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RESUMO 

 

 

O objetivo deste trabalho é analisar os mecanismos de gestão de projetos e inovação no 

Instituto Nacional de Tecnologia, propondo possíveis soluções para o aprimoramento da 

gestão da inovação na instituição estudada, tendo em vista os paradoxos a serem 

encontrados. Para tanto, buscou-se compreender quais os paradoxos organizacionais que 

estão envolvidos na gestão da inovação do Instituto e quais os desafios para superar 

estes paradoxos aprimorando a gestão da inovação neste Instituto de pesquisa. Estudos 

sobre paradoxos vêm ganhando cada vez mais espaço nas organizações, devido a sua 

importância e por este tema ser apresentado como modelo explicativo na transição da 

sociedade atual entre as organizações burocráticas e pós- burocráticas. Este tema está 

mais presente hoje, devido ao contexto socioeconômico enfrentado pelas organizações, 

que reforça as contradições entre os modelos professados e os modelos praticados. Com 

o apoio de alguns colaboradores do Instituto, foi realizada uma pesquisa a fim de 

verificar os possíveis paradoxos observados na instituição, sob o ponto de vista dos 

entrevistados. As soluções propostas pelos entrevistados foram: a implementação de um 

sistema de gestão por competências (ou Modelo Político de Gestão de Pessoas) e a 

implementação de ferramentas de Total Quality Management como melhoria contínua 

de processos de inovação e processos organizacionais, além disso, do redesenho de 

alguns processos de gestão. Neste sentido, a pesquisadora após analisar as entrevistas e 

os paradoxos relatados que se referem à inovação x burocracia, propôs um redesenho do 

design organizacional do Instituto, e a adoção de uma nova forma organizacional 

compatível com os objetivos de inovação, ou seja, a adhocracia. 

 

 

Palavras-chave: Paradoxos Organizacionais; Gestão de Projetos e da Inovação; 

Meritocracia, Adhocracia.  

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT  

 

 

The objective of this study is analyze the project management mechanisms and 

innovation at the National Institute of Technology, proposing possible solutions for the 

improvement of innovation management in the studied institution, in view of the 

paradoxes to be found. Therefore, we sought to understand what organizational 

paradoxes that are involved in the Institute of innovation management and what 

challenges to overcome these paradoxes improving the management of innovation in 

this research institute. Studies paradoxes are gaining more space in organizations 

because of its importance and for this topic to be presented as an explanatory model in 

the transition of the current partnership between bureaucratic organizations and 

bureaucratic post. This theme is more present today due to the socioeconomic context 

faced by the organizations, which strengthens the contradictions between the models 

professed and practiced models. With the support of some employees of the Institute, a 

survey in order to verify the possible paradoxes observed in the institution was carried 

out from the point of view of respondents. The solutions proposed by respondents were: 

the implementation of a competency management system (or Political Model of 

Personnel Management) and the implementation of Total Quality Management tools 

such as continuous improvement of innovation processes and organizational processes, 

in addition, the redesign some management processes. In this sense, the researcher after 

analyzing the interviews and reported paradoxes that relate to innovation vs. 

bureaucracy, proposed a redesign of organizational institute design, and the adoption of 

a new organizational manner consistent with the innovation objectives, is the adhocracy. 

 

Key-words: Paradoxes Organizational; Project Management and Innovation; Meritocracy; 

Adhocracy. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O objetivo deste trabalho é analisar criticamente os mecanismos de gestão de 

projetos e inovação no Instituto Nacional de Tecnologia, propondo possíveis soluções 

para o aprimoramento da gestão da inovação na Instituição estudada, tendo em vista os 

paradoxos a serem encontrados. Para tanto, procuraremos compreender quais os 

paradoxos organizacionais que estão envolvidos na gestão da inovação do Instituto e 

quais os desafios para superar estes paradoxos aprimorando a gestão da inovação neste 

Instituto de pesquisa. 

As organizações vivem um novo cenário, devido às contínuas mudanças que 

vêm ocorrendo na transição do modelo industrial para o pós-industrial, com isso, as 

organizações estão redefinindo seus papéis sociais e sua política de gestão de pessoas 

(ALTER, 1990; CASTELLS, 1999; DEMASI, 1999). Um dos propósitos dessa 

mudança está na transformação de organizações controladoras em organizações em 

aprendizagem, que é a tendência desse modelo pós-industrial (SENGE, 1990; 

ARGYRIS, 1992). Diante deste cenário, novos modelos organizacionais têm surgido e 

tem sido estudado por profissionais que atuam ou estudam as organizações.  

Gerenciar projetos não é uma atividade fácil de ser desenvolvida, mas pode ser 

simplificada através da solução ou amenização das dificuldades inerentes a ela. Para 

tanto, o papel das pessoas que atuam na organização é fundamental, fazendo com que a 

área de gestão de pessoas passe a desempenhar uma função estratégica cada vez mais 

relevante dentro da estrutura das organizações.  

Estudos sobre paradoxos vêm ganhando cada vez mais espaço nas organizações, 

por sua importância e por este tema ser apresentado como modelo explicativo na 

transição da sociedade atual entre as organizações burocráticas e pós-burocráticas. Este 

tema está mais presente hoje, devido ao contexto socioeconômico enfrentado pelas 

organizações, que reforça as contradições entre os modelos professados e os modelos 

praticados.  

Para atender os objetivos deste trabalho, será realizada uma revisão de literatura, 

e um estudo de caso voltado para pesquisa e compreensão dos fatores que possam 

impactar na gestão de projetos e inovação no Instituto Nacional de Tecnologia, 

propondo soluções. 
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Faremos análises de documentos primários, secundários, entrevistas em 

profundidade, observações participantes uma tipologia para compreensão do que ocorre 

no Instituto Nacional de Tecnologia e possíveis soluções para resolver esse problema. 

 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. Paradoxos Organizacionais 

 

O tema paradoxos organizacionais possuí estabilidade e robustez na teoria das 

organizações, e tem sido abordado por pesquisadores nacionais e estrangeiros, em 

diferentes linhas de pesquisa (EISENHARDT, 2000; LEWIS, 2000; VASCONCELLOS 

et al., 2003). Essa abordagem se refere a diferentes perspectivas quanto à expectativa e a 

realidade vivida nas organizações, que podem se resumir como, duas dimensões 

paradoxais mutuamente excludentes, que mostram a evolução humana e social. 

Segundo filósofo Hegel (1941), a realidade é o fluxo eterno do contraditório e 

descreve as contradições lógicas e perceptivas. A contradição lógica está baseada na 

dialética tese-antítese e síntese, a fim de alcançar a realidade e a verdade do 

contraditório. Onde a dialética representa a contradição entre os princípios teóricos, 

tendo a tese como a afirmação, a antítese como a oposição da tese e a síntese como uma 

nova tese que contrasta com uma nova antítese gerando uma nova síntese. O autor 

afirma que essa contradição dialética revela o surgimento e a transformação dos 

predicados de um sujeito e a síntese ativa de todos os predicados postos e negados por 

ele.  

Para Vasconcelos et al., (2003) paradoxos são realidades socialmente 

construídas, a partir de percepções simplificadas dos atores sociais, que ao tentarem 

atribuir sentido à sua experiência, representam os sistemas complexos nos quais estão 

inseridos em torno de duas percepções contraditórias que passam a orientar a sua ação.  

Paradoxo pode se apresentar como um impasse contraditório de fazer a gestão 

organizacional. A fim de atribuir sentido e compreender os sistemas complexos e 

ambíguos nos quais estão inseridos, os indivíduos têm a tendência a polarizar suas 

percepções em torno de elementos contraditórios e opostos e então, eles começam a agir 

em função desta percepção polarizada (LEWIS, 2000).  
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Paradoxo também pode ser definido como experiência, sentido ou crença, 

representada pelo indivíduo ou grupo, através de duas realidades opostas e 

aparentemente inconciliáveis, como por exemplo, “passado e futuro”, “ teoria e 

prática”, burocracia e inovação”, etc. 

Vale destacar as diferenças existentes entre uma representação paradoxal da 

realidade e um simples conflito de interesses, que podem ser exemplificados como, um 

funcionário ao receber duas ordens que se opõem concomitantemente partindo de dois 

diferentes gerentes, esse fato é considerado conflito de poder, enquanto a percepção 

paradoxal é o entendimento dual da organização ou parte dela. 

O estudo de paradoxos está relacionado ao estudo de conflitos, de mudanças e de 

transformação social. Estabelecer uma nova ordem social produz percepções 

polarizadas e tensões no sistema organizacional, gerando resistência e conflito 

(FESTINGER, 1957). 

Segundo Festinger, o indivíduo, em determinado momento pode encontrar-se em 

dúvida sobre determinado assunto que se opõe e essa dicotomia ou impasse sobre a sua 

própria ação ou sentimento, essa percepção contraditória entre crenças e sentimentos 

causa processos psicológicos de dissonância cognitiva. Crenças e sentimentos 

contraditórios com relação à percepção do mesmo objeto geram estresse e tensão no 

indivíduo. A fim de diminuir essa tensão, o indivíduo pode se adaptar à ordem social ou 

tentar mudá-la, gerando conflito com a ordem atual ou não. A dissonância cognitiva é a 

situação em que o impasse sobre a própria ação ou sentimento causa desconforto e o 

indivíduo poderá se prender aos valores antigos e rejeitar a nova perspectiva, 

cooperando ou não com o novo (FESTINGER, 1957). 

 

 

2.1.1. A Dialética e a Formação da Identidade  

 

A identidade dos indivíduos tem grande significância nos processos de mudança 

organizacional e nas relações sociais de conflito. Os trabalhos sobre dialética 

desenvolvidos pelo filósofo Hegel, tiveram grande relevância, pois se referem ao 

indivíduo e sua formação, segundo a sua percepção do mundo e sua capacidade de 

exercer sua própria razão sob o ponto de vista afetivo, havendo uma relação entre os 

níveis cognitivos e afetivos, no que se refere à percepção polarizada da realidade, 

considerando o conflito presente nas relações sociais (KOJÈVE, 1980; HEGEL, 1941). 
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Hegel (1941) não acredita que o ser humano está limitado ao universo da razão, 

mas que sua formação pode ser vista a partir de uma dupla dialética que direciona a 

racionalidade e ao reconhecimento de si. Segundo o autor, o indivíduo luta, durante toda 

sua vida em busca de desejos, impondo sua força para que possa ser reconhecido 

individualmente em seu ser e em sua autonomia, o diferenciando dos outros por suas 

características individuais.  

O indivíduo precisa ser reconhecido em sua individualidade, e sua identidade é 

dinâmica e resulta de relações e experiências de lutas e conflitos obtidas nos processos 

de transformação organizacional. Já o sistema social é contínuo, novo sistema social se 

afirma e a nova práxis se estabelece, rompendo com o sistema anterior e gerando 

polarizações perceptivas nos indivíduos inseridos nos diversos níveis do sistema, 

fazendo assim, com que os indivíduos busquem novos padrões de identidade. 

Relações de conflitos e negociações são consideradas de grande importância 

para a consolidação de novos padrões de identidade. A mudança organizacional 

acontece através da crise, superada pelo novo sistema social consolidado, por novos 

jogos, práticas e hábitos dos indivíduos. O rompimento com o antigo sistema social, 

devido à mudança, gera contradição, mas o novo sistema necessita de negociação desde 

o seu construto, oferecendo a experiência do indivíduo para consolidação do novo 

sistema. 

 

 

2.1.2. Gestão de Paradoxos 

 

Ao considerar a hipótese da análise dialética, acredita-se que à organização 

possuí uma diversidade de indivíduos com culturas distintas e igualmente validadas em 

seu contexto social. Nessa corrente de pesquisa, em que se encontram inseridos os 

paradoxos organizacionais não pode ser considerado nenhum tipo de racionalidade 

superior, embora haja domínio temporário de modelos cognitivos e simbólicos nas 

organizações e em alguns setores da economia. 

Essa linha de estudo considera que a mudança e a institucionalização da nova 

práxis social, conforme cresce produz paradoxos, dualidades e percepções polarizadas 

nos indivíduos, e essa mudança rompe com práticas do sistema anterior, podendo causar 

resistência devido as possíveis dificuldades na adaptação do novo ambiente.  
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A resistência ocorre devido à influência gerada pela ruptura na relação 

individual ou em grupo do indivíduo afetando sua percepção, sua escolha por 

determinado tipo de liderança, etc. Conflitos ocorrem, fazendo com que os indivíduos, 

decidam aderir ao novo sistema, mesmo que parcialmente ou que venha a recusá-lo 

totalmente. Então é sugerido que o novo sistema seja implantado a partir antigo, que 

fornece a experiência para consolidação do novo. 

O tema paradoxos organizacionais apresenta uma corrente crítica de autores que 

estudam paradoxos, negam a análise prescritiva, analisam contradições e percepções e 

suas relações e descrevem os rumos causados devido à resistência à mudança e outra 

corrente, menos crítica e mais operacional, que propõe uma gestão da mudança 

incluindo as percepções dos indivíduos. 

 

 

2.2. Tipos de Paradoxos Organizacionais 

 

2.2.1 Paradoxo Passado versus Futuro  

 

A mudança nas condições de trabalho, assim como a transição de um contexto 

socioeconômico para outro, remete à temas como a percepção do tempo e do espaço e 

como isso, pode afetar a realidade do indivíduo na organização e a ele próprio 

(NOGUEIRA, 2003; AZEVEDO e CALDAS, 2003; VERGARA e VIEIRA, 2003). A 

percepção do tempo e do espaço percebida pelos indivíduos em situação de mudança e 

como eles reconstroem o sentido do trabalho e do seu cotidiano, pode ser explicado a 

partir do conceito do paradoxo passado versus futuro, a partir de uma visão dialética do 

Modelo Transformacional de Gestão de Pessoas. 

O tema paradoxo passado versus futuro, é um dos paradoxos mais comuns nas 

organizações, estando associado a alguns modelos de gestão de pessoas. Esse tipo de 

paradoxo une padrões de identidade passados e futuros em processos de mudança, no 

qual o modelo de gestão de pessoas faz parte do desenvolvimento desse tema. O 

conceito de gestão de pessoas a ser considerado, não está restrito ao caráter 

instrumental, mas faz referência à diferentes lógicas que podem influenciar o 

comportamento do indivíduo na organização, considerando componentes políticos, 

ideológicos, sociais e comportamentais, que possam orientar a ação e decisão dentro de 

contextos organizacionais. 
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No processo de mudança organizacional, o fato do indivíduo ser reconhecido por 

uma nova competência técnica, mas não ter reconhecimento da competência 

anteriormente valorizada, e com esses dois fatos ocorrendo ao mesmo tempo, pode gerar 

incerteza. No período de transferência do antigo para o novo sistema organizacional, o 

grupo de posse da competência, anteriormente valorizada, entende que as opiniões 

acabam por se dividir, fazendo com que ao mesmo tempo existam setores da 

organização que valorizam esta competência, como grupos que não valorizam suas 

habilidades. Este fato está associado concomitantemente à competência técnica aplicada 

no presente e no futuro da organização. Esse dualismo resultante do processo de 

mudança entre sistemas técnicos e a ineficácia na interlocução e de personalidade 

ideológica, podem criar percepções polarizadas (VASCONCELOS e VASCONCELOS 

2001). 

A percepção do indivíduo sobre a negação sucessiva do valor social de suas 

competências no período de transição, e por vivenciar o processo de negação simbólica 

do que foi estabelecido para formação de sua identidade na organização, aumenta sua 

angústia e produz dissonância cognitiva (choque de crenças e valores), fazendo com que 

ele crie resistência ao novo (VERGARA E VIEIRA, 2003; NOGUEIRA, 2003). 

O filósofo e escritor, com tendência marxista, Marshall Berman, descreve a 

percepção da interrupção gerada pela instituição de uma nova ordem social, permitindo 

a percepção do que parecia ser sólido no passado e era utilizado como um guia na vida 

dos indivíduos nas organizações repentinamente acaba (BERMAN, 1988). 

As mudanças ocorridas devido ao progresso na perspectiva modernista 

acontecem pela constante autonegação ou contradição lógica, e através desse paradoxo 

que é criada a angústia. Baudelaire interpreta essa transformação que ocorre na 

modernidade, assim como a reconstrução do indivíduo em todos os sentidos após a 

autonegação, como a arte da reconstrução, incluindo o caos no trajeto do indivíduo e nas 

mudanças que ocorrem nas organizações. 

Facilita a caminhada, caso o indivíduo receba ajuda na reconstrução de sua 

identidade, mas caso não receba, o indivíduo pode ter bloqueios afetivos causados pelo 

aprisionamento de representações paradoxais dificultando a síntese de seu 

conhecimento. 
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2.2.1.1 A Metáfora de Fausto  

 

O mito de Fausto faz parte da civilização ocidental, sendo considerado como 

uma das mais importantes e clássicas lendas, datadas desde o século XVI (Marlowe, 

1994). Desde 1587 essa lenda tem sido contada e traduzida por diversos autores, e uma 

das mais primorosas versões da história de Fausto foi escrita pelo poeta alemão 

J.W.Goethe em 1962. Todo esse sucesso se deve ao fato, do reflexo das questões 

descritas pelo mito encontradas nas civilizações, dentre as quais contradições e 

dificuldades que foram geradas pela modernização e por mudanças sociais bruscas. 

Através desse mito, também podemos entender importantes aspectos presentes no 

processo de mudança estratégica em organizações contemporâneas. 

