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RESUMEN
El presente estudio trató de investigar las prácticas, procesos e innovación de la
Gestión del Conocimiento y Tecnologías Gerenciales en el Servicio Público del Estado
de Ceará, con miras a la proposición de un modelo conceptual. Se percibió que en el
problema fue identificado por las grandes inversiones en tecnología y poca atención a
la información, a las innovaciones, a las personas y sus conocimientos. De esta forma
la Justificación de este trabajo fue que la gestión del conocimiento, las tecnologías
gerenciales e innovación puede ser decisiva para hacer emerger un nuevo modelo de
gestión pública. La fundamentación teórica contempló la gestión del conocimiento e
información, tecnología gerencial e innovación, innovación en el servicio público,
gestión del conocimiento, tecnologías gerenciales e innovación. La investigación del
tipo cuantitativo, fue realizada con la aplicación de un cuestionario estructurado en
formato digital. Como resultado, se identificaron diversas condiciones favorables a la
Gestión del Conocimiento, Tecnologías Gerenciales e Innovación. Aunque explicitadas
de los procesos y cultura de los organismos públicos, se verificó que sólo una parte de
ellas están siendo sistemáticamente administradas y aplicadas. Se concluye que la
Gestión del Conocimiento, Tecnologías Gerenciales e Innovación tiene un gran
potencial de crecimiento en la eficacia, eficiencia y efectividad en las empresas
públicas.
Palabras clave: gestión del conocimiento, innovación, tecnologías gerenciales.

RESUMO
O presente estudo tratou de investigar as práticas, processos e inovação da Gestão do
Conhecimento e Tecnologias Gerenciais no Serviço Público do Estado do Ceará, com
vista à proposição de um modelo conceitual. Percebeu-se que, no problema foi
identificado pelos grandes investimentos em tecnologia e pouco atenção à informação,
às inovações, às pessoas e seus conhecimentos. Desta forma a Justificativa deste
trabalho foi que a gestão do conhecimento, tecnologias gerenciais e inovação pode ser
decisiva para fazer emergir um novo modelo de gestão pública. A fundamentação
teórica contemplou a gestão do conhecimento e informação, tecnologia gerencial e
inovação, inovação no serviço público, gestão do conhecimento, tecnologias gerenciais
e inovação. A pesquisa do tipo quantitativo, foi realizada com a aplicação de um
questionário estruturado no formato digital. Como resultado, foram identificadas
diversas condições favoráveis à Gestão do Conhecimento, Tecnologias Gerenciais e
Inovação. Embora explicitadas dos processos e cultura dos órgãos públicos, verificouse que apenas uma parcela delas estão sendo sistematicamente gerenciadas e
aplicadas. Conclui-se que a Gestão do Conhecimento, Tecnologias Gerenciais e
Inovação tem um grande potencial de crescimento na eficácia, eficiência e efetividade
nas empresas públicas.
Palavras-chave: gestão do conhecimento, inovação, tecnologias gerenciais.
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CAPÍTULO I
MARCO INTRODUTÓRIO
Esse trabalho tem como propósito investigar as práticas, efeitos, processos,
resultados e inovação da Gestão do Conhecimento e Tecnologias Gerenciais no
Serviço Público do Estado do Ceará.
O impacto direto das novas Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) na
Gestão Pública, aliada as inovações contribui na qualidade do serviço público oferecido
a sociedade. Portanto o valor das informações está intrinsecamente relacionado a
capacidade que as mesmas apresentam de compilar resultados e contextualiza-las em
ordem de construir conhecimento para tomada estratégica de decisões.
A busca por informações e resultados de qualidade acelerou o desenvolvimento
de tecnologias gerenciais o que permitiu a expansão de novas metodologias,
estabelecendo uma procura do modelo de qualidade para instituições que oferece,
serviços a sociedade.

TEMA: Gestão do Conhecimento, Tecnologias Gerenciais e Inovação: A Influência no
Processo com eficiência, eficácia e efetividade no Serviço Público
TITULO: Gestão do Conhecimento, Tecnologias Gerenciais e Inovação: A Influência no
Processo com eficiência, eficácia e efetividade no Serviço Público do Estado do Ceará
1.1 PERCEPÇÃO DO PROBLEMA
Os serviços público estadual do Ceará investe grandes recursos financeiros em
tecnologia e pouca atenção à informação, às inovações, às pessoas, seus
conhecimentos. Gestores tem grandes desafios de tirar proveito desses recursos para
melhorar os processos, consequentemente a qualidade do serviço público ficam
comprometidos. Evidenciado pela quantidade de acúmulos de processos, tempo para
ser concluído e insatisfação das partes interessadas.
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Desta forma coloca-nos à discussão deste projeto surge a partir das
considerações sobre a influencia da Gestão do Conhecimento, Tecnologias Gerenciais
e Inovação dos processos com eficiência, eficácia e efetividade do Serviço Público
Estada do do Ceará.
1.2 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA
1.2.1. Pergunta geral
O método de Gestão do Conhecimento, Tecnologias Gerenciais e Inovação é
utilizado nos Serviços Públicos no Estado do Ceará?
1.2.2 Perguntas específicas
a. Com que intensidade as técnicas da gestão do conhecimento são aplicadas
no serviço público do Estado do Ceará?
b. As tecnologias gerenciais da gestão do conhecimento são utilizadas no
serviço público do Estado do Ceará?
c. A Gestão do Conhecimento, Tecnologias Gerenciais e Inovação são
incentivadas no processo por excelência no Serviço Público do Estado do
Ceará?

