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1 Estratégias-Padrão no âmbito das Redes de Incubadoras 

 Uma variável marcante em um movimento de incubação, que caracteriza o 
seu direcionamento estratégico, é a finalidade de sua existência. Porter (2000) 
indica quatro estratégias-padrão, que, em geral, são buscadas por um 
movimento de incubação: formar, aprimorar uma rede de valor; gerar 
emprego e renda; inovação; e geração de Cluster (Aglomerados). 
 Vale lembrar que esses objetivos não representam uma tomada de decisão 
de exclusão, e sim, alternativas que podem ser conjugadas em construções 
mixadas de ação. 

1.1  Formar, aprimorar uma rede de valor 

 Uma rede de valor ou sistema de valor é entendida, em seu sentido 
abrangente, como o conjunto de empresas ou organizações que tem como 
foco atender à demanda de um segmento de mercado específico, em termos 
de produtos e/ou serviços.  
 Esta alternativa de aprimoramento de uma rede de valor representa a busca 
de um movimento de incubação em gerar empresas que irão ocupar lacunas 
de um sistema de valor existente. Além de inovar a cadeia de empresas que 
busca oferecer de forma integrada um determinado serviço ou produto a um 
segmento específico.  
 Um exemplo, neste caso, poderia ser uma atuação no segmento de petróleo 
que apresentasse problemas ou dificuldade de atendimento, no que tange a 
questão de dutos industriais (uma sub-parte do sistema de valor da indústria 
petrolífera). Dessa maneira, certa região pode ser capaz de atender o 
segmento, produzindo tubos de aço de extrema qualidade, mas, para o 
aprimoramento do setor, falta embarcar tecnologia no tubo em si: tecnologia 
como monitoramento remoto, sistema automático de alarmes em caso de 
falhas, entre outros, que agregue valor aos usos do tubo propriamente dito. 
 Desse modo, o movimento de incubação, em exemplo, estaria focado em 
estimular o desenvolvimento de empresas que pudessem atender ao 
desenvolvimento desse tipo de tecnologia, para serem embarcadas nos tubos 
produzidos pela região. O que traria uma clara agregação de valor para a 
cadeia de empresas que se envolve no segmento petrolífero da região. 

1.2 Gerar Emprego e Renda 

 A alternativa de geração de emprego e renda visa incubar empresas com 
características de eficiência em relação ao dinheiro investido por volume de 
emprego gerado. O foco é gerar empresas intensivas em mão-de-obra 
podendo especificar o tipo de mão-de-obra pretendida. 
 Por exemplo, empresas de edição e efeitos visuais em cinema/televisão 
(segmento de audiovisual) exigem a necessidade de uma quantidade 
expressiva de postos de trabalho, tendo cada posto exigência de elevada 
qualificação. 
 Desse modo, definido o critério de geração de emprego e renda, como o 
impacto sócio-econômico pretendido, os processos de gestão de 
oportunidades serão orientados para identificar os segmentos e iniciativas que 
impulsionarão tais resultados. 



1.3 Inovação 

 Este é o mais amplo de todos os objetivos que podem ser pretendidos para 
um movimento de incubação, e historicamente, é o mais divulgado e associado 
ao movimento, de uma maneira geral.  
 No critério de inovação objetiva-se gerar empreendimentos que sejam 
significativos segundo a inovação em: produtos ou serviços, processo e 
organização, ou seja, qual for a classificação almejada. 
 Enfim, a principal vantagem competitiva residirá na inovação desenvolvida e 
transformada em negócio.  
 Em geral, as empresas caracterizadas por serem de base tecnológica são 
aquelas que mais facilmente promovem a inovação por atuarem em 
segmentos emergentes como a biotecnologia, ou segmentos de junção 
tecnológica, como informática & genética. Este tipo de empresa exige um 
maior fortalecimento do consórcio que provê o movimento, pois necessita de 
forte interação com as instituições de pesquisa e ensino.  