Para Goethe (1962), Fausto não era considerado apenas um mito ambicioso, mas 

havia um ideal de grande nobreza, havia um sonho de libertar o homem do sofrimento e 

da dor, com a construção de uma nova sociedade com planejamento e a partir de uma 

racionalidade superior. Com objetivo de criar esse novo mundo, é que Fausto vende 

sua alma como troca ilimitada de conhecimento e sabedoria. O projeto faústico de 

mudança resulta na interrupção com o passado, com base na necessidade de uma 

racionalidade perfeita e intransigente a um mundo considerado imperfeito. 

Sendo assim, o programa de Fausto, é semelhante a outros programas de 

mudança instrumental, onde a mudança deve ser imposta por um novo modelo, 

considerando a racionalidade superior definida pelos dirigentes da organização, ao qual 

devem gerenciar o novo sistema. Esse programa de Fausto considera que a mudança 

deve ser imposta por um novo modelo baseado na racionalidade superior definida pelos 

dirigentes da organização, não devendo haver resistência dos indivíduos, e caso haja, 

deve ser reprimido de forma autoritária. Essa mudança imposta em nome do 

desenvolvimento econômico da organização pode provocar uma crise identitária, 

gerando resistência do indivíduo e influenciando o futuro da organização. 

(VASCONCELOS e VASCONCELOS, 2001). 

 

 

2.2.2. Paradoxo Discurso versus Prática  

 

O paradoxo discurso versus prática se conceitua pelo entendimento de uma 

realidade contraditória, o discurso da organização e a prática aplicada por ela, com 
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relação ao mesmo objeto em questão, gerando percepção inconsistente e uma 

polarização interpretativa da realidade. A expectativa gerada pelas promessas e pelos 

discursos gerenciais, quando não são realizados, podem desenvolver reação defensiva, 

frustração, tensão e estresse no sistema organizacional.  

Com base na revisão da literatura, nas últimas décadas, sobre administração de 

recursos humanos (ARH), foi identificado o descompasso entre a percepção do 

problema e a identificação de tendências dos indivíduos e formadores de opinião na área 

e na prática em gestão de pessoas, com destaque para as empresas brasileiras. O 

conceito de administração estratégica de recursos humanos surgiu em 1980 no Estados 

Unidos e foi reconhecido alguns anos depois como necessário para as organizações 

brasileiras. Porém, na década de 1990, suas práticas ainda não tinham sido adotadas, 

apesar de recomendadas por autores nacionais e estrangeiros. 

 

 

2.3. Administração Estratégica de Recursos Humanos 

 

Marcada pela emergência das abordagens estratégicas da administração de 

recursos humanos, na década de 80, o conceito de planejamento estratégico para 

recursos humanos (PERH) surgiu com base em duas proposições: Michigan Concept e 

Harvard Concept.  

 

� Michigan Concept foi desenvolvida por Tichy e seus colaboradores e definia 

PERH como a ligação de missão, estratégia, estrutura e RH, com destaque 

temporal e quantitativo na missão desses fatores. O objetivo do PERH era 

desenvolver estratégia para os fatores: seleção, avaliação, remuneração e 

desenvolvimento; 

 

� Harvard Concept, com ênfase para gestão administrativa de recursos humanos, 

destaca o papel do adaptador e do interventor no planejamento estratégico. Com 

quatro áreas que determinavam a política de recursos humanos: participativa, 

fluxo de recursos humanos, sistema de recompensa e organização do trabalho. 

Essas áreas poderiam ser afetadas por interesse dos stekholders, incluindo os 

empregados, devido à fatores situacionais (STAEHLE, 1990). 
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Então recursos humanos passou a exercer o papel estratégico de repensar as 

atividades próprias da área, ou seja, integrar o objetivo de longo prazo na organização, 

as variáveis relevantes do ambiente e as necessidades das pessoas. Devana, Fombrun e 

Tichy (1984), afirmam que subsistemas de seleção, avaliação, recompensa e 

desenvolvimento deveriam acontecer a partir da ótica estratégica e da visão da 

organização com relação ao tipo de contrato estabelecido com seus funcionários.  

Essa visão compreende a relação da organização com o funcionário, limitado a 

recompensar o desempenho ou troca de comprometimento por qualidade do trabalho 

desempenhado, participação esperada, ênfase no recrutamento interno e externo, 

desempenho individual ou em equipes ou mista. Essa visão definiria a administração 

dos subsistemas, e esses conceitos chamados de modelo de gestão de pessoas, não se 

restringiria ao caráter instrumental, mas com componentes reais e dinâmicos, atuando 

ao mesmo tempo nas áreas política, social, ideológica e comportamental (FISCHER, 

1998). O modelo ao tornar simples a realidade, acaba por orientar a decisão e a ação. 

Segundo Devana et al. (1984), organizações diferentes, podem adotar visões 

diferentes e eles destacam vantagens em alguns conceitos de planejamento estratégico 

de recursos humanos. Um dos conceitos que eles destacam é a seleção e o recrutamento 

interno, por acreditarem que bons gerentes, são preparados, não nascem como gerentes. 

A importância em desenvolver pessoas, formar gerentes na própria organização, o que 

deveria se refletir nos subsistemas de recursos humanos, com o recrutamento interno. 

Albuquerque (1987) destaca a importância de pessoas em recursos humanos de 

forma estratégica a partir do ambiente externo na estratégia de negócios e destaca a 

existência de um gap entre as necessidades para implantação da estratégia e a realidade 

das organizações em termos de pessoas para implantá-las. 

Springer e Springer (1990) ao avaliar na década de 1990 as práticas de recursos 

humanos verificaram que elas eram focadas em: 

 

� Recrutamento: interno, para melhor adequação aos objetivos estratégicos; 

 

� Análise de funções: utilizada de forma descrita, com a finalidade de fornecer 

informações para os recursos humanos, não como controle ou imposição de 

tarefas predeterminadas; 
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� Treinamento e desenvolvimento: crescimento na função por treinamento, para 

pessoal operacional in-house training e para nível gerencial com foco no 

desenvolvimento de competência com treinamentos técnicos e comportamentais. 

 

A partir dos anos 90, foi iniciada uma nova visão de gestão de pessoas. 

Albuquerque (1992), fala sobre a competitividade e como ocorreria a mudança nas 

relações de trabalho. Um novo modelo de organização com foco nos stakeholders, que 

previa a manutenção das pessoas na organização, como política de recursos humanos, 

mas de forma flexível, com intercâmbio de carreiras e funções, e com foco no 

desempenho das equipes. Com a preparação desses funcionários para funções presentes 

e futuras, além da necessidade do trabalho em grupo. 

Anthony et al.(1996) destacam a importância das funções de recursos humanos 

estarem alinhadas à estratégia da empresa e sugerem que todos os gerentes devam ser 

também gerentes de recursos humanos. Então os gerentes passam a serem vistos como 

responsáveis pela eficiência de seus subordinados. Tendo o profissional de recursos 

humanos o papel de aconselhar e coordenar esforços para que os gerentes desempenhem 

essa nova função. 

A interdependência entre gerentes e profissionais de recursos humanos deveria 

crescer a partir do momento que gerentes se tornassem mais capazes de resolver 

problemas, e os profissionais de recursos humanos deveriam compreender melhor a 

variedade da dinâmica encontrada em cada área. 

Outro papel associado à mudança foi identificado por Siehl e Bowen (1997), 

mudanças essas que passam por relações de trabalho. Para os autores, o contrato 

psicológico existente entre empregados e empresas, com relação longa e para a vida 

toda, vem deixando de existir, devido à flexibilidade das relações e das novas formas de 

trabalho, sendo necessário um novo contrato psicológico. Os autores também destacam 

grandes desafios para os recursos humanos no final da década, com a facilitação do 

trabalho que ocorre entre trabalhadores que estão separados fisicamente e a flexibilidade 

entre as pessoas, com outros comportamentos, outra forma de agir. 

Ao final da década de 1990, segundo os autores Mohkman e Lawler (1997), 

ocorreu uma importante mudança nas regras: as empresas passaram a buscar maior 

desempenho e menor comprometimento dos empregados. 

Esse paradoxo redefiniria as funções dos recursos humanos, que deveria se 

tornar um parceiro para o desenvolvimento de novas abordagens para seleção, 
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treinamento, planejamento de carreiras, recompensas e habilidades essenciais. Os 

autores também apontaram a tendência de estabelecer alianças e parcerias 

interorganizacionais, entre empresas, universidade e governo, devido ao novo tipo de 

contrato de trabalho. 

Segundo Fisher (1998) a partir da década de 90, houve um novo significado 

assumido pela ARH, a ARH como vantagem competitiva, mas com foco nos negócios, 

começou a ser discutido o papel das pessoas para atingir a competitividade. Passando a 

atribuir quatro funções para os recursos humanos: estratégia e competitividade, 

promover e auxiliar processos de mudança e responder pelo desenvolvimento do 

empregado com a equipe. Segundo o autor o papel da ARH cresce em relação à 

estratégia, elaborada na década de 80, conforme apresentado no Quadro 1.  

 

Quadro 1 – ARH estratégico versus ARH como vantagem competitiva 

RH Estratégia Vantagem competitiva 
Período Anos 80 e 90 Anos 90 

Condições para o 
aparecimento 

Reconhecimento da importância dada aos fatores 
do ambiente; 
Necessidade de correlacionar gestão de pessoas a 
estratégia da organização. 

Maior competitividade; 
Necessidade de diferenciação; 
Pessoas vistas como recursos 
para vantagem competitiva. 

Papel 
Adequação das pessoas as necessidades 
estratégicas da organização. 

Difusão das estratégias, 
transformando as pessoas em 
agentes de competitividade. 

Funções e 
contribuições 

Incentivo, garantia de segurança e bom ambiente 
para os indivíduos, assegurando o envolvimento 
do empregado. 

Vantagem competitiva 
sustentável, com gestão de 
pessoas focada na mudança e 
envolvimento do indivíduo.  

 
 

Atividades 
principais 

Treinamento, recrutamento interno e 
desenvolvimento;  
Busca de práticas ideais; 
Terceirização; 
Descentralização. 

Administração de rede de agentes 
organizacionais – gerentes e 
parceiros internos e externos; 
administração de programas que 
dependem do comportamento 
dos indivíduos; criação de 
instrumentos de gestão de 
pessoas; mensuração dos 
impactos de RH; manutenção da 
capacidade intelectual da 
organização; orientação para um 
desenvolvimento integrado. 

Fonte: Fisher, A.L. A constituição do modelo competitivo de gestão de pessoas no Brasil – um estudo 
sobre as empresas consideradas exemplares, Tese de Doutoramento, Faculdade de Economia, 
Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, 1998 (Adaptado pela autora). 
. 

 

Fisher (1998) confirma que a partir de 1995 iniciou uma nova tendência nas 

estratégias usadas pelas organizações brasileiras, por identificar a relevância que passou 

a ter o cliente em ambientes de competição. O autor revela como essa mudança de foco 

não só influenciou os processos produtivos, como também fez as organizações 
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refletirem sobre os processos de gestão de pessoas, o que já estava acontecendo em 

outros países. Dentre os programas mais praticados podem ser destacados: planejamento 

estratégico, implantação do trabalho em equipe, Gestão da Qualidade Total, aquisição 

de equipamentos automáticos, planejamento das necessidades de materiais, entre outros. 

Foi possível verificar que tanto esse como outros programas dependiam do 

envolvimento e atuação das pessoas, para que a organização tivesse sucesso, daí a 

necessidade da ARH utilizar uma nova visão.  

 

 

2.3.1. Da Administração de Recursos Humanos à Gestão de Pessoas 

 

Com o passar do tempo, o ser humano se tornou cada vez mais complexo e com 

vontade própria, em busca da realização no trabalho, com poder de escolha e capacidade 

de ação política, não era mais um ser previsível e controlável. Alguns autores não 

consideravam mais adequada a expressão recursos humanos para referir-se a esse novo 

indivíduo com múltiplas dimensões e que não podia mais ser um recurso a ser 

explorado pela organização.  

A organização também passou a ter um papel social importante associado à 

lucratividade e eficiência, surgindo então à expressão gestão de pessoas, que considera o 

empregado como uma pessoa não mais um fator produtivo. Porém para alguns autores a 

mudança na denominação ocultaria a relação de domínio e poder. 

O perfil gerencial passou a ser valorizado de acordo com as técnicas de gestão 

de pessoas a ser adotada. Estudos recentes mostram que o Modelo Instrumental de 

Gestão de Pessoas, valoriza gerentes mais conservadores e burocráticos, e vem sendo 

substituído pelo Modelo Político de Gestão de Pessoas em que o gerente promove a 

participação e o debate e após ouvir as parte, adota a solução. Sendo assim, tem sido 

cada vez mais valorizada a capacidade de coordenar debates e gerir conflitos e relações 

interpessoais. 

 

 

2.4. A Mudança: a transição do Modelo Industrial para o Pós-Industrial 

 

O aparecimento de uma nova estrutura social, resultado da reestruturação do 

modelo capitalista de produção, discorre da passagem do modelo industrial para o pós-
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industrial (CASTELLS, 1999, DOMINICO DE MASI, 2000). Nesse novo modelo, a 

produtividade é gerada através do conhecimento com o apoio da tecnologia, 

introduzindo ambiguidades e contradições.  

O autor ao comparar a sociedade industrial com a pós-industrial, percebe que 

atividades recorrentes da sociedade industrial, direcionada à produtividade, não traziam 

realização pessoal para os indivíduos e acabavam por limitar seu processo de 

aprendizagem, fazendo com que às oportunidades de desenvolvimento fossem 

privilégio de poucos. Já na sociedade pós-industrial, com a redução da jornada de 

trabalho e a oportunidade de lazer, com novas possibilidades de desenvolvimento e 

realização pessoal como valores que se destacam nas organizações e na sociedade 

(CASTELLS, 1999; DE MASI, 2000). Quando o autor se refere ao modelo pós-

industrial, ele destaca quatro pontos fundamentais para a organização:  

 

� A necessidade de atenção no processo de mudança organizacional – Para 

Pettigrew, Woodman et al., (2001), é necessário que pesquisadores e teóricos da 

administração, intensifiquem os estudos sobre a estrutura organizacional e sua 

dinâmica;  

 

� A valorização da dimensão simbólica – Heracleous e Barret (2001), afirmam que 

deve-se procurar formas de integração e de coesão organizacional, valorizando a 

dimensão simbólica e cultural da organização;  

 

� A importância da aprendizagem organizacional – Apesar do tema aprendizagem 

nas organizações, já ter sido estudado por teóricos, no início da década de 90, 

Peter Senge torna esse conceito operacional e o anuncia em seu livro A quinta 

disciplina (SENGE, 1990; ARTHUR e AIMAN-SMITH, 2001);  

 
� A autonomia individual – A necessidade de encontrar o equilíbrio entre a 

autonomia individual e a produtividade (ARTHUR e AIMAN-SMITH, 2001). 

 

Diversos autores afirmam que a organização deve mudar rapidamente, e se 

adequar a situações atuais socioeconômicas temporárias e em constante mudança. Ao se 

tratar de mudanças organizacionais entre os modelos industrial e pós-industrial, requer 

mudanças significativas no que se refere à gestão de pessoas e as formas de produção, 
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como por exemplo, maior autonomia individual, dentre outras (WOODMAN, 

CAMERON et al., 2001; LOVALACE, SHAPIRO et al. 2001). 

Enquanto as mudanças no discurso acontecem de forma rápida, as mudanças na 

produção que são mais complexas acabam sendo mais lentas, aumentando a distância 

entre o discurso professado e o modelo praticado e fortalecendo as contradições e as 

pluralidades (PETTIGREW, WOODMAN et al., 2001). Essas contradições vêm sendo 

discutidas por uma corrente teórica denominada neoinstitucionalismo. As organizações 

elegem um novo modelo de gestão com expectativa de fácil adaptação, mas esta 

implantação não é tão fácil.  

Estudos realizados por neoinstitucionalistas mostram que as organizações 

buscam novas estruturas não só por eficiência, mas por seguir exemplos de sucesso em 

organizações com setor semelhante, então acreditam ser a melhor. Esses estudos 

mostram que cumprir normas, muitas vezes acaba por não ser a melhor opção, e que 

diferente da teoria, na prática, existe um fenômeno denominado dowpling, que separa as 

normas da prática administrativa, produzindo dúvidas nos indivíduos (POWELL e 

DIMAGGIO, 1991; MYEONG-GU e CREED, 2002). 

Em geral, as organizações adotam novos modelos de gestão na teoria, mas essas 

mudanças não são tão perceptíveis na prática, e o modelo a ser aplicado deve seguir um 

modelo específico para a organização, pois se trata de algo particular que não deve ser 

aplicado a todas as organizações do mesmo segmento (CALDAS e WOOD JR., 1999).  

 

 

2.4.1. O Modelo Instrumental de Gestão de Pessoas (Taylorista ou Neotaylorista)  

 

O modelo instrumental retrata o pensamento da Escola Clássica de 

Administração, com algumas melhorias, e é visto em situações em que o formalismo, a 

autoridade e a rigidez mediam as relações sociais (TROOTINGS, GUSTAVSEN e 

HETHY, 1989). Este modelo é caracterizado pela suposta existência de uma 

racionalidade superior na organização. Em que a empresa é um instrumento racional de 

produção, que funciona de acordo com a imposição do mercado, do setor e dos 

princípios da organização, de acordo com a estratégia dos diretores. Em busca da 

potencialização dos recursos da organização, a administração de recursos humanos tem 

a atribuição de inserir a estratégia apontada pelos diretores, já que supostamente toda 

organização será beneficiada.  
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Neste modelo os indivíduos são conceituados como utilitaristas e 

condicionáveis, sendo possível induzir que se comportem conforme esperado, 

mensurando as respostas obtidas de acordo com o estímulo. 