1.3 OBJETIVOS:
1.3.1 Objetivo Geral
Investigar as práticas, processos e inovação da Gestão do Conhecimento e
Tecnologias Gerenciais no Serviço Público do Estado do Ceará, com vistas à
proposição de um modelo conceitual.
1.3.2 Objetivos Específicos
a. Examinar as práticas, processos, no Serviço Público do Estado do Ceará.
14

b. Analisar as práticas, processos, no Serviço Público do Estado do Ceará.
c. Descrever as práticas, efeitos, processos, e inovação da Gestão do
Conhecimento e Tecnologias Gerenciais no Serviço Público do Estado do
Ceará.

1.4 JUSTIFICATIVA
A Gestão do Conhecimento, Tecnologias Gerenciais e Inovação no Processos
com eficiência, eficácia e efetividade no Serviço Público pode ser decisiva para fazer
emergir um novo modelo de gestão pública, dominar os saberes que realizam em suas
práticas, confrontando suas experiência junto ao contexto social.
Com adoção da Gestão do Conhecimento, Tecnologias Gerenciais e Inovação
em atividades públicas, o gestor tem grandes oportunidades de tirar proveito desses
métodos oferecidos, estudos demonstram que a Gestão do Conhecimento, Tecnologias
Gerenciais e Inovação contribuem para qualquer empresa tanto privada como pública.
Para uma gestão de qualidade torna imprescindível o uso da Gestão do Conhecimento,
Tecnologias Gerenciais e Inovação, aliada as novas tendências administrativas.
Portanto, este projeto tem relevância acadêmica uma vez que, conhecendo
esses possíveis problemas poderemos proporcionar ações que viabilizem a Gestão do
Conhecimento, Tecnologias Gerenciais e Inovação como um método aliada numa
gestão por qualidade no Serviço Público do Estado do Ceará.

1.5 HIPÓTESES
Não existe incentivo de métodos de Gestão do Conhecimento, Tecnologias
Gerenciais e Inovação no Serviço Público do Estado do Ceará, consequentemente a
eficiência, eficácia e efetividade oferecida é comprometida.
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1.6 DESENHO METODOLOGICO
Do ponto de vista da forma de abordagem do problema, o método de pesquisa
neste trabalho é de enfoque quantitativo e a estratégia de pesquisa revela-se
caracteriza como survey, do tipo descritiva no intervalo de 2015 a 2016. A unidade de
análise constitui-se de investigadas a partir de:
•

documentos e arquivos da organização: pesquisa documental;

•

pessoas - colaboradores: membros da alta direção, gestores do projeto de
gestão do conhecimento e pessoas beneficiadas ou não pela gestão do
conhecimento – questionários estruturados com respostas predefinidas;

•

a organização: o contexto e o espaço organizacional - observação estruturada
direta com resposta predefinidas.
Os procedimentos metodológicos serão meticulosamente abordados e discutidos

no capítulo 7 deste trabalho de pesquisa.
Esta tese está assim organizada:
Capítulo 1: são apresentadas as questões introdutórias, os problemas de
pesquisa, os pressupostos do trabalho, os objetivos, a justificativa, a hipótese, e a
organização da tese;
Capítulo 2: aborda a gestão do conhecimento e informação, conceitos
teóricos, para melhor compreensão do tema, faz-se necessário resgatar os conceitos
de dados, informação, processos, conhecimento e gestão do conhecimento e como
eles se formam no ambiente organizacional.
Capítulo 3: tecnologias gerenciais e inovação, realiza um estudo conceitual
sobre Sistemas de Informação – SI, Sistema de Informação Gerencial – SIG e
Inovação. Em seguida, com base neste conhecimento, foi conceituado as tecnologias
gerenciais.
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Capítulo 4: inovação no serviço público, descreve a inovação no serviço
público sua importância e esforços e ações do governo.
Capítulo 5: gestão do conhecimento, tecnologias gerenciais e inovação no
serviço público, descreve a gestão do conhecimento, tecnologias gerenciais e
inovação no serviço público brasileiro.
Capítulo 6: percursos metodológicos, apresenta dados sobre o local de
realização da pesquisa. Neste capítulo, trazemos também às escolhas metodológicas
identificadas com a pesquisa em estudo, relatando a trajetória percorrida.
Capítulo 7: análise e discussão dos resultados, traz análises dos dados
coletados apresentando os resultados. Neste momento, analisamos a utilização da
gestão do conhecimento dos colaboradores pesquisados. Apresentaremos, ainda, as
considerações finais, referências e apêndice.
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CAPÍTULO II
GESTÃO DO CONHECIMENTO E INFORMAÇÃO, CONCEITOS
TEÓRICOS
“Não seremos limitados pela informação que temos.
Seremos limitados por nossa habilidade de processar
esta informação.” (Peter Drucker)

É fundamental os conceitos acerca da gestão do conhecimento e informação,
suas definições são os marcos teóricos iniciais, formalizando discussões essenciais
para alcançar os objetivos da pesquisa.