1.4 Geração de Clusters (Aglomerados) 

 Um aglomerado é um agrupamento geograficamente concentrado de 
empresas inter-relacionadas e instituições correlatas, vinculadas por elementos 
comuns e complementares. Os aglomerados assumem diversas formas, 
dependendo de sua complexidade. A maioria envolve empresas de produtos e 
ou serviços finais, fornecedores de insumos especializados, componentes, 
equipamentos e serviços, instituições financeiras e empresas em setores 
correlatos (Amato Neto, 2000). 
 Dentre todas quatro estratégias-padrão apresentadas, e possíveis, para um 
movimento de incubação, esta sem dúvida alguma é a de maior complexidade 
de projeto, gestão, negociação e implementação, por caracterizar o de maior 
reflexo em termos de impacto sócio-econômico quando implementado com 
sucesso. Este é o foco do caso apresentado neste artigo. 
 É possível citar como exemplo de aglomerado de sucesso o da edição para 
audiovisual do Vale do Silício onde houve a conjugação das indústrias de 
informática e a de cinema para gerar todo o segmento de manipulação de 
imagem digital e edição não-linear. Hoje tão presentes no cinema, televisão e 
jogos. 

2 Elementos de um movimento de incubação em rede 

 O processo de incubação se caracteriza por ser um processo catalisador 
para o desenvolvimento regional, assim como para a criação efetiva de um 
sistema regional de inovação. Este movimento em si possui duas grandes 
dimensões: a qualidade das empresas geradas quanto a seus aspectos de 
resultados financeiros, tecnológicos entre outros; e a segunda, conseqüência 
da anterior, refere-se à contribuição dos mecanismos de incubação para o 
impacto sócio-econômico de uma região ou corte temático específico. 
 A eficiência e eficácia deste processo vão muito além do bom 
funcionamento das incubadoras. Na verdade, este se caracteriza pelo sucesso 
de uma implantação da rede de competência tecnológica específica do 
movimento de incubação. 
 Essa rede de competência tecnológica envolve participantes de diversas 
áreas e origens, como setores de ensino e pesquisa, a rede de valor global da 
qual as empresas incubadas fazem parte, os sistemas de homologação e 



certificação, hoje fundamentais para a inserção em uma economia global, 
dentre outros. 
 Esta rede em si, que em um movimento de incubação é aperfeiçoada e 
influenciada pelo conjunto das políticas de incubação, é suportada por uma 
infra-estrutura, um modelo financeiro específico de fomento, bem como, pelo 
seu modelo de governança, onde os elementos líderes do movimento são 
estimulados durante todo o processo transformador da região objeto de 
estudo. 
 Em resumo, avaliar o movimento de incubação e suas perspectivas de 
resultados é analisar em detalhe a composição de tal rede de competência 
tecnológica, bem como, a eficiência, eficácia e sinergia dos componentes 
constituintes da mesma. 

2.1 Conceituando Redes 

 Antes de começarmos a falar especificamente sobre a rede de competência 
tecnológica, que se caracteriza por ser a base de um processo de incubação, 
devem-se tecer alguns comentários acerca das características que diferenciam 
uma organização em “rede” de uma organização empresarial tradicional, ou 
seja, uma estrutura hierárquica.  
 A primeira questão que se coloca é a definição do que vem a ser uma rede. 
Uma rede “é uma coleção de atores que estabelecem relações de troca de 
longo prazo, e que ao mesmo tempo não possuem legitimidade e autoridade 
para arbitrar e resolver disputas que podem ocorrer durante a troca” (Padolny 
& Page, 1998): uma rede deve ser composta por diferentes atores (pessoas1, 
organizações, empresas etc) que interagem entre si; essas interações não 
se dão em momentos únicos, mas são repetidas ao longo do tempo, 
configurando um determinado padrão; esses relacionamentos caracterizam 
trocas de informações, recursos etc – ou seja, a cada interação algo é 
trocado; e os ‘agentes’ mantêm um razoável grau de independência formal2 
entre si. 
 Uma vez que as trocas são repetidas no longo prazo, pode-se dizer que a 
forma de coordenação do trabalho entre os componentes da rede não segue a 
lógica estrita do ‘mercado’, segundo a qual não há definição a priori das 
transações a serem feitas no futuro. Ao mesmo tempo, se não existe 
legitimidade ou autoridade para arbitrar as trocas, pode-se entender que não 
há a quem recorrer para a resolução de conflitos, ou seja, a coordenação não 
é definida a partir de uma determinada hierarquia. 
 Entretanto, não se devem assumir as redes como ‘formas puras’. As redes 
(estruturadas na prática) representam um mix entre formas de organização que 
respeitam a lógica de mercado, hierarquia e formas de redes propriamente 
dita. Em termos polares, enquanto no ‘mercado’ a lógica de coordenação é 
dada pela racionalidade dos tomadores de decisão, que visam à eficiência 
alocativa3, na hierarquia é definida pelo controle direto estabelecido com base 
no ‘poder formal’. Para as redes, surgem com maior relevância os aspectos 