Esse modelo tem como base o pressuposto que viver socialmente e em harmonia 

contribui para economia, e que o conflito é disfuncional e afeta o sistema social. Os 

conflitos gerados devem ser solucionados o mais breve possível para que não afete o 

ambiente de trabalho, e consequentemente, não prejudique a produtividade da 

organização. Neste modelo os atores sociais são chamados de agentes. Não há 

necessidade de debates, pois as decisões partem da diretoria, onde a racionalidade 

superior tem a capacidade e a visão ideal para direcionar os agentes ao sucesso. 

 

 

2.4.2 Modelo Transformacional ou Político de Gestão de Pessoas 

 

Esse modelo surgiu a partir de estudos sobre motivação de Herzberg e por 

estudos realizados no Instituto Tavistock de Londres, que tiveram como base o 

movimento da “democracia industrial” que surgiu na década de 60 nos países 

escandinavos (HERZBERG, 1999). 

Os valores definidos por este movimento incluem debate político e auto-

organização, além de melhoria nas condições de trabalho, humanização e reestruturação 

das tarefas. Esse modelo se diferencia do instrumental pela incorporação da ideia de 

conflito e divergência, com diferentes interesses dos atores sociais. 

O Modelo Político de Gestão de Pessoas sugere um acordo no processo de 

mudança. Onde a confiança será construída a partir da negociação política entre as 

partes, que possuem cultura, valores e formas de conhecimento diferentes, permitindo a 

ação conjunta dos indivíduos para a construção da junção necessária ao funcionamento 

futuro da organização. A negociação é mediada pelos diretores e gerentes, não sendo 

considerada uma racionalidade superior.  

Esse modelo considera a hipótese da racionalidade limitada de Simon, onde 

toda decisão é referente ao indivíduo que decide, tendo acesso limitado às informações. 

Os limites no processo de decisão, também podem estar limitados à cultura, atitudes, 

valores e percepção do indivíduo no momento da decisão. Ao admitir essa hipótese, 

deve ser considerada como consequências: o reconhecimento e a validação da variedade 

de formas de racionalidade e cultura dos indivíduos na organização em vários níveis.  
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O modelo político empenha-se no desenvolvimento do conceito de resistência à 

mudança e as possibilidades de superá-la, não sendo considerado o fenômeno afetivo 

associado à resistência à mudança. 

O Modelo Transformacional de Gestão de Pessoas trata de questões 

relacionadas à afetividade nas organizações, em um grau de aprofundamento diferente 

dos outros modelos (Brabet, 1993). Grande parte dos trabalhos acadêmicos que tratam 

de paradoxos organizacionais desenvolvem um estudo crítico, tendo como referência o 

modelo pós-moderno, considerando os princípios do Modelo Transformacional de 

Gestão de Pessoas, e fazendo referência aos temas: confiança como opção de ajuste 

social, elaboração do tempo e do espaço, diversidade, análise de discurso, filosofia, 

religiosidade, significação e legitimação simbólica, identidade organizacional, mudança, 

incerteza, entre outros (HARVEY, 2000; ARAC, 1986; GIDDENS, 1990). 

O Modelo Transformacional de Gestão de Pessoas trabalha com a gestão de 

aspectos contraditórios característicos da vida atual, sendo um conjunto de ideias inter-

relacionadas em um tema. Atualmente enfrentamos muitas mudanças, que tornam 

relevante o assunto paradoxos e que fazem das premissas do modelo transformacional e 

da visão dialética da mudança uma abordagem de suma importância para discussão do 

comportamento humano nas organizações. 

O Quadro 2 apresenta a diferença entre as características gerais dos modelos 

instrumental e político e o Quadro 3 apresenta a diferença entre as funções dos modelos 

instrumental e político. 

 

Quadro 2 – Diferença entre as características gerais e dos modelos instrumental e político 

Modelo Instrumental Modelo Político 
Organização como ferramenta racional de produção Eficiência econômica negociada 
Aumento do resultado econômico Aceitação do conflito e superação por negociação 
Remuneração por produtividade Avaliação dos resultados realizada pelo grupo 

organizacional 
Dedução que a eficiência social promove eficiência 
econômica 

Os indivíduos considerados como atores políticos 
em busca da concretização de seus interesses na 
empresa 

Autonomia e descentralização controlada pela 
padronização dos processos decisórios na empresa 

Mudança organizacional considerada como 
desejável e necessária 

Isonomia cultural Meio ambiente criado através de alianças 
estratégicas 

Indivíduos como agentes condicionáveis e 
previsíveis  

Organização vista como arena política 

Evita conflitos  
Fonte: Motta F.C. e Vasconcelos, I. F.F.G. Teoria Geral da Administração, p.87 e 88, 2003 (Adaptado 
pela autora). 
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Quadro 3 – Diferença entre as funções dos modelos instrumental e político 

As Funções do Modelo Instrumental As Funções do Modelo Político 
Parecer das necessidades da organização e de seus 
recursos 

Diretoria e gerentes comprometidos com a gestão 
de pessoas 

Relato e provimento dos cargos por métodos de 
avaliação considerando os objetivos 

A antiga função “recursos humanos” alcança 
relevância estratégica na organização 

Procura de eficiência social com objetivo de 
aumentar a produtividade  

 Gerentes como “árbitros” que decidem após ouvir 
as partes envolvidas 

Treinamento e comunicação Demanda por consenso, se possível 
Baseado no Modelo funcionalista Negociação política 
Adequação ao meio ambiente de negócios Diversidade cultural – muitos padrões de referência 

e comparação 
 Autonomia e responsabilização pelos resultados 
Fonte: Motta F.C. e Vasconcelos, I. F.F.G. Teoria Geral da Administração, p.87 e 88, 2003 (Adaptado 
pela autora). 
 

 

2.4.2.1. Paradoxos Organizacionais: Estudo Crítico e o Paradigma Pós-Moderno 

 

Estudos realizados sobre o tema paradoxos organizacionais tem como base o 

modelo transformacional, resgatando os clássicos da administração e renovando-os sob 

uma visão crítica. O estudo do paradigma pós-moderno pode ser dividido em três 

correntes teóricas: 

 

� A Crítica à burocracia – Atualização dos estudos realizados por teóricos 

clássicos, sobre críticas e controle burocrático (Merton, Selznick, Blau e 

Scott, Crozier) incorporando estudos sobre paradoxos; 

 

� Os paradigmas psicanalítico e psicodinâmico – Com base nas publicações do 

Tavistock Institute de Londres, diversos autores resgatam as publicações de 

Melanie Klein, Elliot Jacques, Bion, entre outros, reexaminando e renovando 

esses estudos, utilizando como base o conceito de paradoxos; 

 

� Sociologia interpretativa tendo como base a tecnologia (interacionismo 

simbólico) – Esses estudos resgatam as publicações de Goffman, Peter 

Berger e Thomas Luckman, entre outros autores, e trabalham a definição de 

paradoxos na aprendizagem e na cultura organizacional, na formação da 

identidade do indivíduo e na análise do discurso. 
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2.4.2.2. A Crítica à Burocracia 

 

A partir dos autores clássicos da administração, iniciam as críticas à burocracia 

pela primeira corrente teórica, e Merton foi um dos primeiros autores a abordar o tema 

paradoxos, criticando o controle usado por alguns gerentes e considerando que existem 

disfunções burocráticas. O autor descreve a personalidade burocrática, como o excesso 

de apego às regras e a procura da coerência organizacional, o que não é possível, mas 

que a contradição e o conflito fazem parte do sistema organizacional (MERTON, 1936). 

O autor afirma que para cada ação existe uma consequência que não foi prevista 

ou efeitos secundários que o indivíduo não esperava, podendo existir efeitos que não 

estejam em conformidade com o que os gerentes esperam, e essas contradições podem 

provocar tensões gerando resistência organizacional e emergência de conflitos 

(MERTON, 1950). 

Selznick (1955) também critica o controle burocrático, assim como Merton, 

acreditando na possibilidade da harmonia social e na eliminação de conflitos, mostrando 

como os paradoxos estão presentes nas organizações. Em seu estudo clássico TVA 

(Tennessee Valley Authority) and the grass roots, o autor observou algumas disfunções 

burocráticas encontradas nas organizações: 

 

� Contradição entre a teoria e prática discurso e ação – Ao estabelecer novos 

conceitos e modelos organizacionais com objetivo de implantar essas políticas, a 

organização estudada apresentou contradições entre o discurso e a prática, 

podendo provocar paradoxos nos indivíduos, sobre a ação ambígua dos 

dirigentes; 

 

� Conformismo e inovação – O apego às normas e aos procedimentos formais 

impediam a inovação e a renovação administrativa, fazendo com que os 

indivíduos ficassem divididos entre a necessidade de inovar e as regras 

burocráticas. 

 

Segundo os autores Laurence e Lorsch (1969), as organizações devem se 

diferenciar, mas mantendo o mínimo de integração, pois um dos principais paradoxos 

encontrados nas organizações, para esses autores, é a contraposição entre a 

diferenciação e a integração das estruturas organizacionais. 
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Blau e Schott (1970) tratam do paradoxo planejamento administrativo e a 

incerteza e criatividade. O avanço tecnológico demanda mais criatividade que é inibida 

pela necessidade de planejamento e controle, porém essas oposições sustentam a 

organização, sendo esse processo primordialmente dialético.  

Estudos atuais que falam sobre reestruração e mudança organizacional mostram 

que é importante a busca por harmonia e pelo controle burocrático, e que conviver com 

contradições e polarizações é necessário. 

Segundo Mckinley e Scheres (2000), os processos de reestruturação são 

coerentes para os diretores, mas ao serem implementados tornam o ambiente 

organizacional confuso, fazendo com que em pouco tempo haja a necessidade de 

implantar um novo processo de reestruturação. Apesar dessa mudança produzir 

diferentes percepções, essa ambiguidade presente nas organizações, não deve ser 

eliminada.  

 

 

2.4.2.3. Modelo Transformacional e Ética e a Teoria da Ação Comunicativa de 

Habermas 

 

No modelo transformacional, é observada a importância da ética com base na 

comunicação, na argumentação, na articulação de diferenças culturais e na preparação 

conjunta de um projeto de empresa (Pesqueux, Ramanantsoa, Saudan & Tourndo). 

(Adaptado pela autora do site <  http:// www.transformare.com.br>. Acesso em 21 de 

setembro de 2016). 

A elaboração de “ambientes organizacionais” protegidos ou “zonas de 

experimentação”, onde os indivíduos se sintam à vontade para se adaptarem as 

constantes mudanças e que contribua de forma válida com o processo e onde possa 

destacar a importância da comunicação e da negociação. Neste caso, a mudança é 

dialética, e ocorre a partir das contradições e dos paradoxos. A proposta de Habermas é 

a criação de locais específicos para comunicação nas organizações em uma lógica que 

vai além da ação estratégica e da negociação de interesses.  

Para Vasconcelos e Pesqueux, (2013a) a “Teoria da Ação Comunicativa e 

responsabilidade social empresarial, podem ser definidas como uma proposta de 

pesquisa, que tem como objetivo apurar as possibilidades de uma comunicação 
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estruturada nas organizações, que tem como base a Teoria da Ação Comunicativa de 

Habermas.  

Segundo Habermas, podem ocorrer práticas de comunicação nas áreas da 

organização que estão associadas às questões de Ética, como: na definição de agendas 

de desenvolvimento sustentável, na responsabilidade social corporativa, nas propostas 

de inovação tecnológica e na gestão da pesquisa e desenvolvimento.  

Alguns autores afirmam que é possível aplicar as práticas de comunicação 

Habersiana em todas as áreas da organização, e que é importante discutir sobre qualquer 

desses aspectos citados sem interesse pessoal, alianças estratégicas ou poder. 

Nesse tipo de comunicação, onde o diálogo está baseado em ideias sobre 

desenvolvimento tecnológico, social e humano, sem interesses pessoais ou de grupos, 

podem surgir propostas que venham fazer a diferença para à sociedade e para o sistema 

organizacional. 

Ao tratar de eficiência e eficácia nos sistemas organizacionais, alguns conceitos 

devem ser destacados como: limitação de recursos, competitividade, ação estratégica e 

alianças de poder, associados aos sistemas organizacionais, que devem ser vistos como 

sistemas culturais e políticos. Porém, esses aspectos devem ser destacados quando se 

trata de operacionalização de decisões relacionadas ao desenvolvimento, onde esses 

aspectos devem ser tratados, independente dos aspectos de interesse político de grupos e 

de coalisões políticas na organização, com base nas questões gerais e com foco no 

desenvolvimento tecnológico e social.  

Segundo Habermas, a crise da razão pode se manifestar de duas formas: uma 

com fundamentos no neutro e a outra no ético, porém por ordem subjetiva, e não 

legítima. Dessa forma, na proposta da Teoria da Ação Comunicativa, não pode ser 

considerada uma reflexão racional individual para que sejam estabelecidos objetivos e 

valores moralmente válidos. A Teoria da Ação Comunicativa de Habermas recomenda 

que a razão e a ética estejam unidas legitimamente, e também recomenda a recuperação 

da racionalidade humana através da intersubjetividade, da estruturação de uma 

comunicação que estabeleça parâmetros de justiça e verdade.  

Assim que um debate se estabelece, os interlocutores confirmam à existência de 

valores, até então implícitos, como a verdade dos fatos, a justiça dos atos e a sinceridade 

dos julgamentos. Então caso o interlocutor venha recusar esses princípios, a 

comunicação se torna impossível. Assim como quando se refere a moral kantiana, onde 

a possibilidade de mentira destruiria toda a moral.  
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Os princípios fundamentais da ética presumem, a presença de uma comunicação 

entre diferentes sujeitos ao termo de uma discussão bem conduzida. Não se tem ética 

sem comunicação e sem comunicação autêntica. A Teoria da Ação Comunicativa reúne, 

ética e comunicação intersubjetiva dentro de um princípio de tolerância, democracia e 

ação política.  

E para que ocorra a ação comunicativa, além de seguir as regras de legitimidade 

citadas anteriormente, que devem ser aceitas pelo grupo social que interage, é 

fundamental que os membros do grupo se comuniquem e o façam com base em um 

princípio de igualdade de direitos.  

Ao analisar a diversidade de formas de comunicação, foi possível destacar os 

fundamentos morais, no qual essa comunicação está baseada, fazendo com que a 

filosofia moral tenha como função compreender a ética subjacente a cada forma de 

comunicação. No entanto, segundo Habermas, a função dos filósofos atualmente não é 

determinar o comportamento a ser adotado em determinada situação.  

Com base no pluralismo totalmente justificado dos projetos e das diversas 

formas de vida, os filósofos não podem mais instruir plenamente a respeito do sentido 

da vida. Eles podem fazer uma analise reflexiva do procedimento e responder sobre 

questões éticas, ou seja, às formas de comunicação que podem levar à formulação de 

uma ética pelo grupo social. O significado de um comportamento moral é aprendido 

pelos indivíduos antes que eles tenham aprendido filosofia.  

As próprias experiências, a socialização primária relativa à proteção, a ajuda 

solidária e a igualdade saturam as instituições, e educam mais do que qualquer 

argumento.  

Segundo Kant, o filósofo não tem como objetivo impor ao homem sua moral, já 

que está presente em suas atitudes, mesmo antes de qualquer análise filosófica e ética. 

Assim, a filosofia, tem como objetivo entender os pressupostos da moral e seus critérios 

de legitimidade, que vão além da racionalidade, apelando pela universalidade.  

Os critérios de legitimidade que produzem a comunicação do que pode ser 

considerado ético para um grupo social, pode ser baseado nos critérios de legitimidade, 

a partir de duas questões: se foram cumpridos os critérios de legitimidade da 

comunicação e se sua aplicação e realização são possíveis (relação existente entre 

hipóteses, princípios fundadores e realidade da ação moral). 

Primeiramente, em uma organização, é possível utilizar esses princípios e 

exercitar a estruturação da comunicação, a fim de fixar pautas de desenvolvimento 
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sustentável, inovação sustentável, pesquisa e desenvolvimento, código de ética, 

benefícios e programas voltados à qualidade de vida dos membros da comunidade, 

associados à organização (incluindo a sociedade), sendo que as decisões em geral 

devem obedecer a princípios universais. Após isso, os indivíduos serão pressionados a 

tomarem decisões de caráter operacional, considerando elementos de poder na 

organização.  

 

 

2.4.2.4. Teoria de poder: A Proposta Crozieriana de Aprendizagem Coletiva  

 

Em se tratando de aprendizagem e inovação, Crozier e Friedberg (1981) 

apontam um novo sentido que domina as organizações na atualidade, à capacidade de 

inovar e transformar, que as torna mais decisiva quando comparadas aos modelos 

anteriores que tinham como objetivo racionalizar.  

A lógica do consumo, produção sendo substituída pela lógica da tecnologia, do 

serviço, onde a qualidade faz toda a diferença, mesmo sem depender de inovações 

tecnológicas, mas sempre considerando a mobilização dos parceiros das organizações. 