2.1 GESTÃO DO CONHECIMENTO E INFORMAÇÃO

A grande quantidade de informação na última década coloca as organizações
num ambiente mais exigente, consequentemente um serviço de qualidade de forma
confiável e segura, desta forma um processo com eficiência, eficácia e efetividade.
Envolvendo as atividades de coletar, tratar, armazenar e disponibilizar a informação. A
informação e o conhecimento têm sido elementos de especial destaque na obtenção de
diferenciais competitivos entre as empresas modernas, tendo-se convertido em ativos
de importância primordial para o atendimento das necessidades organizacionais, sejam
eles publicas ou privadas.
2.1.1 Dado, informação e conhecimento
Para melhor compreensão do tema, faz-se necessário estudar o que significa
dados, informação e conhecimento e como eles se formam no ambiente
organizacional.
Laudon e Laudon (2011, p 12), conceituam dados como “sequencias de fatos
ainda não analisados, representativos de eventos, ocorrem nas organizações ou no
ambiente físico, antes de terem sidos organizados e arranjados de forma que as
pessoas posam entende-los e usa-los”. Stair e Reynolds (2006, p. 4) afirmam que
“dados são compostos por fatos básicos, como o nome e a quantidade de horas
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trabalhadas em uma semana de um funcionário, número de peças em estoque ou
pedidos”.
Num contexto organizacional, dados não sequenciados ficam sem sentidos não
possuem significado e importância para o tomador de decisão. Estes dados precisam
de tratamento em alguma ferramenta segundo necessidade de obter um conteúdo
desejado.
Laudon e Laudon (2011, p 12) definem informação como “dados apresentáveis
de forma significativa e útil para seres humanos”. Para Brito (2005, p. 83), “a
informação corresponde a uma representação mental do mundo empírico. A
construção de uma informação envolve atividades como coleta, classificação e
aglutinação de dados”.
A informação “visa modelar a pessoa que a recebe no sentido de fazer alguma
diferença em sua perspectiva ou insight. [...] Ela está organizada para alguma
finalidade”. (DAVENPORT; PRUSAK, 2003, p. 4-5).
Informação é, portanto, um dado cuja forma e conteúdo é organizada para um
uso do conhecimento.
Nessa perspectiva, o conhecimento surge como um terceiro elemento, que, no
entendimento de (Turban, citado por BECKMAN, 1998 p. 1-3), “é informação que foi
organizada e analisada para tornar-se compreensível e aplicável na solução de
problemas ou tomada de decisão”.
Spek e Spijkervet, citados por BECKMAN (1998 p. 1-3) definem conhecimento
como todos os conjuntos de idéias, experiências e procedimentos que são
considerados corretos e verdadeiros e que por isso guiam o pensamento,
comportamento e comunicação das pessoas.
O conhecimento nas organizações, pode surgir de programas formais de
comunidades de prática – estruturadas social, cultural e tecnologicamente – ou
informais que trabalham com o conhecimento intuitivo e tácito. De qualquer maneira,
estas comunidades de prática devem existir e ser motivadas nas organizações, pois
interferem nas atividades em níveis operacional e estratégico (DAVENPORT, 2001).
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2.1.1.1 Dimensões do Conhecimento
Em uma perspectiva conceitual, Beckman (1998, p. 1-3) apoiado teoricamente
em Tobin, Spek & Spijkervet e Holsaplle & Joshi, sintetiza as dimensões do
conhecimento organizacional, nos seguintes aspectos:
•

meios de armazenamento: onde podem estar incluídos a mente humana, os
documentos, o computador entre outros;

•

acessibilidade: o conhecimento, classificado: em tácito, implícito e explícito,
determina níveis de acessibilidade diferenciados;

•

hierarquia: em que autores citados imediatamente acima fecham questão em um
conjunto básico formado por: dados (fatos, imagens ou sons), informações
(dados filtrados e organizados) e, por fim o próprio conhecimento.
Ainda classificamos o conhecimento como:

•

Conhecimento Tácito: adquiriu ao longo da vida, que está na cabeça das
pessoas. Geralmente é difícil de ser formalizado ou explicado a outra pessoa,
pois é subjetivo e inerente as habilidades de uma pessoa.

•

Conhecimento explicito:

é aquele formal, claro, regrado, fácil de ser

comunicado. Pode ser formalizado em textos, desenhos, diagramas, etc. assim
como guardado em bases de dados ou publicações. A palavra explicito vem do
latim explicitus que significa "formal, explicado, declarado". Geralmente está
registrado em artigos, revistas, livros e documentos.
Beckman (1998), afirma que para ter valor significativo para as organizações, o
conhecimento necessita ser formalizado. Joshi & Holsapple (1998), consideram que
conhecimento não identificado ou não selecionado é conhecimento perdido na
organização.
2.1.2 Gestão do Conhecimento
A Gestão do Conhecimento é um processo que armazena, discute, relaciona,
compartilha, gerencia as informações, desta forma formaliza estratégias para definição
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do processo com eficiência, eficácia e efetividade. Por meio de suas práticas, a Gestão
do Conhecimento, desenvolve conhecimentos dos colaboradores externos e internos,
que são fundamentais para o sucesso da empresa.
O conceito de Gestão do Conhecimento surgiu no início da década de 90 e,
segundo SVEIBY (1998, p. 3), a Gestão do Conhecimento não é mais uma moda de
eficiência operacional. Faz parte da estratégia empresarial.
A apresentação da gestão do conhecimento, valeu-se de alguns autores como
Goldman (2010), Peter Drucker (1990), Nonaka e Takeuchi (1997), Fleury e Fleury
(1997), para as organizações, a informação deve ser organizada e analisada para
tornar-se compreensível e aplicável na solução de problemas ou tomada de decisão.
Segundo Drucker (1990), gestão do conhecimento é a capacidade de gerenciar,
descobrir, mapear, classificar, captar, distribuir, criar, multiplicar e reter conhecimento
com eficiência, eficácia e efetividade para que uma organização se coloque em posição
de vantagem competitiva em relação às outras para gerar lucro e garantir sua
sobrevivência e expansão no mercado.
Os autores Nonaka e Takechi (1997, p.12), explicam a gestão do conhecimento
como um “[...] processo interativo de criação do conhecimento organizacional,
definindo-o como a capacidade que uma empresa tem de criar conhecimento,
disseminá-lo na organização e incorporá-lo a produtos, serviços e sistemas”, ou seja, é
o gerenciamento ativo do patrimônio intelectual da empresa, seja na configuração de
conhecimento explícito, ou na configuração de conhecimento tácito possuído e/ou
desenvolvido por apenas uma pessoa ou por grupo de pessoas.
A “gestão do conhecimento” está relacionada com “processos controlados, que
têm por objetivo permitir sua disseminação entre um dado grupo de receptores”
(FLEURY; OLIVEIRA JR, 2001, p.19)
Segundo Chiavanato, (2014), processo é um conjunto de atividades realizadas
na geração de resultados. O conceito processo (do latim procedere) é um termo que
indica a ação de avançar, ir para frente (pro + cedere) e é um conjunto sequencial e
particular de ações com objetivo comum. Pode ter os mais variados propósitos: criar,
inventar, projetar, transformar, produzir, controlar, manter e usar produtos ou sistemas.
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Segundo Goldman (2010), podemos considerar três gerações da Gestão do
Conhecimento:

GESTÃO DO CONHECIMENTO
1ª Geração

Desde o final dos anos 1980

Centrada em Tecnologia

2ª Geração

A partir de 1995

Centrada em Pessoas

3ª Geração

A partir de 2002

Combina ênfase em pessoas e
tecnologia

Tabela 1 – Gerações da Gestão do Conhecimento

Segundo o autor, a primeira geração era focada nos chamados três Cs: captura,
codificação e compartilhamento do conhecimento. Isso tornava a Gestão do
conhecimento muito focada na crença que os conhecimentos já existiriam na empresa
ou estariam disponíveis na sociedade, portanto a gestão do conhecimento se baseava
na tecnologia da informação (TI) para encontrar, codificar e tornar o conhecimento
compartilhado. Goldman (2010) afirma que nessa fase não havia ainda uma
preocupação, tão clara de diferenciar ‘informação’ de ‘conhecimento’.
A segunda geração da gestão do conhecimento, ainda segundo Goldman
(2010), teria sido marcada pelo já citado livro de Nonaka e Takeuchi, “The Knowledge
- Creating Company”. Suas ideias já eram mais alinhadas com a geração de Gestão do
Conhecimento que viria a seguir, e foram importantes para a construção de uma Teoria
da Firma baseada em conhecimento. Porém essa obra não foi livre de críticas,
Goldman apud Snowden (2010), afirma que o livro possui equívocos conceituais e uma
interpretação equivocada da Teoria da Criação do Conhecimento Organizacional.
Por fim, a terceira geração, começou reconhecendo o conhecimento como
“coisa” e como “fluxo”. Busca-se um ambiente propício ao conhecimento na empresa,
atuando sobre políticas e processos de conhecimento (Goldman, 2010, p.261).
Atualmente a Gestão do Conhecimento está cada vez mais difundida e,
facilmente podemos encontrar práticas em todas as empresas e até mesmo no seu
ambiente pessoal, tudo isso em função do avanço da tecnologia da informação.
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À medida que o mercado exige e as empresas adquirem conhecimento e
experiência, é natural que surjam estratégias novas baseadas em cada situação.
No ambiente da Gestão do Conhecimento, encontraremos:
•

Inteligência

monitoramento

que

Competitiva:
busca

É

identificar

o

processo

tendências

contínuo
do

de

mercado,

desenvolver análises estratégicas, descobrir oportunidades e mapear
riscos através de metodologias.
•

Educação Corporativa: É o processo responsável pela

estruturação da cultura organizacional, de forma que, educando os
membros da empresa, alinhe todos com as estratégias e objetivos da
empresa.
•

Gestão de Competências: É o processo que busca, de

forma organizada e contínua, identificar quais são os conhecimentos, as
habilidades e atitudes que as pessoas precisam ter ou desenvolver para
atender aos objetivos da empresa.
•

Gestão do Capital Intelectual: É o processo que identifica,

compartilha, e utiliza de forma eficaz os conhecimentos adquiridos e
acumulados da empresa.
•

Gestão da Informação : É o processo que se preocupa com

a organização e estruturação das informações que são importantes para
a empresa, com o propósito de facilitar a tomada de decisão.
•

Aprendizagem

Organizacional:

É

um

processo

de

aprendizagem coletivo, o ambiente de inovação, e utiliza a detecção e
correção de erros em busca da melhoria contínua, podendo resultar em
novos conhecimentos ou novas soluções.
A princípio, são práticas que complementam a Gestão do Conhecimento, todos
esses são processos importantes que qualquer empresa ou organização precisam
conhecer e estruturar, mas não são as únicas.
À medida que o mercado exige e as empresas adquirem conhecimento e
experiência, é natural que surjam estratégias novas baseadas em cada situação.
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2.1.2.1 Objetivos da Gestão do Conhecimento
Os autores Ávila e Freitas Júnior (2008, p. 76), explicam que, os objetivos da
gestão do conhecimento nas organizações são:
1. formular uma estratégia de alcance organizacional para o desenvolvimento,
visando a criação, aquisição, compartilhamento e uso do conhecimento;
2. implantar estratégias orientadas ao conhecimento;
3. promover uma melhoria contínua dos processos de trabalho;
4. monitorar e avaliar os lucros obtidos mediante a aplicação do conhecimento;
5. reduzir o tempo de duração dos processos decisórios.
Silva e Valentim (2008, p. 157), afirmam que, os objetivos da gestão do
conhecimento na organização são “identificar, capturar, sistematizar e compartilhar de
forma sistemática o conhecimento gerado em âmbito organizacional, bem como
objetiva auxiliar a construção de conhecimento individual voltado às ações estratégicas
da organização”.
Outra abordagem quanto à explicitação dos objetivos da gestão do
conhecimento na visão organizacional inclui as seguintes ações:
•

acelerar a geração de novos conhecimentos de valor competitivo;