                                                 
1 Um excelente exemplo são as redes pessoais/profissionais, que podem ser definidas como o conjunto 
composto por diferentes indivíduos que têm contatos diretos e indiretos entre si. Todavia, um problema 
que surge com esta definição é o do limite das redes. 
2 A medida dessa ‘independência’ será analisada a frente. 
3 Definida a partir da teoria econômica clássica/neoclássica.�



sociais (vinculados a negociação e relacionamento entre os participantes da 
rede). 
 Na prática, as redes constituem uma configuração híbrida entre as formas 
polares mercado e hierarquia. Isso significa que, estão presentes nas redes, 
simultaneamente, as lógicas de coordenação com base no poder formal, na 
racionalidade de cada transação e nos mecanismos sociais, envolvendo 
relacionamento e negociação. A relevância dos mecanismos sociais não deve 
ser entendida como excludente das demais lógicas, que ainda se fazem de 
algum modo presentes. 
 Outra linha de discussão de redes está relacionada aos campos da 
Economia, da Estratégia Empresarial e da Teoria das Organizações4, 
concentrando uma série de perspectivas que entendem as ‘redes’ como 
formas de governança5 – ou de ‘organização e coordenação’. 
 A compatibilização dessas duas vertentes é tentada por Jones et alli (1997). 
Conforme esses autores, a “governança de redes envolve um grupo, 
selecionado, persistente e estruturado de firmas autônomas (bem como 
organizações que não visam lucro), envolvido na criação de produtos e 
serviços, tendo por base contratos implícitos e ‘abertos’ para se adaptar a 
contingências do ambiente e coordenar e salvaguardar as trocas. Esses 
contratos são socialmente e não legalmente estabelecidos”. Ou seja, existe um 
esforço significativo de negociação no âmbito das redes, para que se obtenha 
sucesso em termos de seu funcionamento com eficiência e eficácia. 

2.2 Arquitetura de uma Rede de Incubadoras, Rede de Competências 
Tecnológicas e Operacionalização 

 A lógica de impacto de uma rede de incubadoras é reflexo de dois fatores: o 
conjunto de elementos participantes da rede e sua forma de organização; e a 
eficiência de operacionalização desta rede. Nos próximos tópicos 
detalharemos cada um destes fatores.  

2.2.1 Arquitetura de Rede de Incubadoras 

 A arquitetura de uma rede de incubadoras é composta de três níveis 
específicos: o nível do consórcio, nível das redes de incubadoras, e o nível das 
incubadoras e empresas incubadas. 
 O nível de consórcio ou nível da Rede de Competências Tecnológicas, é o 
nível onde se estabelecem as instituições que tem como objetivo comum levar 
adiante uma iniciativa de processo de incubação.  
 Também, são conhecidos ou chamados de board do movimento. Estas 
instituições têm como função ser base de todo o suporte global ao movimento 
de incubação. Neste nível se dá a existência das parcerias e alianças 
estratégicas para tornar viável o movimento.  
 O consórcio só é viabilizado através da aceitação por parte de seus 
membros de um modelo de governança efetivo, um modelo acessível de 
financiamento compatível com os resultados esperados, e um modelo de 
integração entre as entidades, que seja respeitado, factível e, acima de tudo, 
negociado em termos de implementação. 

                                                 
4 Particularmente do ‘Projeto Organizacional’. 

5 Poderíamos definir o modelo de governança como o modelo de gestão das organizações em redes. 



 Especial atenção neste nível deve ser dada a instituição ou instituições 
líderes do movimento, pois esta se caracteriza por ter uma função executiva 
junto ao conjunto de incubadoras (entendidas como uma rede) e de 
assessoramento ao board (consórcio). Tais tipos de instituições também são 
indicados como nó central da rede. 
 O nível das redes de incubadoras envolve os participantes operacionais de 
toda a arquitetura da rede de incubadoras. Este é um nível onde ocorre a 
existência do relacionamento sinérgico entre as incubadoras, e onde a busca 
de um funcionamento efetivo da arquitetura de serviços da rede, em prol da 
eficiência das incubadoras, resultará em empresas incubadas de maior 
competitividade.  
 Deve ser ressaltado que cada incubadora tem em si um board/consórcio ou 
rede de competência específicos, cuja a função é instanciar serviços, para as 
características específicas da incubadora. Ou seja, cada incubadora da rede é 
em si uma rede também. 
 O último nível trata das incubadoras e das empresas incubadas e 
graduadas. Este nível é na verdade, o responsável pelos resultados 
percebidos pela comunidade do movimento de incubação. O resultado neste 
nível será tão melhor quanto for mais eficiente a operação dos outros dois 
níveis anteriores. 
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Fonte: Mecena, S e Caldeira, L, 2001 

 A seguir detalhamos o escopo e a função da rede de competência 
tecnológica de um movimento de incubação. Ou seja, teremos como foco o 
entendimento da base que dá origem ao movimento. 

