tinha um produto na prateleira, apareceu um edital do 

governo subvenção econômica, tiramos esse projeto da prateleira, procuramos um parceiro, o parceiro gostou da 

ideia; estava no desenvolvimento de produto dele. E a gente viabilizou e estamos aí, executando o projeto. Então é 

todo furadinho. Então, ele pode entrar e sair a qualquer momento. 

 

 

Funil de inovação, 

furado, idéia, 

avaliação, reuniões, 

viabilizou, execução, 

entrar e sair a 

qualquer momento 

 

 

 

 

Ideia 

10) Qual é o tempo entre uma solução e a sua aplicação? 

Entrevistado  Categorias Metacategoria 

Acho que dois anos, em média. O caso que nós estamos tendo agora, mais concreto, são dois anos. Uma ideia totalmente 

interna do Instituto, o prazo vai ser dois anos. O outro caso, também, dois anos. Que eu lembro, assim, uns dois anos. 

Produtos do Instituto, dois anos. Que vai ser com a parte de desenvolvimento. Tem um outro produto que eu acho que vai 

ser aplicado quase que imediato. Mas eu acho que é muito variado. É em média de um ano e meio a dois anos. 

Dois anos, idéia, 

prazo, variado, 

média, um ano e 

meio 

 

Dois anos 

11) Dentre os modelos teóricos e processos de inovação quais que o Instituto utiliza?  

Entrevistado  

Modelo “C” Modelo de caminhos do fluxo de informações e de cooperação com 

Modelo “D” Modelos lineares de inovação - caminho do item b). 
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APÊNDICES E – Preenchimento do Quadro Matriz - Instituto de P&D Tecnológico C 

 

Quadro 19 – Estrutura organizacional - respostas, categorias e metacategorias. 

1) Como você descreve a estrutura organizacional do Instituto? 
Respondentes Categorias Metacategoria 

Nossa estrutura organizacional de execução (a partir de uma Superintendência) é enxuta e objetiva apenas com quatro (4) 

gerentes executivos, 11 gerentes de unidades / projetos que distribuídos matricialmente permitem a execução dos projetos. 

Nossa área de apoio é constituída por apenas duas gerências (RH e Finanças) que suportam as demais gerências de 

projetos. 

 

Estrutura 

organizacional 

 

Estrutura 

organizacional 

2) Como é criada a estrutura organizacional do Instituto? Comente. Exemplifique. 
Respondentes Categorias Metacategoria 

Nossa participação na constituição da estrutura organizacional foi total, pois a mesma conforme já relatado foi instituída 

formalmente em 1999 e modificada em 2003 e 2005 com a aplicação do modelo ideal para nosso funcionamento. 

Podemos dizer que hoje o Instituto “C” é referência em estrutura organizacional para os demais institutos não só pela 

maneira como está estruturado bem como pelas ferramentas que possui para executar e apoiar sua gestão. 

Constituição, 

formalmente, 

modificada 

 

Formalmente 

3) Estrutura organizacional como está influi na integração dos empregados das áreas? Por quê? Exemplifique. 
Respondentes Categorias Metacategoria 

A estrutura “projetizada” facilita a integração dos funcionários, pois quando da realização de projetos existe um único 

responsável (DTL) utilizando “processos end to end”e todo pool gerencial/ funcionários por área de conhecimento. 

Estrutura 

projetizada,  

Estrutura 

projetizada 

4) Comparando as seguintes perspectivas: Mercado, Concorrentes, Legislação e Estratégia. Qual é a sua opinião sobre a estrutura organizacional do Instituto? 
Respondentes Categorias Metacategoria 

Como mencionado hoje o Instituto “C” é considerado como Modelo de Atuação para o mercado onde atua. 

Em várias oportunidades é solicitado a compartilhar seus processos e estrutura em colaboração com outras 

entidades. 

Modelo, atuação, mercado, 

oportunidades, compartilhar, 

processos 

 

Oportunidades 

5) A estrutura organizacional da empresa cria “condições favoráveis” que permite que os órgãos encontrem a sua própria forma?  Comente. Exemplifique. O modelo 

de estrutura existente evolui quando das mudanças? 
Respondentes Categorias Metacategoria 

Existe toda uma adaptabilidade da estrutura para adequação ao mercado. Procuramos sempre estar a frente 

tecnologicamente preparando áreas e pessoas para futuras aplicações. 

Adaptabilidade, estrutura, 

mercado, tecnologicamente 

Adaptabilidade 

6) As capacidades de aprendizagem dos funcionários são encorajadas? Comente. 
Respondentes Categorias Metacategoria 

Possuímos um Fundo de Capacitação e Retenção (FCRT) que permite ao instituto incentivar seus 

funcionários na busca da capacitação e aprendizagem interna e externa. Hoje temos 51 funcionários 

participando de programas de graduação e pós- graduação incluindo Mestrados e Doutorados além de outras 

dezenas em especialização em várias universidades no Brasil. 

 

Capacitação, aprendizagem 

 

Capacitação 

7) Como se apresentam as atribuições dos órgãos do Instituto? 
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Respondentes Categorias Metacategoria 

De forma clara. Onde as áreas de suporte atendem as áreas fim. Clara, suporte, área fim Clara 

8) O modelo estrutural existente na empresa aponta em que direção no que se refere a criar simultaneamente conhecimentos/habilidades em especialização e 

generalização para suas atividades? Comente. Exemplifique. 
Respondentes Categorias Metacategoria 

Sim. A cada projeto ou mercado solicita novos conhecimentos tanto específicos como genéricos. 

Varia de acordo com o tipo de atividade. 

Mercado, atividade, novos 

conhecimentos, específicos, genéricos,  

Novos 

conhecimentos 

1) É claro para os funcionários do Instituto que pessoas, tarefas e administração são interdependentes, que uma parte afeta a outra. Por quê? Comente. 
Respondentes Categorias Metacategoria 

Os funcionários são treinados e habilitados nos processos em que atuam existindo uma integração 

natural por projetos. Devido às características por utilizarmos os conceitos do PMI / PMBOOK fica 

claro as atividades e responsabilidades de cada área. 

Treinados, habilitados, integração,  

projetos 

 

Integração 

 

2) O modelo organizacional permite autonomia aos funcionários? Comente. Exemplifique. 

Respondentes Categorias Metacategoria 

Sim. Sim Sim 

3) O Instituto permite utilizar alternativas diferentes para atingir um determinado resultado final, e potencializa um ambiente de auto-organização? Comente. 

Exemplifique. 

Respondentes Categorias Metacategoria 

Sim. Sim Sim 

4) Como o Instituto procede para enfrentar a diversidade de seu ambiente? Por quê? Exemplifique. 

Respondentes Categorias Metacategoria 

Por meio de seu Planejamento estratégico. Buscar outros mercados. PE, Buscar mercados Buscar mercados 

5) O modelo estrutural existente na empresa aponta em que direção no que se refere a criar simultaneamente conhecimentos/habilidades em especialização e 

generalização para suas atividades? Comente. Exemplifique. 