Crozier e Friedberg (1981) confirmam suas ideologias apostando em uma nova 

concepção que envolve a ação coletiva, considerando a capacidade de mudança – que 

faz parte do processo de aprendizagem – provém da capacidade das pessoas 

contribuírem de forma eficaz e conceberem transformação.  

Para Crozier e Friedberg (1981), a mudança pode ser considerada como uma 

questão sociológica para a organização, pois a mudança provém das pessoas, sendo elas 

a mudarem, mas não de forma passiva, ocorrendo dentro do grupo e como um grupo, 

não individualmente.  

Para esses autores, o desenvolvimento e o futuro das organizações, estão 

baseados nas transformações das pessoas que fazem parte dela, assim como a 

aprendizagem. E a aprendizagem não se forma a partir de metodologias formais, mas 

através de um processo de acertos e erros.  

Crozier e Friedberg (1981) consideram a aprendizagem como um processo de 

mudança que ocorre na natureza do jogo, não apenas nas regras, fazendo parte do 

convívio social presente nas organizações.  

Portanto, Crozier e Friedberg (1981) afirmam que a mudança, considerada como 

base da inovação, não é proveniente de um processo natural. Ela pode ser considerada 
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como um problema para as empresas, por ter a necessidade de uma ação coletiva. Os 

autores entendem que a aprendizagem, só pode ser compreendida, se acontecer através 

de um processo coletivo, através de acertos e erros, criando e consolidando novas 

formas de jogar o jogo social da colaboração e do conflito. O fato desse processo de 

aprendizagem ter como princípio a coletividade, não podendo ser individual, esse fato 

que é considerado como o ponto de maior dificuldade dentro desse processo, pois cada 

indivíduo tem seu tempo para a aprendizagem e para a evolução da organização que 

antecede a teoria das capacidades dinâmicas, mas para isso, é necessário que a grande 

massa tenha aprendido.  

 

 

2.5. As Organizações como Metáforas 

 

Gareth Morgan, conhecido por criar o conceito "Metáfora Organizacional" e 

autor do best-seller Imagens da Organização. Morgan, apresenta as metáforas com 

objetivo de entender e tratar problemas existentes nas organizações, conceituando-as 

como: máquinas, organismos, cérebros, culturas, sistemas políticos, prisão psíquicas, 

fluxo e transformação e instrumento de dominação. 

Morgan mostra através de imagens mecânicas e biológicas, como deve ser vista 

e pensada as organizações, de forma prática, diagnosticando problemas, administrando e 

planejando de forma ampla.  

Morgan faz referência à imagem das organizações como máquinas, onde o estilo 

mecanicista de pensamento desenvolve uma organização burocrática, racional de tarefas 

e atividades e estruturada para atingir objetivos, onde seu desenho estrutural torna-se 

um organograma.  

Nesse tipo de organização, os gerentes e os administradores, planejam e 

gerenciam as organizações considerando-as como máquinas, que possuem partes 

interligadas, e que cada indivíduo tem sua função definida para chegar ao todo. Esse 

tipo de organização apresentou bons resultados na produção, desde a revolução 

industrial e até hoje, é bem presente, apesar da dificuldade quando é preciso reorganizar.  

Segundo Morgan, as origens da teoria clássica da administração e a 

administração científica ocorreram durante o século XIX, com objetivo de promover 

ideias que chegassem à eficiência, onde muitas tentativas foram realizadas.  
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Weber e a teoria da burocracia como estrutura ideal, alta especialização, divisão 

de tarefas em todos os níveis, respeito à hierarquia e decisão impessoal. Para Fayol, era 

necessário dividir a organização em departamentos, onde planejamento, controle, 

direcionamento e coordenação, eram considerados fatores indispensáveis para uma 

organização eficaz. Taylor, acreditava na centralização da autoridade, na especialização 

e divisão de tarefas, na separação entre gerencia e nível operacional, e aplicação de 

regras e procedimentos rígidos. Também chamada de Administração clássica onde os 

teóricos interessados nos problemas da administração prática procuravam compartilhar 

suas experiências positivas com outros que tivessem interesse, nesse tipo de 

administração, o foco estava na maximização dos lucros, no trabalho especializado e 

onde firmas são instrumentos dos empreendedores e a mão de obra é suprida pelo 

mercado.  

Os problemas ocorridos com Taylorismo estavam nas reivindicações dos 

sindicatos, nas mudanças culturais, sociais e políticas, na flexibilidade de novos 

mercados, novos produtos e novas tecnologias e na desmotivação dos trabalhadores 

devido a tarefas rotineiras e por estarem submissos a uma autoridade. 

As vantagens e desvantagens apresentadas pelas organizações que tinham como 

base a estrutura funcional estão apresentadas no Quadro 4:  

 

Quadro 4 - Vantagens e desvantagens de organizações que tinham como base a estrutura funcional 

Vantagens Desvantagens 

Responsabilidades simples e absolutas Difícil coordenação entre funções 

Controle estratégico e centralizado Visão paroquial e não empresarial 

Status funcional reconhecido Rivalidade entre setores 

 Mudanças estratégicas lentas 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Ao descrever as organizações como organismos, Morgan foca na gestão das 

necessidades organizacionais e nas relações ambientais, fazendo com que seja possível 

enxergar os diferentes tipos de organização como diferentes espécies. Entendendo que 

diferentes espécies podem se adaptar a diferentes ambientes, a novas circunstâncias, se 

relacionando com outras formas e evoluindo. Este tipo de metáfora contribuiu muito 

para a teoria moderna da administração. Esta metáfora tem como objetivo a adaptação 

ao ambiente em mudança, e considera as organizações como um conjunto de indivíduos 

com necessidade de inter-relações, aprendendo a sobreviver. 
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O perfil das características organizacionais está baseado na ideia de que a 

organização consiste de subsistemas inter-relacionados. O autor cita que devido à 

variedade de ideias, se torna difícil identificar as vantagens e desvantagens encontradas 

na metáfora como organismo, já que esta metáfora possuí pontos em comum.  

Quando o autor cita que a organização é vista como cérebro, ele evidencia a 

importância do processamento da informação, aprendizado e inteligência, apresentando 

princípios para a criação de organizações que aprendem, mostrando uma estrutura 

organizacional integrada.  

A Figura 1 apresenta a evolução das metáforas ao longo do tempo. 

 

 

Figura 1 – A evolução das metáforas ao longo do tempo 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

 

2.5.1. Sociologia Interpretativa do Indivíduo 

 

Erving Goffman (1922-1982) desenvolveu pesquisas em sociologia 

interpretativa e cultural, e apresentou a ideia mais marcante de sua obra: as pessoas, 

individualmente ou em grupo, representam um papel no mundo. Goffman fez uso de 

métodos de observação da antropologia cultural, para distinguir indivíduos e grupos, sua 

origem e pertencimento social. Também estudou lugares onde o indivíduo vivia isolado 

da sociedade: prisões, manicômios, conventos e escolas internas.  

Erving Goffman, em seu livro A representação do eu na vida cotidiana, o autor 

descreveu o conhecimento que o homem tem de si próprio, apontando seu 

comportamento na sociedade de forma científica, através de uma linguagem teatral, 

crendo que o homem está sempre representando. 
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Para Goffman, equipe pode ser definida como grupo de indivíduo que coopera 

para encenação de uma rotina particular e que cada indivíduo se apresenta de forma 

diferente com objetivo de satisfazer a quem o observa (GOFFMAN, 1983). 

Goffman destaca a vida cotidiana e as características que diferencia as classes 

sociais, onde as classes mais altas são compostas de pequenos grupos presentes em 

cargos gerenciais, enquanto a classe operária desenvolve atividades braçais. Ficando 

clara a associação com a metáfora de Morgan, quando as pessoas são comparadas a 

máquinas, falam pouco, e tem como objetivo, cumprir à produção. 

Segundo Goffman, o indivíduo vive de aparência, como em uma apresentação 

teatral, deixando transparecer o que o outro gostaria de ver e não sua real personalidade. 

Já que o desempenho profissional está associado ao que o indivíduo é, de acordo com 

Morgan, ao associar o indivíduo à metáfora máquina, o indivíduo acaba se 

transformando e agindo como máquina e o seu desempenho acaba ficando 

comprometido (GOFFMAN, 1983).  

Esse conceito de Goffman fez parte de uma época em que a interação ainda não 

parecia tão importante, onde a metáfora de pessoas como máquinas era bem aplicada 

nas organizações. A metáfora de pessoas como cérebro, com a necessidade de 

participação e interação social, surgiu com a necessidade de mudança. Com o passar do 

tempo e necessidade de mudança nas organizações, a organização horizontal, o aumento 

da confiança e a metáfora de pessoas como cérebro, onde pode-se substituir a hierarquia 

organizacional por uma rede de equipes auto-gerenciáveis (GOFFMAN, 1983). 

 

 

2.6. Conceitos de Inovação 

 

O conceito de inovação nas organizações pode ser definido como novas ideias 

que possam gerar produtos e processos. Para Tidd, Besant e Pavitt (2008) inovação é 

um processo que coloca em prática novas ideias que surgem a partir da transformação 

de oportunidades.   

Schumpeter (1961) acredita que inovação pode ser definida de diferentes formas, 

através da recombinação de materiais e forças de modo a trazer retorno positivo para a 

organização, ou como a geração de coisas novas, ou como uma forma de construir as 

mesmas coisas de forma diferente. 
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Segundo Schumpeter inovar passa pelo conceito da percepção, não sendo 

necessariamente importante que a ideia venha a ser nova (SCHUMPETER, 1961).  

Na visão de Tether (2003), inovar pode partir do princípio de melhorar produtos 

ou serviços que possam ser oferecidos, diferenciando dois grupos sob o ponto de vista 

de inovação, podendo ser radical ou incremental. Onde a inovação radical pode ser 

definida como uma inovação que vai além das tecnologias existentes e a inovação 

incremental define-se por alterações quantitativas em parâmetros já conhecidos ou 

através da utilização de técnicas usadas em produtos semelhantes. 

Tidd, Bessant e Pavitt (2008), consideram que a inovação pode ser definida em 

quatro categorias ou os quatro P’s da inovação: inovação de produtos, processos, 

posição e paradigmas. Inovação de produtos caracterizada pela transformação em 

produtos ou serviços disponibilizados por uma organização, inovação de processos que 

ocorre através das mudanças nos meios criados pela organização para produzir ou 

entregar seus produtos ou serviços, inovação de posição ocorre na forma que produtos e 

serviços são inseridos no mercado e a inovação de paradigmas ocorre através de 

transformações nos modelos mentais subjacentes que possa limitar ações das 

organizações.  

Damonpour (1991) considera que a inovação pode ser classificada em técnica e 

administrativa, associando a inovação técnica com melhorias em produtos e serviços, 

enquanto a inovação administrativa está associada ao processo de gestão de mudanças 

por consequência das inovações estruturais ou administrativas das organizações.  

Para Utterback (1996) as inovações surgem a partir de diferentes tecnologias, 

exigindo das organizações e da sociedade novas aptidões e novos conceitos 

tecnológicos, considerando que a inovação pode mudar a direção da organização, mas 

que também pode afetar a sociedade.   

 

 

2.6.1. Aprendizagem e Inovação  

 

Recriar regras para ser aplicada em um grupo, tendo como base a aprendizagem 

organizacional, é muito mais que uma simples mudança comportamental. Envolve um 

aprofundamento das regras e técnicas atuais, um estudo crítico nos processos 

organizacionais que viabiliza a geração de um novo conjunto de regras. Esse tipo de 

aprendizagem é semelhante à apresentada por Argyris (2000) conhecida como 
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aprendizagem de circuito duplo ou double loop learning. Esse autor afirma que 

aprendizagem ocorre quando erros são constatados e corrigidos ou eventualmente 

ocorre a intenção da ação e sua consequência. Ele considera duas formas de retificar os 

erros: podendo ter como base a simples mudança no comportamento do indivíduo ou 

single looping learning e a mudança que ele denomina como “programa mestre”, onde 

os indivíduos utilizam este programa como base para gerar suas ações ou double 

looping learning.  

Para Argyris (2000) esses “programas mestres” podem ser considerados como 

teorias de ação concreta, conduzidas por valores que orientam os indivíduos quanto às 

estratégias que devem ser utilizadas para que alcancem seus objetivos. O autor destaca 

duas teorias consideradas de ação concreta: aquela que envolve o indivíduo, suas 

crenças, valores e atitudes e a que o indivíduo emprega, também chamada de teoria em 

uso.  

O processo de aprendizagem em circuito duplo está relacionado à mudança de 

padrões, crenças e pressupostos, não estando limitado apenas ao comportamento. Os 

indivíduos consideram esse tipo de mudança mais fácil de ocorrer, como é ressaltado 

por Motta e Vasconcelos (2003), esses valores e padrões produzidos na socialização 

secundária, a partir das relações com a sociedade e com os indivíduos que apresentam 

uma identificação menor que aqueles desenvolvidos na socialização primária, os quais 

ocorrem na infância e participam da formação da personalidade do indivíduo. 

Para as organizações, a aprendizagem de circuito duplo está relacionada ao 

acesso de dados para comparação com o mercado, competitividade, modelos de 

negócios das organizações concorrentes, a estrutura organizacional atual, e logo após, 

argumentar sobre o modelo utilizado na estrutura e propor ações que possam corrigir e 

mudar a estrutura anterior, se necessário, aperfeiçoando competências e desenvolvendo 

um novo modelo de negócios.  

Para Argyris (2000) isso significa, que primeiro é necessário corrigir os erros e 

mudar os valores implícitos para depois realizar as ações necessárias, o que demandará 

uma ruptura. A aprendizagem em circuito duplo necessita de uma mudança que acaba 

por desestruturar um sistema de ação concreta para que seja reconstruído um novo, aqui 

que ocorre a ruptura. 

De acordo com Argyris (2000), é normal que os indivíduos escondam os erros 

ocorridos nas organizações, embora o processo de aprendizagem não esteja associado a 

esse tipo de omissão, nem relacionado à aceitação do jogo vigente pelos indivíduos. 
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Argyris (2000) concorda com a visão de Crozier e Friedberg (1981) que considera um 

problema os processos de mudança. Confrontar regras profundamente pode gerar 

conflito, que geralmente são evitados pelas organizações.  

 

 

2.6.2. A Burocracia e a Inovação 

 

Weber (1994) analisa a modernidade e estabelece a propagação do poder 

racional legal para qualquer fim, definindo a burocracia como algo que alcança toda 

estrutura social nas organizações. Na burocracia, apesar dos indivíduos se sentirem 

presos ao processo de racionalidade, não significa que a burocracia não possa se 

modernizar. Mas historicamente é possível observar essa possibilidade, através da 

conjuntura de poder (RAMOS, 1966). As características propostas pela burocracia, 

segundo Weber, se enquadravam nas organizações da época que requeriam controle, 

centralização de poder, severidade e autoridade, mas com o passar do tempo, foram se 

ajustando a realidade das organizações descentralizadas e enxutas (ARAUJO et al., 

2006).  

Alguns autores acreditam na possibilidade de uma mudança na burocracia rígida 

para uma burocracia mais flexível, apesar de ainda ser citada a necessidade de uma 

burocracia racional. Prestes Mota (2001) afirma que a burocracia deve se adaptar as 

condições necessárias á época, sendo mais flexível e se adaptando as demandas 

tecnológicas e de mercado, criando novos instrumentos de controle a fim de atender 

uma burocracia mais flexível. 

 

 

2.6.3. Estudos Avançados sobre Organizações, Inovação e Sustentabilidade 

 

Estudos Avançados sobre Organizações, Inovação e Sustentabilidade, com base 

nos conceitos: inovação e desenvolvimento sustentável e a proposição e crítica de um 

modelo de organização inovadora sustentável. Desenvolvendo pesquisas teóricas e 

práticas com base nesses conceitos com interfaces entre Ética, Teoria Crítica, 

Sociologia, Teoria das Organizações, Estratégia, Gestão Social e Ambiental e Filosofia, 

comparando a realidade europeia e a brasileira nesta área, assim como as diferenças 

culturais. 
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Ao estudar inovação e a urgência do novo, de forma a manter o desenvolvimento 

sustentável da sociedade, surge a necessidade de mudança e transformação da sociedade 

e da forma como está sendo produzido (CASTELLS, 1999). E esse tema mudança está 

associado aos paradoxos organizacionais, para atribuir sentido e entender a contradição 

e a ambiguidade nos sistemas aos quais estão inseridos e onde os indivíduos tendem a 

polarizar suas percepções em torno de elementos opostos (LEWIS, 2000). Em 

consequência dessa polarização, os indivíduos começam a agir de forma subjetiva a 

realidade, e com base nas pesquisas realizadas foi possível considerar algumas 

características, de forma geral: 

� A organização é composta por indivíduos, e conceituada como um sistema 

psicológico, político e histórico; 

� A organização demonstra convergências e divergências fundamentais, 

consequências de uma dialética de evolução contínua, a ser controlada 

constantemente; 

� Os indivíduos são ao mesmo tempo racionais e irracionais, apresentando porções 

de vida e de morte (Eros-Tanatos); 

� Existem muitas referências teóricas nas áreas de: sociologia, economia, história, 

psicanálise, psicologia cognitiva, construtivismo, filosofia, etc.; 

� A postura metodológica é eclética, adotando entre outros, a análise crítica e 

discursiva, comparativa e histórica, pesquisa-ação; 

� A eficiência econômica é diferente da eficiência social, produzindo diversas 

consequências; 

� O meio ambiente é socialmente construído; 

� A valorização da diversidade cultural e dos aspectos éticos da decisão são 

obsevados; 

� A mudança é simultaneamente central e local (ordem/desordem);  

� As decisões são contingentes, não existindo modelo ideal de comportamento e 

de estrutura organizacional;  

� Estudos analíticos e críticos passam a ser valorizado dentro desta perspectiva. 