2.2.2 Rede de Competências Tecnológicas / Board e ou Consórcio 

 A Rede de Competências é o determinante para a sustentação/influência do 
processo de inovação tecnológica, fundamental para a competitividade de uma 
região. 
 A Estratégia, Estruturação e Operacionalização do que chamamos de Rede 
de Competências de uma Cadeia Produtiva são as chaves para 
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implementações bem sucedidas6 de novas tecnologias em sistemas 
produtivos, sejam estas em setores tradicionais da indústria ou em setores 
emergentes. 
 Basicamente, a Rede de Competências é composta por quatro subsistemas 
que interagem entre si, a saber: Educação, Pesquisa & Desenvolvimento, 
Parceiros de Negócio, e Normatização & Certificação. O desenvolvimento 
consistente destes subsistemas implica maior e melhor agilidade e capacidade 
de uma região específica em lidar com a implementação de um novo processo 
tecnológico, ou a criação de um cluster, ou a transformação significativa de um 
sistema regional de inovação (Mecena, 2004). 
 O Subsistema de Educação é composto pelas instituições e departamentos 
de empresas responsáveis pelas questões de formação e aperfeiçoamento dos 
recursos humanos que atuarão na cadeia produtiva. Por definição, todo 
sistema de educação está suportado pelo subsistema de educação composto 
pelas unidades de nível fundamental, médio, técnico, superior é pós-
graduação. A análise deste subsistema em um movimento de incubação 
refletirá direta e principalmente na capacidade e tipo de empreendedorismo 
possível de ser gerado pelas incubadoras. 
 O Subsistema de Certificação e Normatização engloba os órgãos 
responsáveis pelas funções de certificação, qualificação e normatização de 
produtos, processos e recursos humanos da cadeia produtiva em questão. 
Aqui, se inclui, os diversos sistemas existentes e necessários no âmbito de 
negócios das incubadoras, para estabelecer o grande processo de 
homologação de parceiros, consumidores e fornecedores.  
 Este módulo, da Rede de Competências, tem papel fundamental no 
reconhecimento da cadeia produtiva e seus resultados no mercado 
globalizado, permitindo integração / intercambiabilidade da planta (no caso as 
empresas incubadas e graduadas) e seus componentes (processos, recursos 
humanos, tecnologia etc...), com os mais diversos parceiros no âmbito nacional 
e até internacional se for o caso. 
 O Subsistema de Pesquisa e Desenvolvimento é composto pelas 
instituições que desenvolvem pesquisas, responsáveis pela geração de 
inovação, seja em produto, processo e organização, que irão permitir o 
upgrade da cadeia produtiva em especial do elo/elos que sofrerão a inovação 
tecnológica. 
 O Subsistema de Parceiros envolve todas as empresas e instituições que 
são fornecedores ou clientes do sistema produtivo. De certo modo, estes 
também deverão sofrer intervenção do movimento de incubação, assim como, 
colaborarão com o mesmo, com objetivo de apresentar coerência com a 
cadeia produtiva, a que servem ou pela qual são servidos. 
 O esquema a seguir representa o funcionamento da Rede de Competências 
e sua interferência no processo de incubação regional. 
 Não se deve esquecer que todo este processo se encontra imerso em um 
ambiente mercadológico, composto por agências governamentais reguladoras, 
concorrentes, possíveis novos entrantes etc., componentes de um mercado 
globalizado e competitivo. Neste processo a análise estratégica não deve ser 

                                                 
6 Entendemos por implementação bem sucedida de tecnologia aquela que alcança acima de 70% dos 
objetivos e metas pré-determinados, de acordo com a capacidade dos recursos iniciais investidos. 



suprimida e sim considerada essencial para toda a análise e desenvolvimento 
do modelo. 
 No modelo, também consideramos que, o processo de inovação, foco do 
movimento de incubação, ocorre dentro de uma cadeia produtiva (rede de 
valor de empresas), sendo sub-elemento desta. 