Respondentes Categorias Metacategoria 

Sim. A cada projeto ou mercado solicita novos conhecimentos tanto específicos como genéricos. 

Varia de acordo com o tipo de atividade. 

Projeto, mercado, conhecimentos,  

específicos , genéricos 

Conhecimentos 
 

6) As pessoas do Instituto desenvolvem funções redundantes? Exemplifique. Possuem ou desenvolvem também variedade de requisitos para atuar? Exemplifique. 
Respondentes Categorias Metacategoria 

Sim. Quando se trata de projetos é possível acontecer. Projetos, possível Projetos 

7) São executas tarefas correlatas com as atividades que o funcionário desenvolve? Comente. Exemplifique. Na sua atividade específica você tem a visão de todo o 

projeto/processo? Comente. Exemplifique. 

Respondentes Categorias Metacategoria 

Sim. Um exemplo claro é que temos um profissional da área tecnológica que está na Unidade de Brasília que 

esta responsável por não só instalações de redes, mas também de carpete, elétrica, mobiliário e tudo mais.. 
Tecnologia, profissional, 

responsável 

Tecnologia 

 

8) Como se apresentam os processos de trabalho no Instituto? 

Respondentes Categorias Metacategoria 
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Todos mapeados e padronizados. Mapeados, padronizados Padronizados 

9) Como ocorre a comunicação no Instituto? Comente. Exemplifique. 

Respondentes Categorias Metacategoria 

Existe uma área de comunicação que esta estruturada para levar as informações aos funcionários através de 

comunicados; técnicos, corporativos, sociais, educacionais e de caráter geral. Implantamos também uma 

Intranet integrada a nossa Internet que publica e facilita toda a comunicação entre as áreas, funcionários e os 

meios externos. Promovemos via processo gerencial reuniões semanais de status e acompanhamento por projeto 

(GOT). Realizamos trimestralmente (Reuniões Gerais) com todos os funcionários demonstrando a situação das 

áreas estratégias, projetos e projeções de médio e longo prazo. Promovemos mensalmente reuniões entre a área 

financeira e, técnica (GAF-GOT)) para integração e acompanhamento dos projetos em todos os níveis. Alem 

das reuniões acima mencionadas, existem reuniões técnicas e departamentais a nível mensal e ou dependendo 

da necessidade. 

 

 

Comunicação, 

estruturada, informações, 

integrada 

 

 

 

 

 

Estruturada 

 

 

 

 

 

10) Como o Instituto se posiciona junto ao ambiente(marcado)? O instituto percorre caminhos diferentes para o alcance do mesmo estado final? 

Respondentes Categorias Metacategoria 

O instituto dispõe de uma área de novos negócios que prepara e implanta anualmente a estratégia e o plano de 

negócios para o ano. Definem áreas de atuação, nichos de mercado e tipos de clientes. Junto com a área técnica, 

a superintendência e o CTC (Conselho Técnico Científico) são definidos quais os projetos e tecnologias deverão 

ser focados no ano.  

Novos negócios, 

estratégia, nichos, 

focados 

 

Nichos 

 

 

 

Quadro 20 – Exploitation e exploration - respostas, categorias e metacategorias. 

1) Em sua opinião a empresa busca as mudanças assim como também a estabilidade. Comente. Exemplifique 
Respondentes  Categorias Metacategoria 

Toda estratégia da organização é trabalhada com a utilização da metodologia do BSC e sua principal meta é a 

busca da sustentabilidade. 
Estratégia, metodologia, 

sustentabilidade 

Estratégia 

2) Qual a importância para do Instituto estar pronta a tempo, seja para investir, desenvolver, comprar, admitir ou lançar uma campanha de vendas? Por quê? 

Como?  

 Qual a importância para do Instituto é estar à frente de seus concorrentes, seja para investir, desenvolver, comprar, admitir ou lançar uma campanha de 

vendas? Por quê? Como?  

 Qual a importância para do Instituto é estar à frente de seu tempo, seja para investir, desenvolver, comprar, admitir ou lançar uma campanha de vendas? Por 

quê? Como? 

Respondentes Categorias Metacategoria 

Nosso mercado é Pesquisa e desenvolvimento, atuamos em nichos específicos e não no Varejo. Assim nosso 

planejamento estratégico é totalmente voltado às novas tecnologias acompanhando passo a passo estas 

evoluções a nível mundial (Via Gartner) e local onde exerce forte atuação junto às universidades e parceiros 

com tecnologia de ponta. Preparamos nossos laboratórios e investimos em nosso pessoal através de programas 

de capacitação e treinamentos internos. 

Mercado, P&D, nichos, 

evoluções, 

acompanhando , 

mundial, local,  

 

Acompanhando 
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3) O Instituto tem consciência dos ciclos, ritmos e objetivos constantes considerando a concorrência? Por quê? E o Instituto? Por quê? 

Respondentes Categorias Metacategoria 

Sim. Usa-se a como fonte de informação o Instituto Gartner e suas ferramentas como Cycle For 

Emerging Technologies que uma visão clara das tendências e consolidações das tecnologias. 
Fonte informação, tendências, 

consolidações, tecnológicas 

 

Fonte informação 

4) O Instituto dedica as suas estratégias para o curto ou longo prazos? Exemplifique. 

Respondentes Categorias Metacategoria 

Sim, mantemos ciclos anuais de planejamento estratégico utilizando ferramentas externas tipo SWOT e internas 

tipo nosso modelo de planejamento PAT como referencia durante os ciclos. Alem dos planos, realizamos 

reuniões semestrais de revisão da estratégia com a atualização do BCS e projetos estratégicos. Estas reuniões 

são do tipo “Offsite meetings” (Ver documento  BSC / PAT) 

 

Ciclos anuais, PE, 

planos, revisão 

 

 

Ciclos anuais 

5) Como acontece o conhecimento no Instituto?Comente. Exemplifique. 
Respondentes Categorias Metacategoria 

Por meio de parcerias, desenvolvimento externo. Parcerias, desenvolvimento 

externo 

Desenvolvimento 

6) O Instituto concentra seu conhecimento e tenta criar obstáculos para a sua difusão ou transmissão fora da empresa a fim de protegê-lo? Exemplifique. 

Respondentes Categorias Metacategoria 

Não. Só aqueles que estão relacionados com projetos dos parceiros. Parceiros, projetos Parceiros 

7) O Instituto periodicamente destrói o que foi criado para reconstruir uma organização melhor adaptada para competição? Comente. Exemplifique. 

Respondentes Categorias Metacategoria 

Utilizamos conceitos de re-engenharia, gerencia de processos PSII e SWOT, BSC alem de Modelos de 

Excelência tipo FNQ para desafiar nossa organização e processos mantendo sempre um processo constante 

de Benchmarking com outras instituições. 

Re-engenharia, processos, 

modelos, excelência, 

organização,  

 

Re-engenharia 

8) Como é a circulação do conhecimento no Instituto? 