(Adaptado pela autora do site <  http:// www.transformare.com.br>. Acesso em 21 

de setembro de 2016). 
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2.7. Apresentação do Instituto Nacional de Tecnologia 

 

O Instituto Nacional de Tecnologia (INT) é uma das unidades de pesquisa do 

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC). Fundado em 

28 de dezembro de 1921, através do Decreto nº 15.209, como Estação Experimental de 

Combustíveis e Minérios (EECM), que surgiu com objetivo de investigar e promover os 

processos industriais de aproveitamento de combustíveis e minérios do País. 

Posteriormente recebeu o nome de Instituto de Tecnologia através do Decreto nº 22.750 

em 24 de maio de 1933 e finalmente através do Decreto nº 24.277 de 22 de maio de 

1934, recebeu seu nome atual, Instituto Nacional de Tecnologia – INT.  

As Figuras 2 e 3 que estão logo abaixo apresentam a entrada do Instituto. 

 

 

Figura 2 e 3 - Imagens da entrada do Instituto.  
Fonte: Disponível em: < http://www. int.gov.br> . Acesso em 30 de junho de 2016. 

 

O Instituto inovou muito ao longo de sua história e vem inovando até hoje teve. 

A Figura 4 apresenta a imagem do carro a álcool que percorreu o trecho Rio - São Paulo 

em 1925 e a Figura 5 apresenta amostras analisadas pelo INT para confirmação da 

presença de petróleo em Lobato (BA). Nos últimos anos, o INT teve como destaque 

grandes temas como biodiesel, nanotecnologia, petróleo e gás, dentre outros. 
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Figura 4 e 5 - Imagem do carro a álcool e das amostras analisadas pelo INT para confirmação da presença 
de petróleo em Lobato (BA).  
Fonte: Disponível em: < http://www. int.gov.br> . Acesso em 30 de junho de 2016. 
 

Com sede no Rio de Janeiro, este Instituto atua junto ao setor produtivo, 

contribuindo com a pesquisa, desenvolvimento e inovação, além de oferecer serviço 

técnico especializado e soluções tecnológicas inovadoras.  

Com atuação nos setores de energia, complexo industrial, saúde, petróleo e gás, 

defesa, energias renováveis, química verde e tecnologias sociais, o Instituto possui em 

sua estrutura 20 laboratórios, com os mais modernos equipamentos, em conformidade 

com rígidos padrões de qualidade industrial e que agregam profissionais altamente 

capacitados. Possuindo competências nas seguintes áreas técnicas: catálise e processos 

químicos, corrosão e degradação, desenho industrial, energia, engenharia de avaliações 

e de produção, ensaio em materiais e produtos, inovação tecnológica, processamento e 

caracterização de materiais e química analítica.  

O Instituto Nacional de Tecnologia (INT) tem como missão e visão: 

 

Missão 

“Participar do desenvolvimento sustentável do Brasil, por meio da pesquisa 

tecnológica, da transferência do conhecimento e da promoção da inovação.” 

 

Visão 

“Ser reconhecido como referência nacional até 2021 em pesquisa e desenvolvimento 

tecnológico para a inovação.” 
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O Instituto tem sua estrutura organizacional desenhada em conformidade com o 

Regimento Interno publicado na Portaria nº 365 do MCTI, em 22 de abril de 2013, 

conforme a Figura 6.  

 

 

Figura 6 – Estrutura Organizacional do INT  
Fonte: Disponível em: < http://www. int.gov.br> . Acesso em 30 de junho de 2016 (Adaptado pela 
autora). 
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2.7.1. Plano de Carreiras para área de Ciência e Tecnologia da Administração 

Federal Direta, Autarquias e Fundações Federais. 

 

A Lei nº 8.691 de 28 de julho de 1993 dispõe sobre o Plano de Carreiras para a 

área de Ciência e Tecnologia da Administração Federal Direta, das Autarquias e das 

Fundações Federais e dá outras providências. (Adaptado da Lei nº 8.169 de 28 de julho 

de 1993. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8691.htm>. Acesso 

em 21 de setembro de 2016). 

Conforme citado no art.1º, o plano de carreiras dos órgãos e entidades da 

Administração Pública Federal Direta, Autárquica e Fundacional, integrantes da área de 

Ciência e Tecnologia, estão estruturados na Lei nº 8.691 de 28 de julho de 1993, e tem 

como objetivos a promoção e a realização da pesquisa e do desenvolvimento científico e 

tecnológico. Esta Lei trata das carreiras com a seguinte composição:  

 

I - Carreira de Pesquisa em Ciência e Tecnologia;  

II - Carreira de Desenvolvimento Tecnológico;  

III - Carreira de Gestão, Planejamento e Infra-Estrutura em Ciência e Tecnologia.  

 

 

� Carreira de Pesquisa em Ciência e Tecnologia  

 

O art. 3 que trata da Carreira de Pesquisa em Ciência e Tecnologia é indicado 

para profissionais capacitados a exercer atividades específicas de pesquisa científica e 

tecnológica.  

O art. 4 trata da Carreira de Pesquisa em Ciência e Tecnologia é composta pelo 

cargo de Pesquisador, com as seguintes classes:  

 

I - Pesquisador Titular;  

II - Pesquisador Associado;  

III - Pesquisador Adjunto;  

IV - Assistente de Pesquisa.  

 

O art. 5 cita os pré-requisitos necessários para ingresso e progressão nas classes 

do cargo de Pesquisador:  
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I - Pesquisador Titular - ter realizado pesquisas durante, pelo menos, seis anos, 

após a obtenção do título de Doutor; e ter reconhecida liderança em sua área de 

pesquisa, consubstanciada por publicações relevantes de circulação internacional e pela 

coordenação de projetos ou grupos de pesquisa e pela contribuição na formação de 

novos pesquisadores;  

II - Pesquisador Associado - ter realizado pesquisa durante, pelo menos, três 

anos, após a obtenção do título de Doutor; e ter realizado pesquisa de forma 

independente em sua área de atuação, demonstrada por publicações relevantes de 

circulação internacional, e considerando-se também sua contribuição na formação de 

novos pesquisadores;  

III - Pesquisador Adjunto - ter o título de Doutor; e ter realizado pesquisa 

relevante em sua área de atuação;  

IV - Assistente de Pesquisa - ter o grau de Mestre; e ter qualificação específica 

para a classe.  

 

 

� Carreira de Desenvolvimento Tecnológico 

 

O art. 6 trata da Carreira de Desenvolvimento Tecnológico e é indicada para 

profissionais capacitados a exercer atividades específicas de pesquisa e 

desenvolvimento tecnológico, e que segundo o art. 7 esta carreira é composta por três 

cargos:  

 

I - Tecnologista;  

II - Técnico;  

III - Auxiliar-Técnico.  

 

Segundo parágrafo único, os cargos referentes ao art. 6 são distribuídos de 

acordo com as seguintes classes:  

 

a) Tecnologistas: Senior, Pleno 3, Pleno 2 e Pleno 1 e Tecnologista Júnior. 

b) Técnico: Técnico 3, Técnico 2 e Técnico 1. 

c) Auxiliar-Técnico: Auxiliar-Técnico 2 e Auxiliar-Técnico 1. 
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O art. 8 trata dos pré-requisitos necessários para ingresso e progressão nas classes 

do cargo de Tecnologista, além do 3º grau completo considera outras atividades para 

ocupação do cargo.  

 

 

� Para Carreira de Gestão e Infra-Estrutura em Ciência e Tecnologia  

 

O art. 11. A Carreira de Gestão, Planejamento e Infra-Estrutura em Ciência e 

Tecnologia é indicada a servidores capacitados a exercer atividades de apoio à direção, 

coordenação, organização, planejamento, controle e avaliação de projetos de pesquisa e 

desenvolvimento na área de Ciência e Tecnologia, bem como toda atividade de suporte 

administrativo dos órgãos e entidades referidos no art. 1º desta lei.  

 

O art. 12.trata da Carreira de Gestão, Planejamento e Infra-Estrutura em Ciência e 

Tecnologia e é constituída por três cargos:  

 

I - Analista em Ciência e Tecnologia;  

II - Assistente;  

III - Auxiliar.  

 

O Parágrafo único cita os cargos referentes ao art.12 nos quais estão divididos nas 

seguintes classes:  

 

a) Analista em Ciência e Tecnologia – Sênior, Pleno 3, Pleno 2, Pleno 1 e Junior 

b) Assistente em Ciência e Tecnologia – Assistente 3, Assistente 2 e Assistente 1. 

c) Auxiliar em Ciência e Tecnologia: Auxiliar 2 e Auxiliar 1 

 

O art 13 trata dos pré-requisitos necessários para ingresso e progressão nas classes 

do cargo de Analista em Ciência e Tecnologia, além do 3º grau completo, outros 

requisitos específicos para cada nível e classe.  

 

 

 



45 

 

� Conselho do Plano de Carreira de Ciência e Tecnologia (CPC)  

 

O art. 16 cita a criação do Conselho do Plano de Carreiras de Ciência e Tecnologia 

(CPC), vinculado à Secretaria da Administração Federal da Presidência da República, 

com o objetivo de assessorar o Ministro Chefe da Secretaria da Ciência e Tecnologia e o 

Ministro da Ciência e Tecnologia na elaboração da Política de Recursos Humanos para 

a área de Ciência e Tecnologia, Segundo Regulamento previsto no Decreto nº 1.096 de 

14 de março de 1994, cabendo-lhe, em especial:  

 

I - propor normas legais ou regulamentadoras, de acordo com o caso, dispondo 

sobre ingresso, promoção, progressão e desenvolvimento nas carreiras citadas na Lei nº 

8.691/93, bem como sobre a avaliação de desempenho;  

II - acompanhar a implementação e propor alterações no Plano de Carreiras citado;  

III - avaliar, anualmente, as propostas de lotação das Unidades das Instituições 

relacionadas no parágrafo único do art. 1º;  

IV - propor critérios, para atribuir habilitações equivalentes, referidos nos arts. 8 e 

13;  

V - examinar os casos omissos referentes a este Plano de Carreira. 

 

 

� Disposições Gerais e da Administração das Carreiras  

 

O art. 18 cita o que o ingresso nas carreiras referidas nesta lei dar-se-á no padrão 

inicial de cada classe, após a aprovação em concurso público de provas ou de provas e 

títulos, respeitando o número de vagas dos respectivos cargos.  

1º Excepcionalmente, nos termos e condições que forem estabelecidos pelo CPC, 

o ingresso nas carreiras de que trata esta lei dar-se-á no último padrão da classe mais 

elevada do nível superior.  

2º Os órgãos e entidades referidos no art. 1º, § 1º, desta lei, quando devidamente 

autorizados a preencherem as vagas existentes em seus respectivos quadros, serão 

responsáveis pela realização de concurso público para provimento dessas vagas, 

observadas, para tanto, as disposições legais pertinentes e, especificamente, as normas 

expedidas pelo CPC para esse fim.  
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3º A lotação dos órgãos e entidades de que trata o § 1º do art. 1º desta lei será 

fixada por cargos.  

O art. 19 se refere à progressão do servidor na respectiva carreira, que deverá 

ocorrer exclusivamente em consequência de seu desempenho, aferido de acordo com os 

critérios estabelecidos pelo CPC, da seguinte forma:  

 

I - de um padrão para outro imediatamente superior, dentro da mesma classe;  

II - do último padrão de uma classe para o inicial da classe imediatamente 

superior.  

1º O interstício mínimo para progressão será de doze meses.  

2º Qualquer progressão nas carreiras deverá ser aprovada, caso a caso, por 

comissões criadas para esse fim nos órgãos e entidades onde os servidores estejam 

lotados.  

 

O art. 20 se refere as avaliações de desempenho dos ocupantes de cargos nas 

carreiras que serão realizadas, pelo menos, uma vez por ano, por comissões criadas para 

esse fim nos órgãos e entidades abrangidos por esta lei, de acordo com critérios gerais 

estabelecidos pelo CPC. (Adaptado da Lei nº 8.169 de 28 de julho de 1993. Disponível 

em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8691.htm>. Acesso em 21 de setembro 

de 2016). 

 

 

2.8. Atividade de P&D e a Geração de Valor para a Organização 

 

Em uma época em que a inovação se tornou um diferencial nas organizações, 

conservando a possibilidade de mantê-las no mercado com impacto significativo, 

competitividade e estratégia (DAFT e LEWIN, 1993; DESANCTIS e FULK, 1999).  

Existe uma dicotomia clássica nas organizações que se divide simultaneamente 

entre a geração de valor proporcionada por uma forma de gestão centralizada e ao 

mesmo tempo como manter a organização descentralizada. Mas diante de um mercado 

que inova com maior frequência e vem reduzindo os ciclos de vida dos produtos 

presentes em um mercado globalizado, com maior confiança na propriedade intelectual 

e não mais em tecnologias hard e constante comunicação para geração do conhecimento 

(DRUCKER, 1999; DOZ, SANTOS e WILLIAMSON, 2001).  
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As organizações evoluíram para estruturas horizontais, multifuncionais e 

dinâmicas, se distanciando da rigidez estrutural e da confiança na hierarquia. Com 

atividades de P&D voltada para os negócios, porém com custo elevado. Com objetivo 

de reduzir esses custos, as organizações tem buscado ser inovadoras, eficientes, 

globalizadas e locais (CHILD e MCGRATH, 2001). 

As organizações procuram valorizar as iniciativas de P&D, onde o retorno para a 

organização é elevado em trabalhos desenvolvidos com eficiência, enquanto o custo de 

uma organização ineficiente é extremamente alto. 

 

 

2.8.1. Gestão de Projetos de P&D 

 

Gerenciar projetos não é uma atividade fácil de ser desenvolvida, mas pode ser 

simplificada através da solução ou amenização das dificuldades inerentes a ele. Por 

muitas vezes um profissional alocado na função de gerente de projetos, não tem 

conhecimento da função, nem das atividades a serem desenvolvidas para sua eficiência, 

o profissional apresenta apenas conhecimento técnico no assunto abordado, o que 

muitas vezes acaba fracassando a sua execução.  

Trabalhar com projetos, significa lidar com o imprevisível e esta incerteza faz 

com que o gerente de projetos sempre encontre uma realidade diferente da esperada. 

Diante disso, é preciso ter conhecimento dos conceitos técnicos de gestão, o que o 

capacitará à elaborar suas próprias soluções. Então, entenderá que existem fatores 

confiáveis e fatores que dependem do seu talento, da sua experiência ou da sua intuição, 

para reduzir ao mínimo o grau de incerteza que está associado ao projeto. 

Sendo assim, seria esperado que houvesse um treinamento específico e formal 

fundamentado por técnicas de gerenciamento para o aprimoramento do profissional e 

eficiência na gestão do projeto. 

A gestão de projetos não está limitada ao conhecimento restrito do gerente, a 

equipe e o cliente devem participar e compartilhar informações. Os profissionais que 

participam dos projetos, tendo mais informações e entendendo do problema, poderão 

contribuir com novas ideias gerando soluções, já que a gestão de projetos é uma tarefa 

conjunta. 

Wheelwright e Clark (1992) consideram que cada projeto possuí características 

específicas, sendo necessária a aplicação de diferentes metodologias que deverão variar 
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de acordo com as características do projeto a ser desenvolvido e fizeram uma sugestão 

que consistiu na separação entre projetos de P&D e os outros tipos de projetos.  

Estudo realizado por Mowery e Sampat (2005) mostrou que em função do 

aumento nos custos para realização de pesquisas de ponta, tem ocorrido diminuição dos 

recursos públicos destinado ao apoio do pesquisador, e diante deste dilema, as 

instituições têm buscado outras fontes de recurso para dar continuidade as pesquisas e 

continuar inovando, mas desprovida de uma estrutura formal voltada para gestão de 

projetos.  

A implantação de uma cultura que valorize o gerenciamento associado ao 

estabelecimento de um escritório de projetos tem sido bastante discutida nas 

organizações contemporâneas. Conforme sua definição funcional, o escritório de 

projetos tem como objetivo auxiliar os gerentes e as equipes da organização na 

implantação de princípios, práticas, metodologias, ferramentas e técnicas de 

gerenciamento de projetos (KERZNER, 2009). 