•

melhorar o processo de decisão no nível de gestão, na produção e/ou na linha
de frente;

•

reduzir custos e re-trabalho;

•

descobrir e re-utilizar o capital intelectual e o conhecimento já existente na
empresa para gerar novas receitas;

•

proteger o capital intelectual existente na empresa;
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Descrever e conscientizar a importância dos objetivos de gestão do
conhecimento nas organizações públicas é um grande desafio que requer medidas
efetivas para o desenvolvimento e disseminação do conhecimento organizacional como
parte integrante de seus projetos.
2.1.3 Eficiência, Eficácia e Efetividade
Os conceitos da Eficiência, Eficácia e Efetividade, valeu-se de alguns autores
como Chiavenato (2004), Maximiamo (2007), Richard Daft (2008), Oliveira (2007), Cury
(2006), Drucker (1967), Sander (1982), que, aplicam-se para as organizações tanto
privadas como públicas.
2.1.3.1 Eficiência
Eficiência “significa fazer bem e corretamente as coisas. O trabalho eficiente é
um trabalho bem executado.” Chiavenato (2004).
Eficiência é “a palavra usada para indicar que a organização utiliza
produtivamente, ou de maneira econômica os seus recursos” Maximiamo (2007).
Eficiência é “o volume de recursos utilizados para produzir uma unidade de
produto.” Richard Daft (2008).
Eficiência é a “medida do rendimento individual dos componentes do sistema. É
fazer certo o que está sendo feito. Refere-se à otimização dos recursos utilizados para
a obtenção dos resultados.” Oliveira (2007)
Eficiência é “alcançada quando o executivo manipula, de forma adequada, os
insumos de que necessita para atingir seus produtos.” Cury (2006).
2.1.3.2 Eficácia
Eficácia “significa atingir objetivos e resultados. Um trabalho eficaz é um trabalho
que resulta proveitoso e bem-sucedido.” Chiavenato (2004).
Eficácia é “a palavra usada para indicar que a organização realiza seus
objetivos” Maximiamo(2007).
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Eficácia é “o grau em que uma organização alcança suas metas.” Daft (2008).
Eficácia é a “medida do rendimento global do sistema. É fazer o que é preciso
ser feito. Refere-se à contribuição dos resultados obtidos para o alcance dos objetivos
globais da empresa.” Oliveira (2007).
Eficácia é “atingida quando, sendo eficiente, o gerente atinge seus produtos, de
maneira apropriada, como programado” Cury (2006).
2.1.3.3 Efetividade
“Peter Drucker foi o primeiro a propor uma diferenciação entre eficiência e
eficácia. Como vimos, eficiência é a capacidade de uma organização de minimizar o
uso de recursos para alcançar seus objetivos, isto é, “fazer as coisas certo”. A eficácia,
para Drucker, é a capacidade da organização determinar e atingir objetivos apropriados
para si, isto é, “fazer as coisas certas”. Ele sugere ainda que, entre os dois critérios, a
eficácia é o mais importante, já que nenhum grau de eficiência, por maior que seja, irá
compensar a escolha de objetivos inadequados (DRUCKER, 1967).
Chiavenato (2014) “A ênfase em fazer corretamente o trabalho (the best way de
Taylor) para alcançar a eficiência passou à ênfase em fazer o trabalho mais relevante
aos objetivos da organização para alcançar eficácia. (...)
Efetividade é a “relação entre resultados alcançados e os objetivos propostos ao
longo do tempo.” Oliveira (2007).
Efetividade é “o critério de desempenho que mede a capacidade de a
organização produzir a solução ou resposta desejada pelos participantes da
comunidade” (SANDER, 1982:13).
Efetividade é o “termo usado para traduzir o comportamento gerencial quando,
manipulado de forma adequada seus insumos (eficiência), o executivo atinge seus
produtos (eficácia), com valor social, isto é, tendo tais produtos ampla aceitação do
mercado.” Cury (2006).
A eficiência e eficácia é um processo organizacional, que busca, resultados
satisfatórios e a sua manutenção assegura um produto ou serviço de qualidade, com
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objetivos claros e definidos, a curto, médio e longo prazos. Desta forma, aliada a
gestão do conhecimento, torna a organização eficiente.
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CAPÍTULO III
TECNOLOGIAS GERENCIAIS E INOVAÇÃO

Este capítulo consiste na proposta das tecnologias gerenciais e inovação, o qual
tem por objetivo permitir que a gestão com foco no conhecimento visualize informações
em nível gerencial. Desta forma, permitir que, a tecnologia gerencial administre as
informações do conhecimento, auxiliando na tomada de decisão estratégica, a qual
pode proporcionar melhora da qualidade do serviço, na produtividade e aumento da
satisfação dos interessados.
Para compreender o objetivo do capítulo, inicialmente foi realizado um estudo
sobre Sistemas de Informação – SI, Sistema de Informação Gerencial – SIG e
Inovação. Em seguida, com base neste conhecimento, foi conceituado as tecnologias
gerenciais e inovação.