Rede de Competências Tecnológicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: adaptado de Mecena, S, Redes de Competências Tecnológicas, UFRJ, mimeo, 1999. 
 
 O conjunto de políticas de fomento e seus executores guarda co-relação 
direta com a problemática de governança do movimento. A governança do 
movimento de incubação deve ser analisada com extremo cuidado, pois o 
formato de sua liderança, bem como o sucesso de atribuições de 
responsabilidades, no âmbito de conselhos e comissões representam a 
legitimidade do movimento. Forças e fraquezas podem aqui determinar uma 
existência de significativos resultados ou uma eterna insuficiência de 
resultados nos indicadores controlados. 
 O último fator a ser analisado é o conjunto em si das incubadoras, 
procurando seguir três orientações básicas: a comparação dos resultados 
esperados com os efetivos; a taxa de crescimento global do movimento; a 
sinergia alcançada pelo conjunto de incubadoras e suas respectivas redes de 
valor de relacionamento. 
 Em especial, como prévia orientação, os indicadores a serem utilizados 
deverão ir além dos indicadores tradicionais financeiros, sendo necessários os 
levantamentos de indicadores relacionados ao conjunto de clientes/mercados- 
principalmente a gestão das oportunidades de negócios-, dos processos das 
incubadas, bem como do potencial de crescimento e aprendizado/inovação 
existentes nas mesmas. 

2.2.3 Operacionalização de uma rede de incubadoras 

 A operacionalização de uma rede de incubadoras se dá através do que 
chamamos de Modelo de Governança da rede.  
 O 'Livro Branco' sobre a Governança Européia relaciona e define os 
princípios da boa governança como: abertura, participação, responsabilização, 
eficácia e coerência das políticas públicas, além de proporcionalidade e 
subsidiariedade. O Banco Mundial (1992) define a palavra governança como a 
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maneira em que o poder é exercido na administração dos recursos para o 
desenvolvimento econômico e social de um país, uma região ou uma cidade. 
 É preciso observar a perspectiva da governança pelo olhar do setor público, 
para tanto Fernandes (1996) observa que: “A boa governança é essencial para 
a realização de um desenvolvimento sustentável e eqüitativo, sendo 
atualmente reconhecido que os esforços de desenvolvimento exigem o apoio 
de novas parcerias entre o Governo, a comunidade e o setor empresarial”. 
 Fernandes (1996), destaca ainda que os princípios da boa governança 
metropolitana são: a responsabilidade, a transparência, a eficiência na 
utilização e administração dos recursos humanos, tecnológiocos, naturais e 
financeiros e a previsibilidade, que tem a ver com o direito dos cidadãos de 
saber de antemão as regras estabelecidas pelo governo. 
 De maneira semelhante a um Modelo de Gestão para uma empresa, que irá 
representar os papéis de cada elemento na organização, a fim de ajustar as 
diferentes competências e funções necessárias ao seu bom funcionamento, o 
modelo de governança de uma rede representa a forma como uma rede é 
gerenciada, ou seja: a forma como são definidos seus objetivos; o formato da 
rede a ser buscado (quanto a cultura, resultados etc..); a gestão das 
oportunidades de mercado; o seu modo de definir o planejamento 
estratégico; o design de sua arquitetura de serviços; a sua governança 
(como se dá o processo de tomada de decisão, definição de atribuições, 
recebimento de responsabilidades entre outros); o seu modelo de gestão de 
indicadores de desempenho (KPI)7; seus macro processos e técnicas 
utilizadas; a infra-estrutura de tecnologia de informação;e o modelo de 
financiamento do programa. 
 A figura a seguir do modelo de operação da rede destaca o fator disparador 
do modelo de governança como a estratégia-padrão pretendida pelo 
movimento, para onde convergirão os esforços da rede.  

Modelo de Operação da Rede 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: adaptado Mecena, S e Caldeira, L, Modelo de Operação de Redes de Incubadoras, 
UFRJ,mimeo, 2001. 
 
                                                 
7 KPI: Key Peformance Indicator 
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 O planejamento estratégico será implementado através de arquitetura de 
serviços específica, negociada através do modelo de governança que se 
compartilha entre os diversos associados da rede. 
 Na infra-estrutura da ação, estará o conjunto de processos estabelecidos no 
âmbito das redes, bem como, suas ferramentas de execução (tecnologia de 
informação e comunicação) e o modelo de financiamento, que permite ou dá 
acesso aos recursos que são necessários ao bom funcionamento da rede. 
 Este esquema representa uma posição estática da rede em operação, no 
entanto, uma evolução do quadro pode ser pensada, mantendo como o ponto 
final, o que se deseja atingir, a estratégia-padrão, desdobrada em metas e 
objetivos, para onde a rede converge, utilizando dos serviços disponíveis e do 
modelo de governança, sustentados pela infra-estrutura de ação dos 
processos, ferramentas e financiamento adequados. 