Como garantia de suporte no gerenciamento de projetos, as instituições 

implantam escritórios de projetos com diferentes terminologias, sendo diferenciados de 

acordo com o nível de autoridade e responsabilidade. Para Casey e Peck (2001), a 

condição para implantação de diferentes terminologias está associada aos diferentes 

tipos de problema a ser resolvido por cada um, mas a classificação não é uma tarefa 

simples, principalmente em ambientes de P&D. No Manual Frascati (OECD, 2002), a 

Pesquisa e Desenvolvimento abrange uma atividade criativa, com objetivo de ampliar o 

conhecimento existente, aumentando o conhecimento, melhorando a cultura e ajudando 

a sociedade, assim como o uso desse conhecimento na busca de novas aplicações. Esse 

Manual define o termo P&D em três tipos de atividades: 

 

a) Pesquisa Básica - Ensaio teórico experimental ou teórico com objetivo de 

compreender fenômenos e fatos observáveis, mas sem a necessidade de 

aplicação;  

b) Pesquisa Aplicada – Pesquisa realizada com objetivo de obter novos 

conhecimentos, a serem aplicados na prática;  

c) Desenvolvimento Experimental – experimento realizado com base no 

conhecimento pré-existente, adquirido através de pesquisas anteriores ou através 

da prática, direcionado para o desenvolvimento de novos produtos ou processos 

ou para melhoria de processos já existentes.  
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A gestão de projetos das atividades de P&D pode ser considerada como uma das 

atividades mais complexas da organização. Os pesquisadores que participam das 

atividades são especialistas técnicos da área, e apresentam pouca preocupação com 

prazo e custo dos projetos que participam, já que consideram o trabalho inovador que 

desenvolvem como sua própria criação. Assim, para Sato e Dergint (2004), o fato de 

alocar o pesquisador em vários projetos ao mesmo tempo, pode impactar 

significativamente na eficácia e criatividade. Mas isso não significa que cada 

pesquisador deva participar de um único projeto, mas que a distribuição deve ser 

cautelosa. 

 

 

2.9. Justificativa Acadêmica do Tema de Pesquisa 

 

2.9.1. Paradoxos Organizacionais 

 

Estudos sobre paradoxos vêm ganhando cada vez mais espaço nas organizações, 

devido a sua importância e por este tema ser apresentado como modelo explicativo 

sobre a transição da sociedade atualmente. Este tema está mais presente hoje, devido ao 

contexto socioeconômico enfrentado pelas organizações, que reforça as contradições 

entre os modelos professados e os modelos praticados.  Existem poucos estudos no 

Brasil sobre este tema, o que justifica esta pesquisa. 

 

 

2.9.2. Objetivo 

 

O objetivo deste trabalho é analisar criticamente os mecanismos de gestão de 

projetos e inovação no Instituto Nacional de Tecnologia, propondo possíveis soluções 

para aprimoramento da gestão da inovação na Instituição estudada, tendo em vista os 

paradoxos a serem encontrados.  

Para tanto, procuraremos compreender quais os paradoxos organizacionais que 

estão envolvidos na gestão da inovação do Instituto e quais os desafios para superar 

estes paradoxos aprimorando a gestão da inovação neste Instituto de pesquisa. 
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2.9.3. Problemática 

  

“Quais são os principais desafios para o aprimoramento da gestão de projetos e 

da inovação no Instituto Nacional de Tecnologia e quais as possíveis soluções a serem 

implementadas com este objetivo, tendo em vista os paradoxos organizacionais 

encontrados na instituição, na percepção dos entrevistados”?  

“Faremos análises de documentos primários, secundários, entrevistas em 

profundidade, observações participantes e proporemos uma tipologia para 

compreensão do que ocorre no Instituto Nacional de Tecnologia e possíveis soluções 

para resolver esse problema”. 

 

 

 2.9.4. Resultados Esperados 

 

Encontrar um modelo organizacional que permita melhoria na gestão de projetos 

e da inovação do Instituto, conforme os paradoxos encontrados, de acordo com a 

percepção dos entrevistados.  

 

 

3. METODOLOGIA PARA ESTUDO DE CASO COM UTILIZAÇÃO D E 

TÉCNICAS ETNOGRÁFICAS 

 

A metodologia aplicada a este estudo será uma pesquisa qualitativa, envolvendo 

estudo de caso com a utilização de técnicas etnográficas.  

A pesquisa qualitativa tem apresentado sua importância entre as possibilidades 

de estudar fenômenos relacionados a seres humanos e suas relações sociais, tendo como 

base o estudo do mundo empírico em seu ambiente natural, valorizando o contato direto 

do pesquisador com o ambiente e a situação a ser estudada.  

A pesquisa qualitativa busca entender como as coisas acontecem, qual a relação 

dos fatos com a realidade diária, onde todo o processo é importante, não somente os 

resultados ou os produtos. É importante compreender o ser humano, por isso o 

entrevistador deve se manter muito atento para entender o ponto de vista dos 

entrevistados assim como o referencial que os levam a interpretar seus pensamentos, 
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sentidos e ações, dando importância a toda e qualquer informação, pois este tipo de 

pesquisa mostra o dinamismo interno da organização. 

O estudo de caso tem como característica a pesquisa, no qual depende de uma 

minuciosa analise sobre o tema discutido, com base na descrição do ambiente, sendo 

iniciada a partir de uma situação do cotidiano e se dirigindo a situações mais 

específicas. Neste trabalho o estudo de caso tem como objetivo analisar uma unidade de 

pesquisa, no caso o Instituto Nacional de Tecnologia.   

Segundo Yin estudo de caso pode ser considerado como uma possibilidade de 

realização de pesquisa com base em fenômenos vividos na vida real (YIN, 1989, apud 

YIN, 1981a, 1981b). 

Estudo de caso tem se tornado estratégico para pesquisadores que buscam 

entender "como" e "por que" certos fenômenos ou situações acontecem, quando há 

pouca probabilidade de controle sobre os temas pesquisados e quando o foco pertence a 

situações atuais, que serão mais facilmente analisadas e entendidas quando estão 

presentes na vida real. 

Para aprofundar o estudo sobre os processos de inovação no Instituto Nacional 

de Tecnologia, serão consideradas situações ocorridas no cotidiano. Os dados serão 

coletados no Instituto Nacional de Tecnologia, onde os processos e os fenômenos 

ocorrem, incluindo entrevistas, observações e análise de documentos primários e 

secundários em profundidade, e a partir dessas observações participantes, será proposta 

uma tipologia para compreensão do que ocorre no Instituto, assim como possíveis 

opções para solucionar os problemas observados. 

Devido às questões relacionadas à abordagem necessária a pesquisa, a natureza 

do tema e a necessidade de interagir e vivenciar a rotina da instituição, participando da 

investigação, o que caracterizou a pesquisa etnográfica.  

Com objetivo de compreender a cultura do INT, serão excluídas suposições 

preexistentes, buscando compreender como os indivíduos vêem e definem a 

organização, a partir de suas experiências em relação ao tema da pesquisa. Com base 

nessa descrição, todo contato, diálogo e experiência vivida será registrada, a fim de 

gerar uma grande quantidade de dados a ser analisada posteriormente.  

Segundo Chase (1995) ao convidar um membro da organização para uma 

pesquisa, ele deve entender este convite, como uma oportunidade de conversar e contar 

histórias, não tendo esta pesquisa características de um simples relatório. 
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Como contribuição a nossa metodologia será considerada também a pesquisa 

narrativa, que é um subtipo da pesquisa qualitativa, como uma forma de aumentar o 

conhecimento através da comunicação e experiência, sendo esta considerada uma 

metodologia narrativa interdisciplinar.  

A pesquisa narrativa representa uma metodologia multidisciplinar e flexível e 

uma oportunidade para explorar novas ideias, métodos e questões a serem abordadas na 

pesquisa.  

A pesquisa narrativa é realizada através de entrevistas em profundidade e visa 

especificamente a transformação da relação entre entrevistador e o entrevistado em um 

narrador e um ouvinte, gerando uma mudança na compreensão da natureza da entrevista 

nas perguntas e nas respostas. (MISHLER, 1986; NARAYAN & GEORGE, 2002).  

Denzin e Lincoln (2000) afirmam que as entrevistas geram informações úteis 

sobre a experiência vivida nas organizações. No entanto, os entrevistados muitas vezes 

falam de forma generalizada, sem citar os detalhes, mesmo quando se fala sobre a sua 

própria experiência.  

Segundo Czarniawska (1997) os pesquisadores muitas vezes sugerem que as 

pessoas entrevistadas em campo comparem suas experiências com algo abstrato, dando 

sugetão por exemplo de metáforas, essas distorções podem ser abordadas como 

tentativas de recriar a realidade poeticamente. 

Neste tipo de pesquisa, o entrevistador deve observar, selecionar, analisar e 

interpretar os dados coletados durante a entrevista através de um questionário, sendo ele 

um instrumento fundamental para este trabalho.  

 

 

3.1. Roteiro Indicativo de Entrevistas 

 

Esta pesquisa está prevista para ser realizada em aproximadamente 20 dias. 

Durante este período, serão entrevistados 15 profissionais, dentre eles técnicos, 

pesquisadores, gerentes de laboratório e chefes de departamento, todos envolvidos de 

alguma forma, nos processos de gestão do Instituto estudado. As entrevistas serão semi-

estruturadas, não serão gravadas e será garantido o anonimato dos entrevistados. 

Assume-se que esta pesquisa por ser interpretativa, não é neutra, mesmo que a 

pesquisadora tente ser totalmente imparcial restituindo fielmente a visão de cada 

entrevistado sobre a organização.  
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As entrevistas deverão resgatar a realidade subjetiva, cabendo à entrevistadora 

conseguir ver o mundo como o outro vê.  

As entrevistas serão semi-estruturadas e seguirão o seguinte roteiro: 

 

1. Dados Pessoais 

• Formação Acadêmica 

• Faixa Etária 

• Cargo 

• Tempo de serviço 

• Sexo 

• Vínculo Institucional 

 

2. Por que escolheu esta faculdade? Pós? Qual a motivação para esta escolha? 

 

3. Fale sobre o seu percurso profissional (cargo/percurso/principais realizações 

e desafios nos cargos ocupados anteriormente). Dê exemplos. 

 
4. Como você entrou no INT? 

 
5. Como foi seu percurso profissional no Instituto? Quais os cargos ocupados? 

 
6. Descreva situações de trabalho com exemplos de realizações e 

oportunidades. A satisfação com essa realização, assim como as dificuldades.  

 
Perguntas sobre o tema da pesquisa: Opinião sobre pesquisa e desenvolvimento no INT.  
 

1. No processo de inovação, pode haver problemas contraditórios, tais como: 
centralização e descentralização, burocracia e inovação, passado x futuro, 
discurso x prática...Baseado na sua vivencia nesta instituição, você consegue 
perceber algumas dessas contradições citadas? Quais?  

 
2. Você consegue perceber outras contradições que não foram citadas? Quais? 
 
3. É muito importante entender o seu trabalho. A sua contribuição de entender 

uma realidade concreta. Seria importante citar exemplos.  
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4. Quais as soluções que poderia existir para esse caso no INT, no seu 

departamento, no seu trabalho pessoal e no Instituto? 

 

 

3.1.2. Apresentação dos Dados Coletados  

 

Foram realizadas 15 entrevistas semi-estruturadas com colaboradores do 

Instituto, conforme os dados sociológicos descritos no Quadro 5: 

 

Quadro 5 – Dados sociológicos dos entrevistados 

Entrevista Cargo Vínculo Sexo Formação Acadêmica 
Faixa 
Etária 

Tempo 
de 

Serviço 

1 Pesquisador Bolsista Masculino Doutor em biotecnologia 
Entre 30 
e 40 anos 

1 ano 

2 
Técnico administrativo 

II 
CLT Feminino Tecnica em secretariado 

Entre 40 
e 50 anos 

6 anos 

3 Pesquisador Bolsista Masculino Mestre em biofisica 
Entre 30 
e 40 anos 

5 anos 

4 Tecnologista Pleno Servidor Masculino 
Doutor em Engenharia 

Metalurgica 
Entre 40 
e 50 anos 

10 anos 

5 
Auxiliar administrativo 

III 
CLT Masculino Administração 

Entre 40 
e 50 anos 

7 anos 

6 Quimico CLT Masculino Quimico 
Entre 30 
e 40 anos 

1 ano 

7 Pesquisador CLT Masculino 
Pós - Doutor em 

Engenharia Mecanica 
Entre 30 
e 40 anos 

3 anos 

8 Assistente em C&T Servidora Feminino Administração 
Entre 50 
e 60 anos 

23 anos 

9 Auxiliar de escritório CLT Feminino Administração 
Entre 30 
e 40 anos 

3 anos 

10 
Técnica em atividades 

de suporte 
CLT Feminino Serviços sociais 

Entre 50 
e 60 anos 

20 anos 

11 Pesquisador CLT Masculino 
Mestre em Engenharia 

Mecanica 
Entre 30 
e 40 anos 

7 anos 

12 Tecnologista Pleno Servidora Feminino 
Doutora em 

Microbiologia 
Entre 50 
e 60 anos 

12 anos 

13 Quimica Bolsista Feminino Quimica 
Entre 30 
e 40 anos 

4 anos 

14 Pesquisador Bolsista Feminino 
Mestre em processsos 

químicos e bioquimicos 
Entre 30 
e 40 anos 

4 anos 

15 Analista de C&T Servidor Masculino MBA Logística 
Entre 50 
e 60 anos 

9 anos 

Fonte: Elaborado pela autora 
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3.1.3. Resumo das Entrevistas 

 

Entrevista 1 

1.1.Paradoxos percebidos na organização 

O entrevistado encontra dificuldades e problemas na obtenção de respostas das 

empresas fornecedoras. Além dos processos corriqueiros presentes no setor público 

necessários para aquisição, devido à burocracia necessária as leis que regem nosso país, 

se acentuando ainda mais, quando se trata de importação. 

Como contradições percebe que os pesquisadores são cobrados a inovar, a 

desenvolverem novos produtos, novas tecnologias, mas não tem como prioridade a 

pesquisa básica. Os pesquisadores tem a oportunidade de se aprimorarem, mas não tem 

garantia de estabilidade, são poucos concursos e poucas vagas e o profissional que foi 

treinado e muito capacitado, sendo às vezes disponibilizado no mercado por falta de 

verba para continuar sua contribuição para o Instituto e para a sociedade. 

 

1.2. Soluções propostas pelo entrevistado 

Prioridade na preservação dos recursos humanos, pois há investimento no 

profissional tornando-o especialistas em determinados assuntos, mas muitas vezes por 

falta de recursos não é possível mantê-los no Instituto.  

Aumentar as oportunidades de carreira com mais segurança, não só como 

concursado, mas como celetistas, contratando mais pessoas.  

Implementação de um sistema de avaliação de desempenho e produção, com 

gratificações por merecimento.  

Mais reconhecimento na função, devido à importância e a responsabilidade que cada um 

tem. 

 

 

Entrevista 2 

2.1.Paradoxos percebidos na organização 

Acredita que um problema na pesquisa e inovação sejam as regras que regem o 

serviço público Federal segundo a Lei nº 8.666/93. Onde torna os processos muito 

burocráticos e demorados confrontando com a urgência existente nos projetos de 

inovação. Além da burocracia deveria haver maior interação entre os departamentos o 

que facilitaria os processos e a inovação. 
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2.2.Soluções propostas pelo entrevistado 

Processo de oxigenação nas divisões de tempo em tempo, fazendo com que as 

pessoas tivessem que contribuir sempre.  

O Instituto teve grande importância nas descobertas dos anos 70, como por 

exemplo, o pró-álcool, mas deveria divulgar as inovações atuais, focando nas 

necessidades de inovação do presente e com maior visibilidade para o futuro. 

Estratégia na gestão de pessoas que recompense as pessoas por competências 

desenvolvidas.  

Estratégias com mais visibilidade para obtenção de novos projetos e novas 

parcerias, difundindo informações estratégicas para todos na empresa. 

Processo de capacitação que envolva todo o corpo funcional do Instituto 

(bolsistas, contratados e terceirizados). 

Revisão na Lei nº 8.666/93, agilizando as aquisições de materiais necessários à 

inovação e a pesquisa, tornando esses processos menos burocráticos. 

Devido ao número baixo no quadro de servidores do Instituto e muitos outros 

para se aposentar, deveria haver mais vagas no concurso público, porém não com 

regime estatutário, mas como celetista, dando mais oportunidades para bolsistas e 

contratados, que tanto contribuem para o andamento dos trabalhos da Instituição. E em 

caso de concurso com pouca frequência ou com quantidade de vagas insuficientes, a 

união deveria destinar uma verba para manter as equipes de contratados e bolsistas. 

 

 

Entrevista 3 

3.1.Paradoxos percebidos na organização 

Burocracia x dinamismo necessário à inovação - O Instituto preconiza a 

inovação, mas estão sempre presos a seus processos burocráticos.  

 

3.2.Soluções propostas pelo entrevistado 

Metodologias, protocolos e ferramentas para uma melhor gestão, que poderiam 

ser implantadas para facilitar ao menos a burocracia interna.  

Cursos de aperfeiçoamento de média duração, para ter um melhor aprendizado e 

aplicação do conhecimento, e para implantação de mudanças na cultura para melhoria 

de processos, a princípio com objetivo de reciclar o conhecimento e implementar os 

conceitos iniciais das boas práticas, necessárias a cada área. Após esse primeiro contato, 
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especialistas acompanhariam pessoas chaves no Instituto, que após a sua formação, 

iriam servir como agentes de mudança, supervisionando a metodologia necessária a 

implantação. 

Mais rapidez nos processos de compra para facilitar a inovação necessária aos 

pesquisadores.  

Separação nas atividades de pesquisa e gestão, havendo profissionais específicos 

para cada função, pois a sobrecarga e o desvio de função acabam por comprometer 

horas importantes do dia do pesquisador com processos de gestão para solucionar 

processos burocráticos.  

Uma aproximação maior entre os setores jurídicos, de compras e os 

pesquisadores dos laboratórios poderiam acelerar e facilitar esses processos.  

 

 

Entrevista 4 

4.1.Paradoxos percebidos na organização 

Considera que a parte burocrática é maior que a participação para 

desenvolvimento de P&D. Trabalha mais com processos burocráticos para realização de 

compras, recursos humanos, reuniões, preenchendo formulários.  