3.1 SISTEMA DE INFORMAÇÃO
Conforme Stair e Reynolds (2002) e Dalfovo (2004), Sistemas de Informação –
SI são conjuntos de elementos ou componentes inter-relacionados que coletam
(entrada), manipulam e armazenam (processo), disseminam (saída) os dados e
informações e fornecem um mecanismo de feedback. A entrada é a atividade de captar
e reunir novos dados. O processamento envolve a conversão ou transformação dos
dados em saídas úteis. A saída envolve a produção de informação útil. O feedback é a
saída usada para fazer ajustes ou modificações nas atividades de entrada ou
processamento. Já pra Laudon e Laudon (2011), sistema de informação pode ser
definido tecnicamente como:
um conjunto de componentes inter-relacionados que
coletam (ou recuperam), processam, armazenam e
distribuem informações destinadas a apoiar a tomada
de decisões, a coordenação e o controle de uma
organização.
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Diante dessas definições o sistema de informação é classificado para cada nível
da organização, desta forma, compreende-se a relação com a Gestão do
Conhecimento.
Laudon e Laudon (2011) apresentam os seis tipos mais importantes de Sistema
de Informação correspondentes a cada nível organizacional. A organização tem
sistemas de apoio ao executivo (SAEs) no nível estratégico; sistemas de informação
gerencial (SIGs) e sistemas de apoio à decisão (SADs) no nível gerencial; sistemas de
trabalhadores do conhecimento (STCs) e sistemas de automação de escritórios no
nível do conhecimento e sistemas de processamento de transações (SPTs) no nível
operacional. Consequentemente, conceituamos os sistemas, conforme os autores:
3.1.1 Sistemas de Apoio ao Executivo – SAE
Turbam (2007), apresenta SAE como um sistema que fornece aos executivos
um acesso rápido a informações centralizada da organização. Normalmente é
composto de um painel digital (painel executivo) que agrega indicadores e gráficos
essenciais para dirigir a organização, como se fosse o painel de automóvel. Já Laudon
e Laudon (2011) apresentam como, sistemas de computação, comunicações e
recursos gráficos que como se fossem lentes de zoom, conseguem focalizar
rapidamente detalhes de problemas e, depois voltar para uma visão geral da empresa.
O SAE têm como objetivo primordial de aumentar a eficiência do fluxo de
informações nos negócios, assim agilizando o processo decisório. Desta forma ajudam
os gestores a controlar o desempenho organizacional.
3.1.2 Sistema de Informação Gerencial - SIG
Oliveira, (2002, p. 40) define SIG como “o processo de transformação de dados
em informações que são utilizadas na estrutura decisória da empresa, proporcionando,
ainda, a sustentação administrativa para otimizar os resultados esperados”.
Nash e Roberts (1984-5 apud OLIVEIRA, D., 2002, p. 40) conceituam SIG como
uma combinação de pessoas, facilidades, tecnologias, ambientes, procedimentos e
controles, com os quais se pretende manter os canais essenciais de comunicação,
processar certas rotinas típicas de transações, alertar os executivos para a significância
29

dos eventos internos e externos e proporcionar uma base para a tomada de decisão
inteligente.
Laudon e Laudon (2011, p.44) afirmam que o termo sistemas de informações
gerenciais (SIGs) designa uma categoria específica de SI que dão suporte às funções
do nível gerencial, munindo os gerentes de relatórios, ou de acesso on-line aos
registros do desempenho corrente e histórico da organização. Normalmente são
orientados quase que exclusivamente aos eventos internos, e não aos eventos
ambientais ou externos. Apoiam, primordialmente, as funções de planejamento,
controle e decisão no nível gerencial. Geralmente dependem dos sistemas de
processamento de transações subjacentes para a aquisição de dados.
Os SIGs usualmente atendem aos gerentes interessados em resultados
semanais, mensais e anuais e não em atividades diárias. Eles em geral dão respostas
a perguntas rotineiras que foram especificadas anteriormente e cujo procedimento de
obtenção de respostas é predefinido. Esses sistemas geralmente não são flexíveis e
sua capacidade analítica é reduzida. A maior parte dos SIGs usa rotinas simples, como
resumos e comparações, em vez de sofisticados modelos matemáticos ou técnicas
estatísticas.
De acordo com Lapolli (2003), o principal objetivo de um SIG é disponibilizar
informações para a tomada de decisões, ou seja, sistemas tipicamente fornecedores de
relatórios. O usuário solicita por meio de menus, uso de comandos, a informação que
necessita. Com base na solicitação do usuário, o SIG pesquisa em sua base de dados
e fornece a informação apresentando-a da melhor maneira possível. Os meios de
apresentação da informação podem ser os mais variados possíveis: textual (relatórios
descritivos), planilhas ou gráficos. O nível de detalhe da informação disponibilizada
deverá ser adequado às necessidades de cada usuário.
O mesmo autor afirma que a utilização de um sistema de informações gerenciais
visa principalmente tornar as organizações mais ágeis. Fornecer informação que
possibilite visualizar a real situação da organização dentro do mercado em que está
inserida. Permitir o planejamento de novas estratégias de ação. Identificar os pontos
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fortes e fracos da organização. Armazenar informações sobre a concorrência e sobre
as necessidades dos consumidores.
3.1.3 Sistema de Apoio à Decisão – SAD
Os Sistemas de Apoio a Decisão (SAD), são ferramentas de suporte especifico
ao gestor e são habilitados para responderem sobre alternativas de investimentos para
o contexto em que são aplicados (STAIR, 2006; LAUDON & LAUDON, 2011).
De forma mais específica, a aplicação de um SAD na área de manutenção de
produtos e equipamentos contribui para que a subjetividade do contexto seja
estruturada de forma que as ocorrências de falhas e de interrupções da produção
sejam registradas coerentemente. O registro das falhas e interrupções na área de
manutenção permite que o desempenho operacional seja maximizado à medida
estratégias de manutenção são formuladas para prevenir as ocorrências dessas.
Portanto, a apresentação de um SAD estruturado para um problema da área de
manutenção é oportuna e ilustra o SAD como uma ferramenta diferencial, aliada aos
recursos da tecnologia da informação, para o alcance de um melhor desempenho dos
processos de decisão estratégica neste contexto.
Dentro desta visão, podemos dizer que os SADs ajudam os gestores a usar, de
forma melhor, os seus conhecimentos e, também, propiciam novos conhecimentos. Os
benefícios gerados pelos sistemas de apoio à tomada de decisão, na visão de Gordon;
Gordon (2011) incluem:
• Um processo de tomada de decisão melhorado, através de um melhor
entendimento do negocio.
• Exame de maior número de alternativas para uma decisão.
• A capacidade de implementar análises ad hoc ou aleatórias.
• Resposta mais rápida às situações previstas.
• Uma comunicação aprimorada.
• Trabalho de equipe mais eficaz.
• Melhor controle.
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• Economia de tempo e de custos.
3.1.4 Sistemas de Trabalhadores do Conhecimento (STCs)
O sistema de trabalhadores do conhecimento consiste em um sistema que
recebe dados da base operacional, onde os decodifica, criando novos conhecimentos e
informações.
A necessidade do nível de conhecimento da empresa é suprida pelos sistemas
de trabalho do conhecimento. Segundo BATISTA (2005, p. 24), a definição que se
aplica ao STC é descrita da seguinte forma: “… toda e qualquer tecnologia de
informação que possui como objetivo principal aumentar a produtividade pessoal dos
trabalhadores que manipulam as informações de escritório”. Os sistemas de trabalho
do conhecimento exigem uma visão ampla das pessoas, pois além de saber usar os
sistemas da informação, precisa-se, saber utilizar o que o aplicativo oferece para criar
informações novas.
Os trabalhadores do conhecimento são pessoas que, usam as suas capacidades
intelectuais no desempenho de uma atividade profissional.
Formalmente, os trabalhadores do conhecimento assumem diversos cargos, tais
como empregados da própria empresa, profissionais liberais ou mesmo empresários.
Além disso, os trabalhadores do conhecimento possuem uma série de competências
que lhes permitem criar algo com valor, útil para os consumidores dos