Respondentes Categorias Metacategoria 

Todos os programas internos e externos de graduação, capacitação e aprendizado em novas tecnologias e 

metodologias são registrados em um sistema chamado de SGC (Sistema de Gestão do Conhecimento) para 

acompanhamento do Skill, sua evolução e gaps necessários para instrumento e ou melhoria. Utilizamos além 

do CTC (Conselho Técnico Cientifico) O Instituto Gartner e suas ferramentas, informações de congressos 

científicos e direcionamento dos parceiros tecnológicos e de negócio. 

Capacitação, aprendizado, 

tecnológicos, metodologias, 

registrados, ferramentas, 

negócio 

 

 

 

Registrados 

9) As normas/procedimentos de que forma influencia no desenvolvimento de inovações? Exemplifique. 

Respondentes Categorias Metacategoria 

As normas e procedimentos garantem uma estrutura básica para que os produtos e serviços atendam 

os requisitos de clientes e ou certificações e garantias exigidas pelo mercado. 
Normas, procedimentos, estrutura 

básica, produtos, serviços, 

requisitos, certificações 

 

Normas 
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Quadro 21 – Inovação - respostas, categorias e metacategorias. 

1) O Instituto dispõe de um modelo para o processo de inovação de produtos? Comente. Demonstre. 
Respondentes Categorias Metacategoria 

Modelos utilizados dependendo da área (PMI – CMMI – ISO9000 – SCRUM) Modelos Modelos 

2) No desenvolvimento das atividades do Instituto está relacionada fortemente as rotinas de trabalho, assim como as habilidades, o aprendizado e o 

desenvolvimento da tecnologia? Comente. Exemplifique. 

Respondentes Categorias Metacategoria 

Sim. Temos certificações que estabelecem padrões para as rotinas de trabalho. Certificação, padrão, rotinas Padrão 

3) O Instituto possui memória? De que modo é preservada? Comente. Exemplifique. 

Respondentes Categorias Metacategoria 

Possuímos o sistema SGC –Sistema de gestão por competências que contem todo o histórico individual e 

por projetos. 
Sistema, competência, 

histórico, individual 

Histórico 

4) Como são apresentados os novos desenvolvimentos de produtos e de processos tecnológicos? Comente.  

Respondentes Categorias Metacategoria 

“...os produtos e processos do Instituto “C” são desenvolvidos em sua maioria a partir de uma demanda de 

parceiros (clientes) que devido suas necessidades de projetos em P&D / inovação planejam junto com o 

Instituto os desenvolvimentos necessários a sua estratégia e mercado. Normalmente o Instituto detém a 

tecnologia e o conhecimento necessário a este desenvolvimento. Todo o processo de desenvolvimento é 

realizado segundo as normas do PMI e todo o projeto é acompanhado fase a fase por pessoas certificadas. 

No caso de software alem do PMI consideramos as técnicas e normas do CMMI.   

Produtos, processos, 

demanda, parceiros, 

inovação, conhecimento, 

tecnologia, 

desenvolvimento, normas 

 

 

Normas 

5) Como é entendida a inovação no Instituto? Comente. Exemplifique. 

Respondentes Categorias Metacategoria 

P&D é nossa razão de existência, assim, exceto as atividades de testes e ensaios realizadas em nossos 

laboratórios de certificação todo o Instituto esta voltado para atividades e projetos de P&D. 

P&D,  

Razão, existência 

 

Existência 

6) Há no Instituto múltiplas áreas, funções e recursos para a transformação de uma ideia em realidade concreta. Às novas ideias são implementadas e 

institucionalizadas?Comente. Exemplifique. 

Respondentes Categorias Metacategoria 

Sem dúvida, pois conforme demonstrado em nosso portfólio o instituto detém varias áreas de 

conhecimento divididas em:P&D em SW, P&D em HW, Desenvolvimento para  Microeletrônica, 

Integração de Sistemas, Testes e Ensaios para Qualificação para TI/TELECOM, Eletromédicos, 

P&D em Processos Industriais Todos os projetos são estruturados utilizando a metodologia PMI e 

institucionalizados via procedimentos qualificados e certificados ISO9000. 

Portfólio, áreas de conhecimento, 

P&D, metodologias, procedimentos, 

institucionalizados, qualificados, 

certificados 

 

 

Área de 

conhecimento 

7) No Instituto os funcionários são voltadas para proteger as práticas existentes e não para desenvolver novas ideias? Comente. Exemplifique. 

Respondentes Categorias Metacategoria 

Ao contrario no instituto incentivamos as idéias em todos os projetos e processos com a utilização 

do programa PIS (Programa Idéias e Soluções) aberto a todos nossos funcionários cujo programa 

utiliza diversos tipos de reconhecimento a fim de estimular o processo criativo. 

Incentivamos, idéias, projetos, 

processos, PIS, criativo 

 

Incentivamos 
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8) Quais tipos de inovações efetivamente realizadas no Instituto? 

Respondentes Categorias Metacategoria 

-Dispositivo de leitura para smart cards 

-Dispositivos de rastreamento e monitoração para veículos 

-Design de chips ( FPGA’s) 

-Softwares para TI /Telecom 

-Desenvolvimento de Desk Tops 

 

 

Produtos 

 

 

Produtos 

9) Qual é o tempo entre uma nova ideia e a sua aplicação? 

Respondentes Categorias Metacategoria 

Depende do projeto, em sua maioria as demandas por projeto podem ser a partir de 3 meses a um ciclo maior de 12 

meses. Já tivemos caso em que entre a investigação de mercado e o produto acabado e colocado na prateleira tivemos 6 

meses; ou seja o Time to MKT foi de 6 meses. Em outros casos temos programas de P&D com contratos maiores que 

36 meses, mas com quebras anuais (12 meses) principalmente devido à característica de serem projetos incentivados 

pelo MCT com prestação de contas a nível anual.   

Projeto, 3 meses, 

12 meses, 

investigação, 

mercado, P&D, 

MCT 

 

12 meses 

 

10) Qual é o tempo entre uma solução e a sua aplicação? 

Respondentes Categorias Metacategoria 

Idem Idem Idem 

11) Dentre os modelos teóricos e processos de inovação quais que o Instituto utiliza?  

Respondentes 

Modelo teóricos 

Parte do modelo “A” - Serial 

Parte do Modelo “B” - Paralelo 

Parte do Modelo “D” - Linear 
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APÊNDICES F – Transcrição da entrevista - Instituto de P&D Tecnológico D 

 

Quadro 22 – Estrutura organizacional - entrevista, categorias e metacategorias.  

1) Como você descreve a estrutura organizacional do Instituto? 
Entrevistado  Categorias Metacategoria 

É uma estrutura... Para a atividade fim, é uma estrutura matricial. E tem atividade de apoio, tem 

administração. 

Matricial, atividade fim, 

atividade de apoio 

 

Matricial 

2) Como é criada a estrutura organizacional do Instituto? Comente. Exemplifique. 