 

4.2.Soluções propostas pelo entrevistado 

Separação entre gestores e pesquisadores e um foco maior para divulgação dos 

resultados que pudessem ser mais aplicáveis na sociedade. Maior oxigenação nos cargos 

que pudessem favorecer a inovação. Os pesquisadores deveriam ter dedicação total à 

pesquisa, havendo mais oportunidades para administradores como suporte para o 

pesquisador/tecnologista.  

Maior otimização dos processos burocráticos ou a busca de alternativas dentro 

da lei que possa facilitar os processos. Disponibilidade de capacitação técnica pelo 

Instituto e reestruturação do Instituto em grupos de excelência. 

 

 

Entrevista 5 

5.1.Paradoxos percebidos na organização 

O Instituto inovou muito nos anos 70, mas precisa continuar inovando hoje. 

Acredita que existem vários motivos para o Instituto progredir e aparecer, pois se trata 
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de um órgão “velho” mas muito experiente, que  tem em seu nome “inovação” e que 

precisa estar aberto á modernizações sempre, mostrando inovações como as antigas, 

mas hoje tendo um propósito para o presente e para o futuro. A burocracia é muito 

presente, até para simples solicitações, quando se necessita abrir um simples processo 

de compras, além das cotações, justificativas e várias documentações, o processo passa 

por dezenas de gerentes para pegar assinaturas. 

 

5.2.Soluções propostas pelo entrevistado 

Facilitação no processo de compras, ao menos no que se refere às assinaturas 

necessárias à aprovação do processo.  

Avaliação dos colaboradores e recompensas por merecimento, para o 

comprometimento de todos.  

 

 

Entrevista 6 

6.1.Paradoxos percebidos na organização 

Com pouco tempo na instituição, não consegue visualizar muitas contradições, 

nem burocracia que possa dificultar muito a inovação, o andamento e a assinatura dos 

projetos.  

 

6.2.Soluções propostas pelo entrevistado 

União entre os laboratórios trará maior retorno para o Instituto e muito mais 

inovação e qualidade. Tem uma visão de excelência do Instituto e acredita que a entrega 

de resultados no prazo com qualidade possa captar recursos e conquistar novos projetos 

de pesquisa e inovação. Com pouco tempo no Instituto, percebe um grande potencial 

nas equipes e nos laboratórios e acredita que a união de alguns laboratórios traria um 

grande diferencial para o mercado. 

 

 

Entrevista 7 

7.1.Paradoxos percebidos na organização 

Tempo para execução X inovação – O tempo é um parâmetro central que deve 

ser levado em consideração para ser compatível com os desafios do processo de 

inovação. Dificuldade encontrada nos processos burocráticos vindo da Lei nº 8.666/93, 
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que acredita que venha ser a maior das reclamações entre os pesquisadores. A 

burocracia para aquisição  impacta diretamente no prazo e qualidade dos projetos.  

 

7.2.Soluções propostas pelo entrevistado 

Acredita que o Instituto tem que se aliar à outras instituições para 

desenvolverem pesquisas, e trocar conhecimento com pesquisadores e instituições 

nacionais e internacionais. 

 

 

Entrevista 8 

8.1.Paradoxos percebidos na organização 

Desenvolve uma função que tem que seguir uma legislação, que muitas vezes 

atrapalha o andamento do processo devido à burocracia. Trabalha em um departamento 

pequeno controlado por um sistema com prazos para realização dos processos e 

principalmente para emissão de relatório final, que ocorre após conclusão da missão 

realizada pelo colaborador. Mas às vezes por dificuldade em cumprir esses prazos, por 

não depender apenas do setor mais dos envolvidos no processo, acaba atrasando e 

dificultando o andamento e finalização dos mesmos.  

 

8.2.Soluções propostas pelo entrevistado 

O compartilhamento do processo em um sistema, com avisos de prazo 

automático e que pudesse ser acessado por todos que necessitam, facilitaria o 

andamento e o entendimento burocrático necessário ao andamento, reduzindo o prazo 

de realização e conclusão dos processos.  

Sistema de prazo e benefícios para tarefas finalizadas, valorizando os 

profissionais e servindo de estímulo para realização e melhoria na qualidade do 

trabalho. 

O Instituto inovou muito no passado e inova hoje, mas deveria ter um plano de 

metas para desenvolvimento de projetos inovadores aplicáveis de acordo com a 

necessidade da sociedade, onde seria apresentada a sua competência para os que ainda 

não o conhecem, dando continuidade ao Instituto de excelência que sempre foi. 
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Entrevista 9 

9.1.Paradoxos percebidos na organização 

Acha que as solicitações de aquisição passam por um processo muito burocrático 

e com o Decreto nº 8.241/14, aumentou a burocracia e até a sua implantação final 

ocorreram tantas mudanças que acabavam confundindo as pessoas e, por muitas vezes, 

foi necessário montar e mudar uma tabela para informações até que ocorresse a 

padronização final necessária à aplicação do decreto nos processos do Instituto. 

 

9.2.Soluções propostas pelo entrevistado 

Como melhoria nos processos sugere maior interação, união entre setores e uma 

comunicação mais interativa, para facilitar os processos burocráticos e prazo de entrega. 

Mais oportunidades de contratação, concursos, para maior estabilidade dos bolsistas e 

contratados se manter no Instituto.  

Processo de avaliação que englobasse todos os colaboradores (bolsistas, 

contratados e servidores) e um plano de incentivo que alcançasse a todos, para uma 

melhor satisfação profissional, incentivo de progressão e melhor qualidade de trabalho. 

 

 

Entrevista 10 

10.1.Paradoxos percebidos na organização 

Desenvolvia uma função meramente burocrática em um setor de apoio ao 

Instituto. Após reestruturações e com a necessidade de inclusão de algumas legislações 

nos processos burocráticos de aquisições, houve uma mudança no modo operacional do 

setor, onde este setor passou a ter uma contribuição substanciosa para o Instituto e para 

os colaboradores que necessitam de ajuda para realização de seus processos, apesar de 

não ser ainda a solução para burocracia nos processos de inovação.  

 

10.2.Soluções propostas pelo entrevistado 

Criar uma comissão que identifique e resolva onde existem as dificuldades, os 

problemas e solucioná-las ou direcioná-las da melhor maneira, sejam pessoas, 

manutenção, compra de equipamentos etc.  

Reconhecer que uma instituição tem que gerar receita, pois o valor que vem do 

Estado não é suficiente para manter uma instituição com este porte, e que projetos e 

serviços precisam ser fechados.  
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Deveria haver uma forma de medição de tarefas e metas e que as pessoas fossem 

reconhecidas e recompensadas por mérito.  

 

 

Entrevista 11 

11.1.Paradoxos percebidos na organização 

Os processos de aquisição no Brasil tomam muito tempo, quando comparados a 

outros países com real estímulo à pesquisa, onde os pesquisadores administram os 

recursos e são auditados após a obtenção dos resultados. No Brasil tudo é muito 

amarrado a processos burocráticos em que se pressupõe que os recursos serão utilizados 

de forma errada se não forem super controlados.  

 

11.2.Soluções propostas pelo entrevistado 

Uma forma de redução na burocracia para os processos de aquisição, seria uma 

equipe multidisciplinar de prospecção de negócios associada aos laboratórios com a 

participação de pesquisadores das áreas que desenvolvem a pesquisa e um sistema de 

gestão para redução do serviço administrativo que está sob responsabilidade do 

pesquisador. 

 

 

Entrevista 12 

12.1.Paradoxos percebidos na organização 

As compras realizadas por processos de licitação, nem sempre atendem à 

necessidade do pesquisador, devido à baixa qualidade o que acaba sobrecarregando os 

projetos. Acredita que a nova direção está bem engajada em conseguir projetos em 

agências de fomento, mas deveria haver mais liberdade para que os pesquisadores 

pudessem criar, desenvolver pesquisas que acreditam que possam funcionar e serem 

colocadas em prática e serem bem aproveitadas pela sociedade. 

 

12.2.Soluções propostas pelo entrevistado 

Para agilizar os processos burocráticos, deveria haver uma área de apoio ao 

pesquisador, onde toda a parte burocrática ficasse a cargo desses gestores e cabendo ao 

pesquisador apenas informar a sua necessidade de aquisição para realização da pesquisa. 
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Entrevista 13 

13.1.Paradoxos percebidos na organização 

Burocracia x inovação – Devido aos processos burocráticos, os projetos ficam 

parados, tendo forte impacto no cronograma previsto no inicio, sofrendo variação e 

muitas vezes gerando prorrogação de prazo para uma entrega de qualidade. 

 

13.2.Soluções propostas pelo entrevistado 

Mais oportunidades para os colaboradores, como mais concursos públicos ou 

uma verba do governo destinada a manter as equipes, o que diminuiria rotatividade e 

daria mais segurança aos profissionais, aumentando o estimulo à pesquisa.  

Premiações para metas alcançadas.   

 

 

Entrevista 14 

14.1.Paradoxos percebidos na organização 

A burocracia vivenciada em alguns momentos dificulta o processo de inovação. 

A dificuldade na compra de certos produtos e equipamentos pelo Instituto, muitas vezes 

relacionados a problemas burocráticos, atrasam ou impedem a implementação de uma 

nova técnica no laboratório no tempo necessário. 

 

14.2.Soluções propostas pelo entrevistado 

Simplificação das etapas burocráticas de aquisição de materiais e equipamentos 

tornaria o processo de pesquisa e inovação mais ágil e fácil.  

O compartilhamento de informações também é fundamental para o avanço 

tecnológico do Instituto. É muito importante que haja a troca de experiência entre os 

membros do próprio laboratório bem como entre departamentos e do Instituto como um 

todo.  

É interessante que todos saibam os objetivos principais dos projetos para que 

possam trabalhar em conjunto na sua realização.  
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Entrevista 15 

15.1.Paradoxos percebidos na organização 

Inovação x burocracia - Acredita que a burocracia é uma formula a ser seguida 

nas instituições públicas, que são como normas, e que não há a possibilidade de sair 

dela, devendo ser cumprida a todo tempo.  

O Instituto tem equipe, infraestrutura e equipamentos de ponta, com tudo para 

inovar cada vez mais e acredita ser uma parte dessa engrenagem de uma instituição 

super inovadora.  

 

15.2.Soluções propostas pelo entrevistado 

O Instituto deveria ser mais divulgado e consequentemente mais conhecido, pela 

sociedade, pois o considera um órgão de excelência. E as vezes que recebeu visitas de 

estudantes, por exemplo, percebeu que eles ficaram maravilhados com tanta tecnologia. 

Diminuir a burocracia- se houvesse possibilidade, deveríamos buscar uma forma 

de flexibilizá-la para facilitar os processos necessários a inovação. 

 

 

3.2. Analise dos Dados Coletados 

 

Após a análise das entrevistas foram selecionados cinco entrevistados e foi 

solicitado que eles fizessem um desenho que representassem eles na organização e outro 

que representasse a organização para eles. O diagnóstico organizacional das entrevistas 

e dos desenhos foi à existência de um paradoxo na organização entre o modelo de 

gestão de pessoas instrumental (taylorista ou neotaylorista) e a existência de uma 

disfunção – personalidade burocrática e a sugestão dos entrevistados de se buscar uma 

maior meritocracia na organização através da reformulação do modelo de gestão de 

pessoas na organização, implementando-se na prática um modelo de gestão de pessoas 

por competências e diminuindo as disfunções burocráticas do sistema. 

 

 

� Disfunção – Personalidade Burocrática Segundo Merton 

 

Para Merton, a burocracia traz mudanças na personalidade das pessoas gerando 

inflexibilidade e ineficácia, tais mudanças denominadas de disfunções ou resultados 
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imprevisíveis. Para o autor, toda ação social gera um paradoxo básico, com impactos 

contraditórios, pois para cada resultado desejado há uma variedade de implicações 

secundárias, não almejada ou esperada, opostas aos resultados esperados pelas pessoas 

ao agir. Desta forma, para cada resultado positivo, há um efeito que se opõe as 

perspectivas dos gerentes e administradores. Essas contradições relativas à ação social 

causam estresse nas organizações, gerando resistência organizacional e a gravidade de 

conflitos. 

Merton, em sua obra The bureaucratic personality, descreve que o 

comportamento das pessoas em seu ambiente de trabalho e, é visto como uma forma de 

alcançar alguns propósitos e como esse comportamento gera efeitos imprevisíveis, 

torna-se possível discutir a eficácia da racionalidade instrumental nas organizações 

burocráticas. 

Merton menciona como “personalidade burocrática” uma prática compulsiva 

que gera disfunções, fazendo com que os indivíduos agarrem-se de forma obsessiva as 

regras da burocracia acompanhando-a rigidamente, o que os traz teoricamente 

segurança. Seguir as regras pode dificultar a eficiência da organização, pois as regras 

são seguidas por que devem ser, tornando uma prática burocrática, sem preocupação 

com a eficácia da organização.  

 

 

� Modelo Instrumetal (Taylorista ou Neotaylorista) 

 

O modelo instrumental retrata o pensamento da Escola Clássica de 

Administração, com algumas melhorias, e é visto em situações em que o formalismo, a 

autoridade e a rigidez mediam as relações sociais (Trootings, Gustavsen e Hethy, 1989). 

Este modelo é caracterizado pela suposta existência de uma racionalidade superior na 

organização. Em que a empresa é um instrumento racional de produção, que funciona 

de acordo com a imposição do mercado, do setor e dos princípios da organização, de 

acordo com a estratégia dos diretores. Em busca da potencialização dos recursos da 

organização, a administração de recursos humanos tem a atribuição de inserir a 

estratégia apontada pelos diretores, já que supostamente toda organização será 

beneficiada.  
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Neste modelo os indivíduos são conceituados como utilitaristas e 

condicionáveis, sendo possível induzir que se comportem conforme esperado, 

mensurando as respostas obtidas de acordo com o estímulo. 

Esse modelo tem como base o pressuposto que viver socialmente e em harmonia 

contribui para economia e que o conflito é disfuncional e afeta o sistema social. Os 

conflitos gerados devem ser solucionados o mais breve possível para que não afete o 

ambiente de trabalho e consequentemente não prejudique a produtividade da 

organização. Neste modelo os atores sociais são chamados de agentes. Não há 

necessidade de debates, pois as decisões partem da diretoria, onde a racionalidade 

superior tem a capacidade e a visão ideal para direcionar os agentes ao sucesso. 

 

 

� Modelo de Gestão de Pessoas por Competência ou Político  

Este modelo valoriza o consenso, a diversidade e a igualdade de direitos para os 

atores sociais da organização. Neste modelo os atores sociais colaboram e influenciam 

nas mudanças em todos os níveis, e um bom gerente tem como finalidade integrar os 

interesses particulares dos diferentes grupos com objetivo de negociar uma solução com 

a direção (Beer e Wakon e al. 1985; Brabet, 1993). Aqui a negociação é necessária, pois 

faz parte da implantação das estratégias para o sucesso da organização, que é um jogo 

de estratégias em que os atores sociais participam. 

 

 

3.3. Resposta a Problemática 

 

Retomando a questão que expressa à problemática: 

 

 “Quais são os principais desafios para o aprimoramento da gestão de projetos 

e da inovação no Instituto Nacional de Tecnologia e quais as possíveis soluções a 

serem implementadas com este objetivo, tendo em vista os paradoxos organizacionais 

encontrados na instituição, na percepção dos entrevistados”?  

 

As soluções propostas pelos entrevistados foram à implementação de um sistema 

de gestão por competências (ou modelo político de gestão de pessoas), descrito acima e 

a implementação de ferramentas de Total Quality Management como melhoria contínua 
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de processos de inovação e processos organizacionais, além disso, o redesenho de 

alguns processos de gestão. 

Neste sentido, a pesquisadora após analisar as entrevistas e os paradoxos 

relatados que se referem à inovação x burocracia, propõe um redesenho do design 

organizacional do Instituto, e a adoção de uma nova forma organizacional compatível 

com os objetivos de inovação, ou seja, a adhocracia. 

Desenvolveremos em detalhes esta forma organizacional a seguir e explicaremos 

porque ela se adéqua ao Instituto.  

 

 

� Adhocracia 

 

Segundo Mintzberg (1995) quando falamos em inovar, significa fazer algo novo, 

fazer algo diferente do que já foi feito, renovar, e vai de encontro aos padrões. Assim, a 

organização inovadora deve buscar um padrão de estrutura oposta a burocrática, pois as 

estruturas simples inovam de forma simplificada e este tipo de estrutura é configurada 

para aperfeiçoar padrões já estabelecidos e não para solucionar problemas, não para 

novas invenções. 

Para inovar de maneira sofisticada é necessário adotar um modelo capaz de unir 

profissionais de diferentes áreas, formando equipes de projetos multidisciplinares, que 

tenham um único objetivo. 

A adhocracia se diferencia por sua configuração, por apresentar uma estrutura 

orgânica que pode ser considerada como um sistema, com comportamento pouco 

formal, especialização horizontal de trabalho, reunindo especialistas que se mobilizam 

formando equipes menores, de acordo com os projetos. Na adhocracia os profissionais 

são treinados para o desenvolvimento de suas competências, considerando esse 

conhecimento para construção de novas habilidades a ser aplicada em um projeto que 

desenvolva uma inovação específica.  

