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Resumo:  
 

Com o objetivo de analisar os movimentos de centralização, descentralização e 
desconcentração para identificar suas vantagens e desvantagens nos processos de 
mudança organizacional, este estudo focou a criação do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais – IFMG, a partir da fusão de três 
antigas autarquias: Centro Federal de Educação Tecnológica de Ouro Preto, Centro 
Federal de Educação Tecnológica de Bambuí e Escola Agrotécnica Federal de São 
João Evangelista. Para relatar a evolução organizacional das instituições analisadas, 
utilizou-se o estudo de casos múltiplos, aplicando-se os componentes do triângulo de 
Pettigrew (1973) como método de análise dos dados. Ao final, apurou-se que a maior 
desvantagem da gestão do IFMG é a morosidade decorrente da centralização de 
determinadas atividades administrativas vitais ao pleno funcionamento dos campi. 
Constatou-se que tais atividades eram realizadas nas antigas autarquias, apontando 
as consequências da perda de autonomia pelos campi. As opiniões divergem entre a 
ampliação da desconcentração, pelo monitoramento constante das atividades e a 
implantação de sua efetiva descentralização. Embora a maioria dos entrevistados 
atestem que a administração adotada pelo IFMG é descentralizada, as discussões 
revelaram a presença da centralização e da desconcentração, atestando um modelo 
gerencial de perfil misto, ou seja, uma gestão ao mesmo tempo centralizada, 
descentralizada e desconcentrada. Na linha dos conceitos de centralização, 
descentralização e desconcentração, concluiu-se que não é viável à gestão do IFMG 
adotar o processo gerencial puramente descentralizado, tendo em vista tratar-se de 
uma instituição formada por várias unidades administradas por vários gestores locais, 
mas com apenas um gestor responsável pela prestação de contas das ações 
realizadas – o reitor. Sendo assim, o controle por parte da gestão central é necessário, 
como é também necessária a desconcentração ou descentralização do maior número 
possível de ações, de forma a garantir o atendimento às demandas dos campi. Os 
resultados ora alcançados atestam que os dois anos de existência do IFMG não 
representam tempo suficiente para avaliar as vantagens e desvantagens dos 
processos que conformam o seu modelo de gestão, e sugerem que a implantação do 
programa Enterprise Resource Planning – ERP irá aperfeiçoar o gerenciamento dos 
processos, tornando o controle mais eficiente. Esta pesquisa atuou no sentido de 
contribuir com o processo gerencial do IFMG, haja vista as dificuldades naturais 
oriundas da união dessas três instituições de culturas e tamanhos diferentes, todas 
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saídas de um exercício de autonomia de gerenciamento, dificuldades estas 
consequentemente refletidas no dia-a-dia de suas gestões administrativas. 
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