produtos ou

usuários de seus serviços, isto é, independentemente de terem um patrão, de terem
um recibo de vencimento mensal ou de uma estrutura empresarial a eles associada,
todos estão por conta própria, quando temos em conta que os seus recursos são
intelectuais, facilmente transportáveis e, muitas vezes, difíceis de replicar. Geralmente
são pessoas de nível universitário, como engenheiros, médicos,

cientistas,

contadores, administradores e etc, contratados para desenvolverem produtos ou
serviços e administrar os documentos associados à empresa como todos os outros,
porém acabam criando e propagando novos conhecimentos e informações de suas
pesquisas para a empresa.
Um dos pais da Administração moderna, Peter Drucker previu, em meados da
década de 60, que os meios de produção futuramente deixariam de ser o capital, a
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terra e o trabalho, resumindo-se simplesmente ao conhecimento. Tal afirmação feita
pelo renomado autor se tornou de fato realidade, já que hoje o valor é criado através
da “produtividade” e pela “inovação”.
De uma forma geral, uma empresa tem um patrimônio líquido que é
contabilizado no seu balanço patrimonial e um valor real que é a sua capacidade de
gerar riqueza para aumentar esse patrimônio líquido. O capital intelectual é a soma do
conhecimento de todos os funcionários, colaboradores, gestores, dentre outros com
toda infra-estrutura de uma organização e o nível de relacionamento com seus clientes,
isto é, o nível de satisfação dos clientes com os serviços prestados. Juntos
proporcionam uma grande vantagem competitiva, agregando valores ao produto e/ou
serviços mediante a aplicação da inteligência, do saber e não do capital monetário.
O capital intelectual está dividido em capital humano, capital organizacional e
capital de cliente. O capital humano representa a capacidade intelectual e individual
dos profissionais, a sua criatividade e experiência. O capital humano é o lugar onde
tudo começa sendo a fonte de inovação, onde as idéias são livres e abundantes e
provavelmente infinitas. O que não significa, entretanto que reunir

um

grupo

de

doutores ou funcionários de alto escalão com MBA resolveria todos os problemas da
organização. Vale a pena ressaltar que o capital humano aumenta na medida em que a
organização utiliza mais o que as pessoas sabem e quando um número maior de
pessoas sabe mais coisas úteis e são absorvidas para a organização e não no trabalho
rotineiro, que exige pouca habilidade, mesmo quando feito manualmente e não gera
nem emprega capital humano para a organização.
O

capital

estrutural

representa

a

estrutura

interna

da

organização,

compreendendo processos, sistemas de informação, base de dados, entre outros; ele
pode ampliar o valor do capital humano ordenando os recursos da organização.
Possui um enfoque de conter e reter o capital humano, acondicionando-o e
estruturando-o para posterior interação facilitada pela tecnologia da informação e as
atuais ferramentas disponíveis para no final se torne parte da organização.
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Já o capital de cliente, apesar da sua inegável importância, é um dos ativos
intangíveis mais mal administrados dentro das organizações. O capital de cliente
compreende as relações externas com os clientes e fornecedores.
O capital humano e o capital estrutural reforçam-se mutuamente quando a
organização tem o propósito compartilhado e associado a um espírito empresarial; o
capital humano e o capital de clientes crescem quando as pessoas sentem-se
responsáveis por suas partes na empresa, e quando há interação entre empresa e
clientes; e o capital de cliente e capital estrutural aumenta quando a organização e
seus clientes aprendem mutuamente.
Se pudermos visualizar o patrimônio liquido de uma organização, então

como

poderemos entender o quanto de capital intelectual essa organização tem?
Podemos raciocinar a partir da formula:
Capital