Devido à adhocracia não usar padrão para coordenar, acaba precisando de pouca 

estrutura técnica para o desenvolvimento de sistemas normativos. Este tipo de 

organização busca profissionais que possam se adaptar ao ambiente externo, esses 

profissionais não devem desenhar sistemas para controle de outros profissionais, mas 

devem ocupar posições ao lado dos gerentes e dos profissionais de apoio, participando 

da equipe de projetos (MINTZBERG, 1995). 
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Neste tipo de configuração, há um grande número de gerentes sendo eles: 

funcionais, integradores e de projeto, com destaque para o elevado número de gerentes 

de projeto, necessário ao ajustamento mútuo das equipes, o que permite um melhor 

controle nas unidades de trabalho. A função desses gerentes é se relacionar, mediar e 

coordenar o trabalho horizontalmente. Os profissionais são distribuídos em toda 

estrutura organizacional de forma descentralizada, em funções de apoio, operacional e 

gerencial, difundindo o poder de decisão em todos os níveis hierárquicos. Neste tipo de 

configuração não há monopólio de poder para inovação. No que se refere à tomada de 

decisão, a adhocracia pode ser dividida em operacional e administrativa (MINTZBERG, 

1995). 

 

 

� Adhocracia Operacional e Administrativa 

 

Para Mintzberg (1995) a adhocracia operacional é direcionada para solucionar 

problemas relacionados a seus clientes, sempre buscando uma nova solução, utilizando 

equipes multidisciplinares que podem trabalhar por contrato ou individualmente. 

Devido à dificuldade em distinguir planejamento e execução do desenho do trabalho e 

por necessitarem das mesmas habilidades, um aspecto-chave na adhocracia operacional 

é unir o trabalho administrativo e operacional. 

A adhocracia administrativa atua em projetos próprios, também através de 

equipes, mas se diferencia da adhocracia operacional por desconectar o núcleo 

operacional da organização mantendo apenas o administrativo como adhocracia. Essa 

separação pode ocorrer, por exemplo, nas indústrias de petróleo, devido à automatização 

onde o processo ocorre sem a necessidade de supervisão direta ou controle 

administrativo. 

A adhocracia operacional é formada pela assessoria de apoio, tecnoestrutura e 

núcleo operacional e a adhocracia administrativa é formada por todos com exceção do 

núcleo operacional, por ser considerado uma estrutura burocrática (MINTZBERG, 

1995). 
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� A Estratégia na Adhocracia 

 

O controle do processo de formulação estratégica na adhocracia não está 

localizado de forma clara em nenhum lugar do organograma da organização. A tomada 

de decisão nas organizações que tem como objetivo inovar deve ser considerado como 

uma estratégia que evolui. Os fatos surgem e levam a decisões específicas que geram 

metas a serem alcançadas, fazendo com que a estrutura nunca esteja segura do que virá 

a seguir e a estratégia sofre alterações contínuas de acordo com as mudanças de 

projetos. Mas na adhocracia não há estabilidade estratégica, pois não há padronização 

de mercado ou produto (MINTZBERG, 1995). 

A estratégia na adhocracia operacional evolui de acordo com o tipo de decisão 

tomada, fazendo com que cada projeto tenha sua estratégia e a autoridade para tomada 

de decisão entre gerente e não gerente e seja distribuída em todos os níveis hierárquicos. 

Adhocracia administrativa converge sua atenção para um número menor de 

projetos, demonstrando mais clareza nas estratégias definidas, abrangendo um número 

elevado de profissionais interdependentes e há necessidade de planejamento para ação, 

embora se conheça os objetivos a serem alcançados, os meios devem ser encontrados 

durante o projeto por tentativa e erro (MINTZBERG, 1995). 

 

 

� Os Papéis a serem Desempenhados pela Cúpula Estratégica 

 

Os gerentes de topo devem empregar seu tempo resolvendo conflitos gerados 

pelas escolhas estratégicas. Na adhocracia o trabalho orgânico, a autoridade de perito e 

a autoridade não formal se unem gerando conflito. Os gerentes de topo, assim como os 

da linha intermediária, devem ter habilidade para negociar e harmonizar conflitos, e 

também incluir profissionais individualistas em equipes multidisciplinares 

(MINTZBERG, 1995). 

Os gerentes de topo devem dedicar boa parte de seu tempo realizando 

monitoramento dos projetos pessoalmente garantindo prazos e custos estimados, já que 

projetos inovadores são muito difíceis de serem controlados. 

Um papel importante a ser desenvolvido pelo gerente de topo é o contato 

permanente com o ambiente externo buscando oportunidades no mercado e um fluxo 
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contínuo de projetos entrantes, já que a adhocracia operacional trabalha de um projeto 

para outro e acaba quando os projetos deixam de existir (MINTZBERG, 1995). 

 

 

� Condições para Adhocracia 

1. Ambiente Básico 

 

A adhocracia é a única estrutura orgânica descentralizada, que trabalha inovando 

em um ambiente dinâmico com estruturas orgânicas e complexas, onde as necessidades 

dos clientes não são previstas (MINTZBERG, 1995).  

As organizações de pesquisa são direcionadas para adhocracia devido à 

complexidade de suas atividades e competitividade do mercado. A rotina de trabalho e a 

convergência dificultam a verdadeira inovação, sendo assim, profissionais capazes de 

desenvolver pesquisa individualmente, altamente capacitados, aplicam formas 

padronizadas de conhecimento e se une a equipes para criar e inovar (MINTZBERG, 

1995). 

 

 

2. Forças Opostas no Ambiente 

 

Com objetivo de atender a diversidade de aspectos presentes em seu ambiente, a 

organização precisa desenvolver equipes de trabalho diferenciadas para depois agregá-

las. 

Casos ocorridos em algumas multinacionais, que utilizaram a forma 

divisionalizada, unindo suas divisões por regiões ou por linhas de produtos, 

contradizendo a interdependência e gerando várias unidades de venda no mesmo local. 

Ao surgir a estrutura matricial, as organizações obtiveram uma solução lógica, 

agrupando divisões por região e por produto no mesmo nível hierárquico, com essa 

solução a comunicação pode se expandir, pois os gerentes de produto responsável por 

cada região teve que se reportar aos gerentes das divisões regionais e por produtos de 

todas as regiões, gerando uma estrutura híbrida ou adhocracia divisionalizada 

(MINTZBERG, 1995). 

Recomendações necessárias à alteração estrutural da organização divisionalizada 

a fim de se tornar uma adhocracia: 
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• Reduzir a supervisão direta, tal como exclusão do nível do grupo de diretores 

com divisionalização múltipla; 

• Unir o planejamento e a programação e mais equipes de trabalho no escritório 

central; 

• Diminuir a aplicação de técnica de controle de desempenho e aumentar as visitas 

realizadas pelo principal executivo expandindo o nível de orientação; 

• Aplicar o modelo de estrutura matricial; 

• Motivar a atitude para crescimento profissional, atuação profissional, 

desenvolvimento de plano de carreira e realização de treinamento; 

• Reorientação na comunicação focando diálogo, soluções e aprendizagem, 

desvinculando a função de reportar, monitorar e fundamentar. (Adaptada do 

livro de Henry Mintzberg. Criando organizações eficazes: estruturas em cinco 

configurações. 1995. p. 264 e 265). 

 

 

3. Frequentes Alterações do Produto 

 

Algumas organizações buscam a adhocracia por necessidade frequente de 

mudanças no produto, devido às condições dinâmicas do mercado, como exemplo, uma 

empresa de protótipos, que a cada pedido se configura um novo projeto, sendo esta 

empresa estruturada como uma adhocracia operacional. 

 

 

4. Condições Externas Associadas a Adhocracia 

 

Existem condições externas associadas à adhocracia, como a juventude. As 

organizações jovens se estruturam organicamente com a condição de que os 

profissionais estejam em busca de seu caminho ou ansiosos para inovar de modo a 

testarem a si próprios, de forma a utilizar esse estágio inicial para o desenvolvimento da 

estrutura organizacional (MINTZBERG, 1995). 

A adhocracia operacional está associada ao mercado de risco, podendo ter uma 

vida curta, pois não se sabe de onde virão os novos projetos, uma queda na economia ou 
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a perda de seu principal cliente pode resultar no fechamento imediato. Mas também 

podem ter vida curta, porém caracterizada pelo sucesso, pois o sucesso e a idade 

favorecem a transformação da adhocracia operacional gerando condições mais estáveis 

e próximas a uma estrutura mais burocratizada.  

Com o passar do tempo, uma organização de sucesso se torna reconhecida e 

busca melhorar cada dia mais, repetindo alguns projetos e voltando seu foco para 

projetos mais específicos. Essas mudanças são repassadas aos profissionais que 

envelhecem e acabam por buscar mais estabilidade profissional, fazendo com que a 

adhocracia operacional tende a ser direcionada para burocracia profissional focando no 

seu melhor programa ou explorando uma única invenção. 

A adhocracia administrativa sobrevive mais, também com a tendência de se 

tornar burocratizada com o tempo, o que a faz parar de inovar ou inovar externamente. 

Mas a adhocracia administrativa ao escolher seu ramo, não consegue modificar sua 

estrutura, podendo ser destruída. 

Ao reconhecer a tendência da burocratização nas organizações adhocraticas, 

surge uma variante, a adhocracia temporária, que busca especialistas de outras 

organizações para desenvolverem projetos e ao finalizar esses profissionais são 

dispensados (MINTZBERG, 1995). 

 

 

5. Sistema Técnico como Condição para Adhocracia 

 

A implementação de um sistema técnico é uma forma de conduzir todos na 

mesma direção, reduzindo a distinção e a mentalidade controladora, reduzindo os 

conflitos, já que o controle é realizado pela máquina e seus construtores, e não são 

impostas regras nem padrões. A estrutura administrativa se torna descentralizada e 

orgânica, o que chamamos de adhocracia automatizada e o sucesso de automatizar o 

núcleo operacional sofre uma grande transformação (MINTZBERG, 1995). 

 

 

6. A Moda como uma Condição para a Adhocracia 

 

A moda é considerada como a maior condição para a adhocracia. A adhocracia é 

uma estrutura do futuro, para pessoas bem instruídas e profissionais mais 
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especializados, adotando a abordagem de “sistemas”, visualizando o mundo como um 

todo. Esta estrutura é para ambientes cada vez mais complexos e que necessitam de 

constantes inovações e também para sistemas técnicos automatizados e a única estrutura 

para organização que possam se tornar mais democrática e menos burocrática, ao 

mesmo tempo. 

Este tipo de estrutura não pode ser aplicada a qualquer organização, ela parece 

ser a melhor aplicada aos novos ramos industriais que cresceram após a Segunda Guerra 

Mundial, como: aeroespacial, eletrônico, consultoria criativa, pesquisa, propaganda, 

filmagem e petroquímica (MINTZBERG, 1995). 

 

 

7. Dificuldades Associadas à Adhocracia 

 

Segundo Mintzberg (1995) há poucos relatos sobre as dificuldades encontradas 

na adhocracia. Por ser uma estrutura nova e por ter como objetivo solucionar problemas 

que as outras não conseguiram, mas algumas de suas dificuldades podem ser discutidas 

como: indeterminação e resistência de profissionais que convivem com este tipo de 

organização, no que se referem as suas ineficiências e sua tendência à transição 

inapropriada para outros tipos de configuração. 

 

 

8. As Reações Humanas para com a Ambiguidade 

 

As pessoas, sobre tudo as mais criativas, não estão propensas à rigidez da 

estrutura e a concentração de poder presente na maioria das configurações, encontrando 

na adhocracia o lugar ideal para seu ambiente de trabalho. Mas não são todas as 

organizações que podem adotar essa configuração, com as condições requeridas por este 

modelo. 

Nem todos os pesquisadores têm na organização um lugar ideal, cada um possuí 

sua escolha em particular e muitos preferem uma vida mais estável com 

relacionamentos bem definidos, vendo na adhocracia como um ambiente só para visitas, 

não para seguir sua carreira profissional. Até os profissionais que adotaram a 

adhocracia, se mostram intolerantes ao seu estilo periodicamente. 
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Existem alguns problemas relatados por alguns profissionais sobre a 

ambiguidade estrutural presente nas organizações: 

 

• Ansiedade pela finalização do projeto; 

• Incerteza de qual chefe o profissional deve se reportar; 

• Duvida na indicação do profissional a ser promovido; 

• Baixa percepção de lealdade profissional devido ao excesso de transferências 

nas organizações de projetos; 

• Pouca clareza nas definições das tarefas a serem realizadas, em relação às 

autoridades e no processo de comunicação; 

• Falta de planejamento na indicação do profissional adequado para o processo 

de capacitação, devido ao pouco tempo de convívio com o gerente; 

• Alta competição por recursos; 

• Falta de reconhecimento profissional e recompensas. 

 

 

9. Os Problemas de Eficiência 

 

Para Mintzberg (1995) a adhocracia é a estrutura indicada para resolução de 

problemas complexos e mal estruturados, mas esta não é uma estrutura eficiente para 

realizar projetos comuns, esta estrutura é adequada para inovar de forma sofisticada, 

produzindo por clientes, sem padronização. 

Esta ineficiência está relacionada ao elevado custo existente devido ao excesso 

de comunicação. Os profissionais envolvidos nos projetos, com objetivo de se integrar e 

obter novas ideias costumam conversar por longos períodos durante a fase de 

planejamento, gerando um alto custo que é recuperado durante a execução do projeto. 

Outro tipo de ineficiência encontrada neste tipo de estrutura está relacionada à 

falta de equilíbrio nas cargas de trabalho. Com objetivo de conservar as equipes de 

projetos há um desequilíbrio em alguns momentos, pois quando há uma baixa nos 

projetos a carga de trabalho é reduzida e em outros momentos o volume de trabalho é 

tão grande que o tempo de expediente por vezes não é o suficiente para conclusão de 

algumas atividades. 
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10. Os Perigos da Transição Inadequada 

 

Com objetivo de solucionar problemas de ambiguidade e falta de eficiência, uma 

solução poderia estar relacionada à mudança de estrutura, levando a uma estrutura mais 

estável, isto é, burocratizada. Embora a mudança de adhocracia para burocracia seja 

simples de ser realizada, nem sempre é o melhor caminho a ser seguido. 

Organizações prontas para aplicar padrões existem muitas, mas organizações 

com criatividade para solucionar problemas estão em falta no mercado, e quando a 

organização nasceu para solucionar problemas e não aplicar padrões, os resultados da 

burocracia não tem como serem aplicados nas condições que necessitam da inovação 

presente nas adhocracias (MINTZBERG, 1995). 

 

 

4. CONCLUSÃO 

 

A instituição deve caminhar para este tipo de sistema. Na minha opinião 

segundo a visão dos entrevistados, se a empresa adotasse esse modelo resolveria o 

problema percebido pelos entrevistados pelos seguintes fatores: o principal paradoxo 

percebido foi uma gestão de pessoas em teoria segundo o modelo estratégico político e 

na prática foi verificado que se prática gestão de pessoas mecanicista, neotaylorista e 

burocrática. 

Para solucionar este paradoxo entre o que é professado e o que é praticado na 

organização, os entrevistados propuseram a implementação efetiva de um modelo de 

gestão de pessoas estratégico, também chamado de político ou gestão por competências. 

Alguns entrevistados propuseram, no entanto, o redesenho da organização de 

forma radical e desta forma, segundo as entrevistas, a adhocracia, forma organizacional 

citada por Mintzberg é vista como ideal para o Instituto, tendo em vista seus objetivos 

de inovação e gestão da pesquisa e desenvolvimento. 

A adhocracia foi proposta por apresentar uma estrutura orgânica, com 

comportamento pouco formal, especialização horizontal de trabalho, onde profissionais 

são treinados para o desenvolvimento de suas competências, considerando esse 

conhecimento para construção de novas habilidades a serem aplicadas em um projeto 

que desenvolva uma inovação específica, como acontece em ambientes de pesquisa, 

desenvolvimento e inovação. As pessoas, sobre tudo as mais criativas, não estão 
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propensas à rigidez da estrutura e a concentração de poder presente na maioria das 

configurações, encontrando na adhocracia o lugar ideal para seu ambiente de trabalho. 

A adhocracia é a única estrutura orgânica descentralizada, que trabalha inovando 

em um ambiente dinâmico com estruturas orgânicas, complexas e descentralizadas, e as 

organizações de pesquisa são direcionadas a este tipo de estrutura devido à 

complexidade de suas atividades e competitividade do mercado.  

Segundo Mintzberg (1995) quando falamos em inovar, significa fazer algo novo, 

diferente do que já foi feito, renovar, e vai de encontro aos padrões utilizados nas 

organizações burocráticas, assim, a organização inovadora deve buscar um padrão de 

estrutura oposta a burocrática. Para inovar de maneira sofisticada é necessário adotar 

um modelo capaz de unir profissionais de diferentes áreas, formando equipes de 

projetos multidisciplinares, que tenham um único objetivo. 

A adhocracia foi vista como uma forma organizacional adequada para ser 

implementada na organização estudada, pois objetiva de fato ser uma estrutura 

organizacional mais voltada para a pesquisa e desenvolvimento, e a prática de um 

modelo de gestão de pessoas por competências, superando o paradoxo vivenciado pela 

organização e analisado neste trabalho. 

Propomos para outros pesquisadores, no futuro, a realização de pesquisas 

qualitativas e quantitativas voltadas para a compreensão dos desafios existentes na 

implementação de uma adhocracia e para a avaliação, na prática, desta forma 

organizacional, ainda pouco estudada no Brasil. 
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