Entrevistado  Categorias Metacategoria 

Quer dizer, ela foi proposta assim, há muito tempo. Ela não funcionava bem com estrutura matricial, porque é 

uma estrutura difícil de ser implementada. Porque funcionava... Esses modelos partem do Governo Federal ou 

o instituto tem autonomia para fazê-la? O instituto tem autonomia, mas ela tem que se submeter ao ministério. 

Mas, na minha gestão, estamos fazendo força para fortalecer esse modelo matricial. 

Estrutura 

matricial, estrutura 

difícil, autonomia, 

submeter, ministério 

 

Estrutura 

matricial 

3) Estrutura organizacional como está influi na integração dos empregados das áreas? Por quê? Exemplifique. 

Entrevistado  Categorias Metacategoria 

Sim. Quer dizer, permite uma maior integração entre as divisões. Eu acho que os projetos têm que andar 

horizontalmente. Então, de um mesmo projeto, participam pessoas de diferentes laboratórios. Então, eu acho 

que tem influência sim. 

Integração, projetos, 

horizontal 

 

Integração 

4) Comparando as seguintes perspectivas: Mercado, Concorrentes, Legislação e Estratégia. Qual é a opinião sobre a estrutura organizacional do Instituto? 

Entrevistado  Categorias Metacategoria 

Quer dizer, eu acho que a estrutura matricial contribui para facilitar a nossa posição dentro do mercado. 

Facilita para sermos mais competitivos. Acho que ganhamos, com isso, competência, em relação a 

concorrentes e assim por diante. 

Estrutura matricial, contribui, 

mercado, competitivos, 

competência, concorrentes 

 

Estrutura matricial 

5) A estrutura organizacional da empresa cria “condições favoráveis” que permite que os órgãos encontrem a sua própria forma? Comente. Exemplifique. O 

modelo de estrutura existente evolui quando das mudanças? 

Entrevistado  Categorias Metacategoria 

Tem, acho que sim. Eu acho que tem que ter. Temos que ter essa flexibilidade para adaptações a 

demandas, oportunidades. Acho que isso é tranquilo. 

Flexibilidade, adaptações, 

demandas, oportunidades 

 

Flexibilidade 

6) As capacidades de aprendizagem dos funcionários são encorajadas? Comente. 
Entrevistado  Categorias Metacategoria 

Bastante. Eu acho que é fundamental, nessa área, eles estarem sempre se capacitando e se aprimorando. 

Então, são sempre estimuladas participações em cursos, palestras, conferências. 

Capacitando, aprimorando, 

cursos, palestras, conferências 

Capacitando 

7) Como se apresentam as atribuições dos órgãos do Instituto? 

Entrevistado  Categorias Metacategoria 

Quer dizer, isso está registrado em documento, no plano diretor. Eu acho que sim. Acho que isso está 

bem-claro, está registrado em documentos. 
Registrado, documento,  plano 

diretor 

 

Documentos 
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8) Qual é a sequência lógica na hierarquia para a tomada de decisão? 

Entrevistado  Categorias Metacategoria 

Bom, primeiramente, tem problema discutido na diretoria, onde a diretoria é formada pelo diretor e três 

coordenadores gerais. Tem reuniões regulares para discutir diversas questões, que é o coordenador de 

administração e os dois coordenadores técnicos: um do laboratório e os outros dos projetos. Então, são 

três coordenadores gerais. Por isso que nós chamávamos de reuniões de diretoria, decisões de diretoria. 

Mas antes de tomar decisão, eu sempre solicito, também, que cada coordenador discuta isso com os 

chefes das divisões, para que a decisão seja tomada, também, ouvindo as pessoas envolvidas. E aí, a 

decisão é tomada nessa reunião de diretoria, com diretores e três coordenadores. 

 

 

Diretoria geral, 

coordenadores, divisão, 

reuniões, 

 

 

 

Hierarquia 

1) É claro para os funcionários do Instituto que pessoas, tarefas e administração são interdependentes, que uma parte afeta a outra. Por quê? Comente. 
Entrevistado  Categorias Metacategoria 

Em muitos casos, sim, dependendo do projeto. Mas muitas vezes o projeto envolve mais de uma divisão, ou 

diferentes perspectivas da mesma divisão. Então, está bem-claro que são interdependentes. Mas tem casos em 

que o projeto é muito... Envolve menos pessoas, menos divisões. Então, a interdependência é menor. 

Projeto, divisão,  

Bem-claro, 

interdependentes,  

 

Interdependência 

2) O modelo organizacional permite autonomia aos funcionários? Comente. Exemplifique. 

Entrevistado  Categorias Metacategoria 

Estimulamos que as pessoas busquem oportunidades, proponham projetos. Mas, logicamente, todo projeto tem 

que ser avaliado por uma comissão, para que veja se está alinhado com os objetivos do centro. 

Estimular, 

oportunidades, comissão,  

alinhado, objetivos 

 

Estimular 

3) O Instituto permite utilizar alternativas diferentes para atingir um determinado resultado final, e potencializa um ambiente de auto-organização? Comente. 

Exemplifique. 

Entrevistado  Categorias Metacategoria 

Sim. Desde que não seja incompatível com a estrutura maior. (O negocio do Instituto?) Isso. O negócio, e 

também a estrutura matricial que nós temos. Mas, dentro disso, a gente permite alternativas, adaptações. 
Estrutura maior, negócio, 

estrutura matricial, 

alternativas, adaptações 

 

Adaptações 

4) Como o Instituto procede para enfrentar a diversidade de seu ambiente? Por quê? Exemplifique. 

Entrevistado  Categorias Metacategoria 

Pois é, nós temos que tomar cuidado para não abrir demais o nosso leque de atuação. A diversidade não pode 

ser infinita. Temos que ter foco e, dentro desse foco ver as oportunidades e investir em oportunidades. 
Cuidado, abrir demais, 

diversidade, foco, 

oportunidades 

 

Foco 

5) O modelo estrutural existente na empresa aponta em que direção no que se refere a criar simultaneamente conhecimentos/habilidades em especialização e 

generalização para suas atividades? Comente. Exemplifique. 

Entrevistado  Categorias Metacategoria 

Quer dizer, nós temos que ter equilíbrio entre essas duas coisas. Precisamos... Você tem que ter 

especialização para ser competitivo, diferenciado, ser bom em algumas coisas, tem que ser especializado. 

Mas tem que ter o conhecimento geral também. Então, sobretudo as chefias têm que ter um conhecimento 

geral. Então, tem que ter um equilíbrio entre essas duas. 

Equilíbrio, especialização, 

competitivo, diferenciado, 

conhecimento geral 

 

 

Equilíbrio 

6) As pessoas do Instituto desenvolvem funções redundantes? Exemplifique. Possuem ou desenvolvem também variedade de requisitos para atuar? Exemplifique. 
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Entrevistado  Categorias Metacategoria 

Tínhamos isso, reduzimos pelo menos em parte. Acho que tinha duas divisões fazendo coisas muito 

parecidas e nós obrigamos a junção, que foi dolorido, mas conseguimos. Acho que está melhor nesse 

sentido, agora. Mas sempre ainda existe alguma redundância. Porque você tem uma área de, por exemplo, 

software, dividida em três divisões. E sempre tem alguma sobreposição entre elas. Agora, os três têm o foco 

bem-definido, mas sempre tem alguma área de sobreposição, o que também facilita o projeto horizontal 

caminhar pelas... Então, que tem, tem. Mas agora está melhor controlado, não está mais competindo com 

aquelas duas divisões. 