3 O Caso RAETeC 

 Ao final de 2006, estabeleceu-se no âmbito do Projeto PNI a RAETeC, que 
congrega um conjunto de incubadoras com o intuito de inserção nas 
discussões de desenvolvimento de clusters. Outro objetivo da RAETeC e a 
interação dos diversos participantes, visando estabelecer com sucesso uma 
sinergia de ação e troca de melhores práticas entre os nós formadores da 
rede. 
 Com o surgimento da RAETeC, as incubadoras passam a como um agente 
estimulador da formação de ambientes de inovação através da articulação 
governo / empresas, e ajuda outras entidades a tomarem a mesma iniciativa. 
Com isso se faz necessário um modelo de governança que estruture as 
relações, o aprendizado e o ambiente que será palco desse sistema dinâmico 
e inovador. 
 Para tanto, a RAETeC basea-se nos conceitos de governança coorporativa, 
hoje ainda muito voltados para as sociedades anônimas, nas definições 
internacionais do Banco Mundial e da União Européia, e nos conceitos de 
Governança Metropolitana (FERNANDES, 1996), onde encontrou melhor 
refúgio para modelar um plano de governança para a RAETeC. 
 Inicialmente se faz necessário, analisar a RAETeC pela ótica de redes, uma 
vez que quando seriamente empregada significa uma diferente maneira de 
pensar em organizações, reunindo diferentes tipos de informações e gerando 
novas técnicas metodológicas e analíticas, além de buscar novas explicações 
para as organizações, diferentes daquelas convencionalmente apresentadas 
(NOHRIA, 1992). 
“Uma rede pode ser definida como organização de coesão tênue consistindo 
de diferentes grupos ligados entre si por vínculos de naturezas diversas”. 
(Weisz & Roco (Redes de Pesquisa e Educação em Engenharia nas 
Américas). 
 A definição de redes proposta por MIGUELETTO (1998) demonstra ser 
bastante completa:  
 “A rede é um arranjo organizacional formado por um grupo de atores, que 
se articulam - ou são articulados por uma autoridade - com a finalidade de 
realizar objetivos complexos, e inalcançáveis de forma isolada. A rede é 
caracterizada pela condição de autonomia das organizações e pelas relações 
de interdependência que estabelecem entre si. É um espaço no qual se produz 
uma visão compartilhada da realidade, se articulam diferentes tipos de 