Reduzimos, 

divisões, junção,  

redundância, foco, bem-

definido, sobreposição, 

horizontal 

 

 

Junção e 

sobreposição 

7) São executas tarefas correlatas com as atividades que o funcionário desenvolve? Comente. Exemplifique. Na sua atividade específica você tem a visão de todo o 

projeto/processo? Comente. Exemplifique. 

Entrevistado  Categorias Metacategoria 

Normalmente sim. (Normalmente sim?) Porque, quando um projeto tem atividade A e atividade B, elas são 

feitas por pessoas distintas. Tem que ter. O que estimula reuniões, para que eles te datem[?] uma revisão 

do projeto como um todo, principalmente quando tem a visão global. 

Projeto, atividade, distintas,  

visão global 

 

Atividade 

8) Como se apresentam os processos de trabalho no Instituto? 

Entrevistado  Categorias Metacategoria 

Padronizados. Padrão Padrão 

9) Como se ocorre a comunicação no Instituto? Comente. Exemplifique. 

Entrevistado  Categorias Metacategoria 

A gente procura, sim, sempre a comunicação formal. Mas também tem abertura para não seguir a hierarquia. 

Porque, por exemplo, eu tenho uma política de portas abertas. Quer dizer, qualquer pessoa que queira falar comigo, 

fala comigo. Mas aí, eu estimulo que ele também passe essa informação pela hierarquia. Mas ele pode crucificar um 

caminho. 

Formal, 

portas abertas, 

informação, 

hierarquia 

 

Formal 

 

10) Como o Instituto se posiciona junto ao ambiente(marcado)? O instituto percorre caminhos diferentes para o alcance do mesmo estado final? 

Entrevistado  Categorias Metacategoria 

Como o Instituto se posiciona junto ao ambiente, ao mercado... Nós estamos... Que temos institutos 

governamentais, públicos e temos as privadas. Cada uma tem as suas características, vantagens e 

desvantagens. A privada certamente é mais flexível e ágil. Nós temos um respaldo maior do governo 

suportar a instituição. Então, tem essa força do respaldo. Então, nesses termos, nós temos vantagens. 

Em outras oportunidades do mercado, muita gente prefere uma instituição privada, pela maior 

agilidade. Então é um dilema. Se almeja que o estado se torne menos engessado, menos burocrático, 

para que possamos, também, ser mais competitivos do que hoje. Então, nós temos problemas, 

dificuldades, desafios, alguma vantagem e alguma desvantagem, hoje. 

Ambiente, mercado, institutos 

governamentais, públicos, 

privados, vantagem, 

desvantagem, oportunidade, 

agilidade, engessado, 

burocrático, dificuldades, 

problemas 

 

 

Vantagem e 

desvantagem 

 

Quadro 23 – Exploitation e exploration - entrevista, categorias e metacategorias. 

1) Em sua opinião a empresa busca as mudanças assim como também a estabilidade. Comente. Exemplifique 



206 

 
Entrevistado  Categorias Metacategoria 

Buscamos sim, sobretudo tecnológicas. E estabilidade... As pessoas, de forma geral, gostam de 

estabilidade. Mas nós buscamos mudanças, quando necessárias. Ele está mais para mudança? Para 

mudanças, eu acho. 

Tecnológicas,  

Pessoas, estabilidade, mudanças 

 

Estabilidade 

e mudanças 

 

2) Qual a importância para do Instituto estar pronta a tempo, seja para investir, desenvolver, comprar, admitir ou lançar uma campanha de vendas? Por quê? 

Como?  

 Qual a importância para do Instituto é estar à frente de seus concorrentes, seja para investir, desenvolver, comprar, admitir ou lançar uma campanha de 

vendas? Por quê? Como?  

 Qual a importância para do Instituto é estar à frente de seu tempo, seja para investir, desenvolver, comprar, admitir ou lançar uma campanha de vendas? Por 

quê? Como? 

Entrevistado  Categorias Metacategoria 

Eu acho que isso é de importância fundamental. Traria oportunidades. 

Acho que todo o mundo quer estar à frente de seus concorrentes. Acho que isso é muito importante para 

manter a dianteira. 

Para haver desenvolvimento tecnológico, isso é fundamental também, procurar estar à frente do seu 

tempo. 

 

Oportunidades, concorrentes, 

dianteira, desenvolvimento, 

tecnológico, tempo 

 

 

 

Tecnológico 

3) O Instituto tem consciência dos ciclos, ritmos e objetivos constantes considerando a concorrência? Por quê? E o Instituto? Por quê? 

Entrevistado  Categorias Metacategoria 

Tem. Sobretudo nessa área, isso é em um ritmo muito elevado, os ciclos são curtos. Então, tem que estar 

acompanhando e estar à frente. 
Ritmo, elevado, ciclos, curtos, 

acompanhando 

 

Acompanhando 

4) O Instituto dedica as suas estratégias para o curto, longo ou curto e longo prazos? Exemplifique. 

Entrevistado  Categorias Metacategoria 

É, curto, longo...Sim, temos decisões de longo prazo. Fazemos planejamento estratégico. Inclusive, 

nesse momento, nesse semestre estamos fazendo, pensando a longo, médio e curto prazo. Sim. Isso é 

fundamental. O instituto de pesquisa fecha se não fizer isso. 

Curto prazo, decisões, longo 

prazo, planejamento estratégico, 

médio prazo, instituto fecha 

 

Planejamento 

estratégico 

5) Como acontece o conhecimento no Instituto?Comente. Exemplifique. 
Entrevistado  Categorias Metacategoria 

Bom, como acontece... Participando de conferências, contatos, revistas, publicações, participando de 

cursos. 
Participações, conferências, 

contatos, cursos, publicações 

Participações 

 

6) O Instituto concentra seu conhecimento e tenta criar obstáculos para a sua difusão ou transmissão fora da empresa a fim de protegê-lo? Exemplifique. 

Entrevistado  Categorias Metacategoria 

Inicialmente, vai ser adquirida a patente. Então, nesse caso, você segura até registrar a patente ou 

requerer a patente. Mas depois, a nossa política é de difusão. 
Adquirida, patente, registrar, 

requerer,  política, difusão 

Patente 

7) O Instituto periodicamente destrói o que foi criado para reconstruir uma organização melhor adaptada para competição? Comente. Exemplifique. 

Entrevistado  Categorias Metacategoria 

Sim, isso foi feito algumas vezes durante a sua história. Algumas vezes, História História 
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8) Como é a circulação do conhecimento no Instituto? 

Entrevistado  Categorias Metacategoria 

São relatórios, seminários e reuniões. Tem algum exemplo de seminário, algum evento que o CTI 

cria, articula, promove? Nós temos sim. Temos duas reuniões anuais de revisão global do instituto, 

para difundir conhecimento, deixar todo mundo a par dos trabalhos, dos projetos. Mas aqui é em 

conhecimento? (É.) Temos vários seminários por área. São realizados seminários. 

Relatórios, seminários, reuniões, 

revisão global, difundir, 

conhecimento 

 

Difundir 

9) As normas/procedimentos de que forma influencia no desenvolvimento de inovações? Exemplifique. 

Entrevistado  Categorias Metacategoria 

Quer dizer, a inovação, muitas vezes, tem que ir contra procedimentos padrões, contra normas. Então, 

sempre existe a liberdade de fazer, também, criar um novo procedimento. Então, no desenvolvimento, 

ele tem liberdade para criar novos procedimentos. Mas o que não está na inovação em si, usa-se 

normas e padrões estabelecidos.   

Inovação, contra, novos 

procedimentos, normas, liberdade, 

criar, desenvolvimento, padrões 

estabelecidos, 

 

Novo procedimento 

 

Quadro 24 – Inovação - entrevista, categorias e metacategorias. 

1) O Instituto dispõe de um modelo para o processo de inovação de produtos? Comente. Demonstre. 
Entrevistado  Categorias Metacategoria 

Nós temos não um modelo, mas sim uma estrutura de estímulo e de apoio à inovação. Nós criamos um 

Núcleo de Inovação Tecnológica, chamado NIT. O grupo é alocado para estudar todos... Para apoio à 

inovação, em termos de registro, em termos de proteção de propriedade intelectual, como tratar isso 

com parceiros. Então, temos um núcleo de apoio para dar incentivo, também, à inovação. 

Modelo, estrutura, inovação, NIT, 

registro, proteção, propriedade 

intelectual, parceiros 

 

NIT 

2) No desenvolvimento das atividades do Instituto está relacionada fortemente as rotinas de trabalho, assim como as habilidades, o aprendizado e o 

desenvolvimento da tecnologia? Comente. Exemplifique. 

Entrevistado  Categorias Metacategoria 

Sim. Isso tudo fica registrado, tem que estar registrado e seguidos... Por exemplo, um processo para 

fazer protótipos. Então, isso tem que estar totalmente estabelecido, comprovado como sendo uma boa 

receita, uma boa sequência e registrado, para que seja seguido. E, sempre que houver uma melhoria, 

novamente registrar isso. 

 

Registrado, processo, protótipos,  

 

Registrado 

3) O Instituto possui memória? De que modo é preservada? Comente. Exemplifique. 

Entrevistado  Categorias Metacategoria 

Temos um sistema de softwares, para registras todos os documentos e todos os projetos. Então, isso 

fica tudo registrado em computador. “...todo esse conhecimento está registrado em relatórios e 

podemos reconstituir sim. Inclusive, isso está registrado no computador, no servidor, e sempre são 

feitos backups, guardados em caixa forte. 

Sistema, registro, documentos, 

conhecimento, relatório, 

guardados 

 

 

Registrado 

4) Como são apresentados os novos desenvolvimentos de produtos e de processos tecnológicos? Comente.  

Entrevistado  Categorias Metacategoria 

Quer dizer, são baseadas nas tecnologias existentes e você desenvolve uma nova geração, ou faz algo Tecnologias, novo, melhoria,  
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diferente. Ela parte mais dessas novas combinações ou já sai do novo? É algo totalmente novo. 

Normalmente é mais do que já existe, fazendo uma melhoria, uma adaptação, uma nova abordagem. 
adaptação, abordagem Melhoria 

5) Como é entendida a inovação no Instituto? Comente. Exemplifique. 

Entrevistado  Categorias Metacategoria 

Normalmente é um novo processo. E o novo processo de fabricação de um protótipo, de um 

equipamento, sempre que haja algo diferente e que já existe. Isso que nós entendemos que é inovação. 

Processo, protótipo, equipamento,  

diferente, inovação 

 

Protótipo 

6) Há no Instituto múltiplas áreas, funções e recursos para a transformação de uma ideia em realidade concreta. Às novas ideias são implementadas e 

institucionalizadas?Comente. Exemplifique. 

Entrevistado  Categorias Metacategoria 

Normalmente, uma nova ideia precisa ter recurso, pessoas, para executar. Então, busca-se sempre 

recursos para isso. Não tendo o recurso internamente, nós vamos atrás de um financiador, uma 

agência de fomento que financia isso. 

Sim. Mas elas são implementadas, demonstradas. Então, têm que ser registradas internamente. 

Todas as ideias que surgem são... (Executadas?) Executadas? Acho que não. Essas ideias que, por 

ventura, não seguem adiante, o que acontece? Fica, quer dizer, enquanto não houver condições para 

a sua execução ou interesse de alguém pela ideia... 

 

Ideia, recursos 

financiador, agência de fomento, 

implementadas, demonstradas, 

execução, interesse 

 

 

Recursos 

7) No Instituto os funcionários são voltadas para proteger as práticas existentes e não para desenvolver novas ideias? Comente. Exemplifique. 

Entrevistado  Categorias Metacategoria 

Não. Quer dizer, nós queremos sim, desenvolver novas ideias. Isso é a missão do instituto. As práticas 

existentes, você usa para oferecer serviços. Então, elas são mantidas para oferecer serviços ou como 

base para desenvolver outras tecnologias de um todo. Mas, então, protegemos sim, mantemos as 

existentes e adaptamos, acrescentamos novas. Mas acho que são as duas coisas. Mas a missão, nossa, 

é desenvolver novas ideias. 

Novas idéias, práticas existentes, 

serviços, tecnologias, 

protegemos 

 

 

Proteção 

8) Quais tipos de inovações efetivamente realizadas no Instituto? 

Entrevistado  Categorias Metacategoria 

Têm várias. Mais para produtos e serviços. Acho que até mais produtos que serviços. Produtos Produtos 

9) Qual é o tempo entre uma nova ideia e a sua aplicação? 

Entrevistado  Categorias Metacategoria 

Acho que isso depende muito da área. Se é algo de software, é quase imediato, se é um dispositivo, 

pode levar uns dois anos. 

Imediato, área 

dois anos 

Dois anos 

 

10) Qual é o tempo entre uma solução e a sua aplicação? 

Entrevistado  Categorias Metacategoria 

A sua aplicação depende do interesse do mercado de empresas quererem implantar essa nova solução. Interesse, mercado, nova solução Mercado 

11) Dentre os modelos teóricos e processos de inovação quais que o Instituto utiliza?  

Entrevistado  

Modelo “D” – (modelo linear de inovação)   
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APÊNDICE G – Questionário – Etapa Quantitativa 

 

 

Caro(a) Gestor(a) 

 

 

Esta pesquisa tem a finalidade de conhecer mais sobre os institutos de P&D 

Tecnológicos no que se refere a sua estrutura e modelo organizacionais aplicados a 

aprendizagem organizacional para a inovação. Os dados coletados serão utilizados para 

complementar minha tese de doutorado em administração de empresas na Universidade 

Presbiteriana Mackenzie. 