recursos e se conduzem ações de forma cooperada. O poder é fragmentado e 
o conflito é inexorável, por isso se necessita de uma coordenação orientada ao 
fortalecimento dos vínculos de confiança e ao impedimento da dominação.” 
 O conceito de “redes de empresas”, que se aplica perfeitamente a RAETeC, 
refere-se a arranjos inter-organizacionais baseados em vínculos cooperativos 
sistemáticos entre instituições formalmente independentes.  
 Nesse sentido a RAETeC pressupôe para sua existência: manutenção de 
um grau de independência contratual e legal entre seus integrantes 
individuais não tomado em seu absoluto; manutenção de relações não 
formais de dependência significativas entre os participantes; objetivos e 
interesses comuns entre os integrantes; identificação coletiva; conexões 
entre as instituições e o fluxos de informação entre essas conexões; e 
reunião de capacidades diversas existentes nas instituições que a formam. 
A respeito de cada uma das instituições que compõem a RAETeC: cada 
organização que compõem uma rede pode ser entendida como um nó da 
conexão 'rede'; cada organização integrante da rede tem seus interesses e 
objetivos próprios; cada nó detém um determinado conjunto de recursos 
(financeiros, pessoas, equipamentos, laboratórios, 'mercado' etc); os nós 
podem ter diferentes funções dentro de uma rede e os nós podem ter 
diferentes funções em determinados momentos da interação em rede; cada 
tipo de nó desempenha um papel específico e tem atribuições particulares; e 
à medida que se intensificam as relações entre os componentes da rede, 
maior se torna o esforço necessário à coordenação das atividades; 
 Ademais as relações já existentes entre as instituições que formalmente 
compõem a RAETeC, existem ainda, as relações formais e não-formais 
estabelecidas com as organizações parceiras de cada uma das instituições 
“nós” e as relações formais e não-formais que a RAETeC, como um todo, 
estabelece com a sua existência.  
 Em função desse grande número de instituições envolvidas, e, ainda por 
envolver, e da reconhecida importância que essas instituições parceiras 
possuem no desenvolvimento individual e coletivo dos componentes da 
RAETeC, surge a necessidade da existência de um modelo de governança 
que prezará por essas novas relações que serão estabelecidas, bem como 
aquelas pré-existentes entre os componentes da rede. 
 Por se tratar de uma rede que possui interesses agregadores e 
articuladores aos três pilares da Triple Helix os princípios da boa governança 
adotados na RAETeC procuram conciliar não só os princípios encontrados na 
literatura, mas principalmente as diferentes visões dos atores envolvidos, para 
que dessa forma sejam contemplados setor público e privado, bem como, as 
regras específicas de cada universidade envolvida na rede. Para tanto os 
princípios adotados pela RAETeC são: 
Participação - significa que as partes participam de forma igualitária das 
atividades da rede, contemplando a possibilidade de participação direta ou 
participação indireta através de instituições ou representantes legítimos. Assim 
como, a participação implica a existência de liberdade de expressão e 
liberdade de associação. 
Estado de direito - a boa governança pressupõe uma estrutura “legal” e justa 
que se aplique a todos independentemente de situação financeira e poder 
político. A boa governança deve garantir total proteção dos direitos de cada 
parte, pertencentes elas a maiorias ou a minorias. 



Transparência - as decisões tomadas e sua fiscalização são feitas através de 
regras e regulamentos conhecidos e o processo de decisão é claro e aceito por 
todos. Toda a informação é livremente disponível e de fácil acesso para todos 
que podem vir a ser afetados por elas. 
Responsabilidade - as instituições e a rede com um todo, e a forma com que 
elas procedem observam sempre o 'servir' aos membros participantes como 
um todo e não apenas pessoas. Vale ressaltar que, guardadas as 
individualidades, as instituições membro da rede precisam lembrar que são 
identificadas coletivamente e que por isso não devem agir de forma a 
privilegiar seus interesses em detrimento do interesse comum. 
Orientação por consenso - as decisões são tomadas levando-se em conta 
que os diferentes grupos necessitam mediar seus diferentes interesses. O 
objetivo da boa governança na busca de consenso nas relações sociais deve 
ser a obtenção de uma concordância sobre qual é o melhor caminho para a 
rede como um todo. Além disso, as decisões também devem ser tomadas 
levando em conta a forma como tal caminho pode ser trilhado. 
Igualdade e inclusividade - a boa governança deve assegurar igualdade de 
todos os participantes perante os objetivos da rede. O caminho proposto pela 
governança deve buscar promover o desenvolvimento econômico de todos os 
participantes e da rede como um todo. As decisões devem assegurar que 
todos os membros da rede sintam que façam parte dela e não se sintam 
excluídos dos objetivos futuros da rede. 
Efetividade e eficiência - a boa governança deve garantir que as ações, 
atividades e os processos da rede com um todo e as instituições devem 
produzir resultados que vão ao encontro das necessidades da rede ao mesmo 
tempo em que fazem o melhor uso possível dos recursos à sua disposição. 
 É natural a existência de conflitos quando instituições com culturas 
organizacionais diversas se agregam em rede e espontaneamente durante a 
vida da rede surgem necessidades urgentes e imediatas em conflito com 
decisões de longo prazo estabelecidas. Portanto, mecanismos de soluções de 
problemas como planejamento, regulamentos e normas, instâncias consultivas, 
acordos e compensações serão utilizados de modo que os problemas sejam 
solucionados sem prejuízos pela rede. (FERNANDES, 1996) 
 A PUC-Rio, na função de instituição âncora da RAETeC, pretende transferir 
seu conhecimento enquanto universidade empreendedora para as instituições 
participantes da rede, bem como, absorver os conhecimentos existentes nas 
outras universidades que serão de grande importância no seu aprendizado.  
 Porém, a RAETeC não possui como objetivo somente a troca de 
conhecimentos, mas também a cooperação de forma a potencializar os 
resultados de cada uma das instituições participantes. E é nesse momento que 
a Governança se apresenta como extremamente importante, pois funciona 
como ambiente basal para que todo o conhecimento produzido e as ações 
planejadas escoem para o mercado e não sejam esquecidas ou pouco 
estruturadas de forma a não agregar ao objetivo da rede. 
 Nesse sentido, a RAETeC preocupada com o fluxo de comunicação, 
informação e conhecimento entre as instituições que a compõem utilizou-se da  
metodologia de fóruns, onde através de assuntos e grupos de interesse as 
instituições se organizam de forma estruturada para discutir e deliberar sobre 
as ações a serem tomadas individualmente e coletivamente.  