 

Nesse sentido, solicito a sua colaboração preenchendo o questionário anexo. Ressalto 

que todas as informações desta pesquisa serão utilizadas exclusivamente no âmbito acadêmico 

e de forma confidencial, sem que seja divulgada a sua origem de forma individual. 

 

Caso você esteja interessado em obter informações mais detalhadas sobre a pesquisa, 

por favor, faça contato pelo e-mail: franklin.marcos@gmail.com  

 

Desde já agradeço a sua atenção e colaboração. 

 

Atenciosamente, 

 

Marcos Antonio Franklin  

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:franklin.marcos@gmail.com
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1. PERFIL DO INSTITUTO 

Setor da economia: (1) Indústria  (2) Comércio  (3) Serviços   (4) Outros 
 

Nome do instituto: 

 

(   ) Público 

 

(   ) Privado (   ) Nac. (   ) Estrangeiro 

Local:  

 

UF: 

 

Unidades em outro(s) locai(s):  

 

Ano de Fundação: 

 

N
o
. de Funcionários: 

 

N
o
. de órgãos: 

 

Dentre as opções abaixo quais são aquelas que compõem a Estrutura Organizacional do Instituto? Atribua os 

números de 1 a 12 para demonstrar o nível hierárquico entre elas.  

(   ) Presidência/CEO      (   ) Vice- presidência      (   ) Diretoria  Geral    (   ) Diretoria 

(   ) Superintendência     (   ) Departamento            (   ) Divisão                (   ) Seção 

(    ) Coordenação          (   ) Supervisão                 (   ) Team Leader        (   )Staff (Assessoria) 

Qual o número de funcionários 

alocados na área fim*?   

Qual o número de órgãos 

ligados na área fim*?     

 

Qual o número de gerências 

subordinadas na área fim*?     

 

* Entende-se como áreas fim: Tecnologia, novos negócios, ensaios, operação, software 

hardware e P&D. 

 

2. PERFIL DO RESPONDENTE 
 

Nome: 

  

   

 

Gênero:  

(1) Feminino   (2) Masculino 

Idade: 

(1) Até 30 anos  (2) De 31 a 40  (3) De 41 a 50  (4) Mais de 51 

Formação acadêmica: 

(1) Engenharia  (2) Administração (3) Ciência da computação  (4) Sistemas de informação  (5) Outros 

____________________________ 

 

Pós- Graduação: 

(1) MBA/Lato Sensu (2) Mestrado (3) doutorado (4) Outros ________________________ 

Área da Instituto:     

 

Subordinada:  

 

Tempo na empresa: 

 

Tempo na função: 

 

Tempo no setor: 

 

 

Perfil do Corpo de funcionários 

Formação N
o
. funcionários 

Pós-doutores  

Doutores  

Mestres  

Graduados  

Especialização  

Técnicos  

Total  
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3. O quadro a seguir contém alguns atributos que caracterizam um Instituto. Todas as respostas deverão ser anotadas com um “X” na coluna que 

você entende mais apropriada para refletir a posição desse Instituto. A escala utilizada é de SETE pontos de acordo com a seguinte notação: 

Associe 1 que você avaliar que seja uma orientação mais desfavorável e associe 7 se você avaliar que seja com uma orientação mais favorável.  
 

NESTE INSTITUTO: 

 

Muito 

lento(a) 

     Muito 

rápido(a) 

 

 

 

O ritmo da tomada de decisão das áreas (meio) suporte é:  1 2 3 4 5 6 7 

O ritmo da tomada de decisão das áreas (fim) operação é: 1 2 3 4 5 6 7 

As etapas dos processos das atividades fim são:  1 2 3 4 5 6 7 

As etapas dos processos administrativos são: 1 2 3 4 5 6 7 

 Restrito(a

) 

     Amplo(a) 

A supervisão direta (centralização) é:  1 2 3 4 5 6 7 

Os limites das fronteiras organizacionais entre as diferentes áreas são: 1 2 3 4 5 6 7 

 Reduzido(

a) 

     Amplo(a) 

A integração das áreas é:  1 2 3 4 5 6 7 

A atuação com equipes temporárias é:  1 2 3 4 5 6 7 

As funções especializadas utilizadas em áreas diferentes são:  1 2 3 4 5 6 7 

A operação com base na segmentação de clientes é:  1 2 3 4 5 6 7 

A presença de turnos de trabalho no Instituto é: 1 2 3 4 5 6 7 

A especialização é:  1 2 3 4 5 6 7 

A padronização é:   1 2 3 4 5 6 7 

A formalização é:  1 2 3 4 5 6 7 

A centralização é:  1 2 3 4 5 6 7 

A descentralização é:  1 2 3 4 5 6 7 

A comunicação no Instituto é:  1 2 3 4 5 6 7 

A comunicação com qualquer funcionário diretamente com os níveis hierárquicos é:  1 2 3 4 5 6 7 

A burocracia é:  1 2 3 4 5 6 7 

A autonomia é:  1 2 3 4 5 6 7 

A visão do todo é:  1 2 3 4 5 6 7 
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CONTINUAÇÃO  

NESTE INSTITUTO: 

Pouco(a)      Muito(a) 

As unidades geográficas do Instituto são:  1 2 3 4 5 6 7 

As etapas dos processos das atividades fim são:  1 2 3 4 5 6 7 

As etapas dos processos administrativos são: 1 2 3 4 5 6 7 

Os níveis hierárquicos próximos ao cliente são:  1 2 3 4 5 6 7 

As atividades realizadas em função do número de funcionários são: 1 2 3 4 5 6 7 

 Pequeno(a)      Grande 

A reformulação das áreas com poucos funcionários é:  1 2 3 4 5 6 7 

A reformulação das áreas sem local físico é:  1 2 3 4 5 6 7 

A reformulação das áreas com linhas de autoridade definido é: 1 2 3 4 5 6 7 

A atuação do Instituto com base em produtos é:  1 2 3 4 5 6 7 

A atuação do Instituto com base em projetos é: 1 2 3 4 5 6 7 

A atuação do Instituto com base em serviços é:  1 2 3 4 5 6 7 

 Inexistente      Total 

A atuação por meio de células de trabalho é:  1 2 3 4 5 6 7 

A utilização de algum modelo teórico de processos de inovação é: 1 2 3 4 5 6 7 

 Fraco(a)      Forte 

O surgimento de novos concorrentes (novos entrantes) é:  1 2 3 4 5 6 7 

A existência de produtos ou processos substitutos relativo ao nosso negócio é:  1 2 3 4 5 6 7 

A competição em nosso mercado local relativo ao nosso negócio é:  1 2 3 4 5 6 7 

A competição por preço no mercado local relativo ao nosso negócio é:  1 2 3 4 5 6 7 