 As instituições são responsáveis por designar uma pessoa para cada fórum 
de acordo com os assuntos a serem discutidos, desta forma cada fórum possui 
cinco participantes garantindo assim 'conhecimentos' diversos com interesses 
em comum. Vale ressaltar que, os fóruns são criados e dissolvidos de acordo 
com a necessidade da rede. 
 Em um primeiro momento, a rede identificou como temas prioritários que 
deram nome aos fóruns os seguintes: Ensino de Empreendedorismo; 
Articulação com Laboratórios das Universidades; Captação de Recursos; 
Gestão de Empreendimentos; Empreendimentos Sociais; Articulação 
Governamental; Desenvolvimento dos Clusters Locais; Agência de 
Transferência de Tecnologia; Governança e Coordenação institucional 
que atua como primeiro Conselho da RAETeC tendo por objetivo representar 
os principais “acionistas” da rede e, portanto, possui o dever de direcionar 
estrategicamente a rede, aprovar os planos realizados por cada um dos fóruns 
e apoiar institucionalmente as ações recomendadas pela rede em prol da 
execução de seus objetivos. 
 Os fóruns se reúnem em periodicidades definidas de acordo com as 
necessidades e a disponibilidade dos participantes, e, além das reuniões os 
participantes possuem como ferramenta de apoio um ambinete virtual de 
agregação de conteúdo e discussão virtual. 
 O Fórum de Governança foi criado com o objetivo de ser o grande 
organizador e piloto das diretrizes da RAETeC de forma a estruturar uma 
governança interna e uma relação consolidade com o mundo externo, bem 
como colaborar para a idéia de que a Universidade Empreendedora é aquela 
que não só empreende por si só, mas principalmente cria ambientes de 
transferência de conhecimento e colaboração mútua para que seu modelo seja 
replicado e utilizado em prol da sociedade. 
 Como resultados o Modelo de Governança pretende auxiliar no fluxo de 
informação, conhecimento e fortalecimento da força política, mercadológica e 
econômica de cada uma das instituições envolvidas e garantir o mapeamento 
e acompanhamento da produção cientifica da RAETeC. 
 
Conclusão 
 As organizações em rede representam um desafio aos gestores do século 
XXI, isso não só inclui organizações como as incubadoras de empresas que 
por si só representam uma rede (na combinação com as suas empresas 
incubadas), mas também as corporações empresariais. 
 A RAETeC representa uma iniciativa nos moldes da Universidade 
Empreendedora, que visa estimular a formação de ambientes de inovação 
através da articulação governo/empresas, e ajuda outras entidades a tomarem 
a mesma iniciativa. Com isso se fez necessário desenvolver um modelo de 
governança que estruturasse as relações, o aprendizado e o ambiente desse 
sistema dinâmico e inovador. 
 O Modelo de Governança da RAETEC se baseia em uma arquitetura de 
fórums que visam dinamizar a interação entre as diversas entidades 
participantes, o objetivo é permitir não só a difusão de conhecimento e 
melhores práticas, mas também permitir uma ação coordenada, mas 
independente. 
 Como macro componentes do estabelecimento de uma governança bem-
sucedida para uma entidade em rede, o projeto RAETeC demonstrou a 



necessidade de: conciliar as diferentes visões dos atores envolvidos, para que 
dessa forma sejam contemplados setor público e privado, bem como, as regras 
específicas de cada universidade envolvida na rede; estabelecer instâncias 
(fórums) que permitem a ampla discussão de temas a serem alcançados, de 
acordo com o conjunto de fatores que suportem a estratégia-padrão almejada 
pelo consórcio de incubadoras; definir organização âncora (nó de coordenação 
central), tendo, em vista, esta se responsabilizar pelo sucesso de andamento 
das atividades, bem como, se responsabilizar por catalizar o processo de 
governança; e gerenciar as relações formais e não-formais existentes pela 
rede, e no âmbito dos diferentes nós da mesma. 
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