A competição selvagem no mercado relativo ao nosso negócio é:  1 2 3 4 5 6 7 

A competição por preço é o ponto alto no mercado relativo ao nosso negócio é:  1 2 3 4 5 6 7 

 Limitado(a)      Ampliado

(a) 

A autoridade é:  1 2 3 4 5 6 7 
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CONTINUAÇÃO   

NESTE INSTITUTO: 

Muito 

Baixo(a) 

     Muito 

Alto(a) 

O valor do conteúdo da comunicação é:  1 2 3 4 5 6 7 

A combinação de mais de um modelo de estruturas organizacionais é 1 2 3 4 5 6 7 

O modelo da estrutura organizacional hibrida é:   1 2 3 4 5 6 7 

A adaptação da estrutura organizacional ao ambiente é:   1 2 3 4 5 6 7 

A atuação das áreas com total autonomia nas decisões é:  1 2 3 4 5 6 7 

A atuação das áreas com total autonomia financeiramente é:   1 2 3 4 5 6 7 

A flexibilidade das áreas são:   1 2 3 4 5 6 7 

O dinamismo das áreas são:   1 2 3 4 5 6 7 

A adaptação das áreas às novas oportunidades, de produto e de mercado é:  1 2 3 4 5 6 7 

A facilidade da concorrência para cobrir nossas ofertas é: 1 2 3 4 5 6 7 

A visão estratégica focada para o presente é: 1 2 3 4 5 6 7 

O volume de geração de novas idéias é: 1 2 3 4 5 6 7 

O uso de novas fontes de conhecimentos: parcerias, treinamentos, pesquisas, estudos, universidades 

e outros, é:   

1 2 3 4 5 6 7 

O conhecimento existente em fontes formais (bases de dados, intranet, manuais) é: 1 2 3 4 5 6 7 

A utilização do conhecimento já existente dentro da empresa é: 1 2 3 4 5 6 7 

O compartilhamento de conhecimentos internos é: 1 2 3 4 5 6 7 

O aprendizado individual é:   1 2 3 4 5 6 7 

O aprendizado coletivo é:  1 2 3 4 5 6 7 

A capacitação da equipe é: 1 2 3 4 5 6 7 

A intensidade do desenvolvimento das pessoas é: 1 2 3 4 5 6 7 

A valorização do conhecimento individual é: 1 2 3 4 5 6 7 

A criação de rotinas detalhadas é: 1 2 3 4 5 6 7 

A importância da eficiência é: 1 2 3 4 5 6 7 

O foco em execução de atividades é: 1 2 3 4 5 6 7 

A preocupação com ganho em escalas é:  1 2 3 4 5 6 7 

Os mecanismos de controle organizacionais são: 1 2 3 4 5 6 7 

O foco em custos é: 1 2 3 4 5 6 7 

O foco orientado à produção é: 1 2 3 4 5 6 7 
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CONTINUAÇÃO  

NESTE INSTITUTO: 

Muito 

Baixo(a) 

     Muito 

Alto(a) 

A existência de relacionamento local com parceiros externos é: 1 2 3 4 5 6 7 

O grau de dependência dos parceiros externos é: 1 2 3 4 5 6 7 

O uso de contratos nas relações com parceiros externos é: 1 2 3 4 5 6 7 

A transparência em trabalhos conjuntos parceiros externos é: 1 2 3 4 5 6 7 

O tempo de duração de nossas parcerias externas é: 1 2 3 4 5 6 7 

O grau de compartilhamento de conhecimentos com nossos parceiros externos é: 1 2 3 4 5 6 7 

A preocupação com a formação de parcerias externas é: 1 2 3 4 5 6 7 

A quantidade de parceiros externos com nosso instituto é: 1 2 3 4 5 6 7 

O foco em produtos ou processos totalmente novos é: 1 2 3 4 5 6 7 

O desenvolvimento de protótipos é: 1 2 3 4 5 6 7 

A taxa de inovação de produtos é: 1 2 3 4 5 6 7 

A taxa de inovação de processos é: 1 2 3 4 5 6 7 

A taxa de inovação de serviços é: 1 2 3 4 5 6 7 

O foco em inovações radicais em produtos é: 1 2 3 4 5 6 7 

O foco em inovações radicais em processos é: 1 2 3 4 5 6 7 

O foco em inovações radicais em serviços é: 1 2 3 4 5 6 7 

A utilização de idéias internas é: 1 2 3 4 5 6 7 

O desenvolvimento de novos produtos, processos e serviços com consumidores é: 1 2 3 4 5 6 7 

A participação agressiva de alianças tecnológicas é: 1 2 3 4 5 6 7 

A utilização de idéias externas é: 1 2 3 4 5 6 7 

A busca constante de novos mercados é: 1 2 3 4 5 6 7 

A preocupação com barreiras para a difusão do conhecimento é:  1 2 3 4 5 6 7 

A preocupação com barreiras para a transferência do conhecimento é:  1 2 3 4 5 6 7 

A busca pelo futuro é:  1 2 3 4 5 6 7 

O esquecimento das experiências obtidas no passado é:  1 2 3 4 5 6 7 

 Curto 

prazo 

     Longo 

prazo 

As estratégias de negócios são planejadas para:   1 2 3 4 5 6 7 
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ANEXO 1 - Instituto Gartner  http://www.gartner.com/technology/research/methodologies/hype-cycle.jsp  

 

O Instituto Gartner, Inc. examinou a maturidade de 1.650 tecnologias e tendências em 

tecnologia de 79 temas e áreas da indústria, os resultados foram publicados na "Hype Cycle do 

Gartner Relatório Especial de 2009." Cada Hype Cycle fornece uma visão instantânea das 

tecnologias-chave e tendências de uma tecnologia específica, tópico, região geográfica, ou o 

domínio da indústria (GARTNER, 2010). 

Este ciclo apresenta tecnologias que são o foco de atenção na indústria de TI devido a 

níveis particularmente altos de hype, ou aqueles que não podem ser amplamente reconhecido. 

Contudo, o Instituto Gartner revela que o potencial de impacto é significativo.  

Verificando a Figura 35, inicia-se na linha Expectativa(y) no ponto próximo a zero no 

Gatilho da Tecnologia(x) que são tecnologias em pesquisa, atingindo o ponto superior da 

curva em (y) em Pico de expectativas(x) dessa maneira, revela uma orientação para 

exploration. Quando a queda se acentua segue para Desilusão(x) revelando uma transição de 

orientação de exploration para a orientação exploitation. Já em Declive do Iluminismo(x) e 

Platô da Produtividade(x) consolida a orientação para exploitation.  

Comparando as duas abordagens pode-se verificar que nas duas situações o 

comportamento da curva revela semelhanças em sua trajetória, sobretudo associado às 

orientações estratégicas exploitation e exploration de March (1991). 

 

 

 

Figura 35 - Hype Cycle of Emerging Technologies 2009 

Fonte: Gartner, 2010 

http://www.gartner.com/technology/research/methodologies/hype-cycle.jsp