Intelectual

=

Capital

Humano

(trabalhador

do

conhecimento,

conhecimento tácito) + Capital Estrutural (infra-estrutura, conhecimento explícito) +
Capital de Cliente(relacionamento, capacidade de interagir com o cliente)
Capital Humano = Capacidade intelectual + individual dos profissionais +
criatividade + experiência
Capital Estrutural = Processos + sistemas de informação + base de dados +
computadores + documentos
Capital de Cliente = relações com os clientes
Por fim, podemos concluir que não adianta ter muito capital estrutural com pouco
capital humano e pouco capital de cliente. O que a organização tem que procurar é
manter alto todos esses três relacionamentos para que o capital intelectual gere valor
para o seu produto final.
As vantagens de se manter um sistema de trabalhadores do conhecimento é
que eles acabam por abastecer a organização quanto ao conhecimento desenvolvido
no mundo externo, trazendo novos conhecimentos seja das tendências do mercado,
das opiniões de clientes e de pesquisas de estudiosos sobre determinado tema, agindo
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como agentes de mudança. Por serem geralmente pessoas com educação universitária
formal e possuírem uma alta carga de conhecimento especializado, muitas vezes são
utilizados como consultores internos da própria organização.
Desvantagens, para executarem o serviço, normalmente necessitam de
ferramentas de última geração, elevando o custo, que já era alto devido á sua
especialização para mantê-los nas empresas.
Por fim, como são funcionários como todos os outros, acabam por não terem
muito tempo de aplicar seu conhecimento, sendo que a maior parte do seu tempo é
empregada em coisas que não acrescentam nada à sua produtividade como
trabalhador do conhecimento.
3.1.5 Sistemas de Automação de Escritórios no Nível do Conhecimento (SAE)
No início dos anos 70, segundo Turban, McLean e Wetherbe (1996), foram
desenvolvidos sistemas com o objetivo de automatizar as operações realizadas nos
escritórios melhorando e agilizando as atividades desempenhadas nos mesmos. O
Sistema de Automação de Escritório (SAE) auxilia no aumento da produtividade,
redução de custos e um resultado de maior qualidade. Esses sistemas, conforme
Laudon e Laudon (2011), disponibilizam diversas funções, tais como: processadores de
textos, agendas eletrônicas, editores de imagens e a possibilidade de gerenciamento
de diversos tipos de projetos, entre outros.
Após a automação das atividades realizadas nos escritórios, a organização das
informações tornou-se mais rápida e mais confiável. O foco então passou para a busca
e comparação de diversas alternativas para o mesmo problema, auxiliando o tomador
de decisões. Com base nessa operações surgiram a gestão do conhecimento.
3.1.7 Sistemas de Processamento de Transações (SPTs)
Estes sistemas, utilizados atualmente na maioria das organizações, monitoram,
coletam, armazenam, processam e distribuem os dados das diversas transações
realizadas dentro da empresa, servindo como base para os demais sistemas existentes
dentro da mesma Esse sistema é considerado de extrema importância para o
funcionamento das organizações, pois dá suporte a diversas operações centrais, tais
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como: compra de materiais, controle de estoque, faturamento, preparação da folha de
pagamento, entre outras. Toda vez que a empresa produz ou presta um serviço, ocorre
uma transação que será́ armazenada no SPT. O objetivo principal do SPT é o
fornecimento de todas as informações legais ou organizacionais referentes à empresa,
para manter eficientemente os seus negócios.
As principais vantagens de utilização deste tipo de sistema são a precisão e
confiabilidade obtidas, redução no custo e tempo de obtenção das informações,
consequentemente do conhecimento.
Por fim, após a organização das atividades operacionais, surgiu a necessidade
de gerar informações consolidadas, seguras e rápidas, para que os gerentes pudessem
ter uma maior certeza de que rumo tomar e como a organização se encontra no
mercado, o que auxiliaria no processo decisório da empresa.

3.2 TECNOLOGIAS GERENCIAIS E INOVAÇÃO
Criar um ambiente favorável à inovação é o grande desafio da administração
pública nesse próximo século. Isso certamente não é uma tarefa simples nem fácil,
mas que caso alcançado, representa meio caminho andado em direção ao sucesso.
Para se entender o processo de inovação, é importante primeiramente ter a
consciência de que as inovações não acontecem sozinhas. Para que elas surjam, é
necessário que sejam efetivamente planejadas, implementadas e administradas. As
formas de promover este suporte são diversas e relacionadas tanto ao ambiente
interno quanto ao ambiente externo à empresa, uma vez que esta está inserida em um
contexto maior a partir do qual também sofre influências determinantes para o sucesso
(Ireland et al., 2001).
Andreassi (2001) ressalta a dificuldade de se definir “inovação” devido ao grande
número de tarefas que engloba. O autor afirma que, de acordo com o Frascati Manual
(OECD, 1963), a inovação tecnológica de produtos e processos pode ser agrupada nas
seguintes atividades: pesquisa e desenvolvimento (P&D) – trabalho criativo,
desenvolvido de forma sistemática, visando aumentar o conhecimento disponível e
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vislumbrar possíveis novas aplicações para esse conhecimento; serviços técnicos –
atividades complementares ao esforço de P&D, de natureza predominantemente não
criativa, mas que de alguma forma contribuem para a geração, disseminação e
aplicação do conhecimento tecnológico (por exemplo: treinamento, informação
tecnológica etc.); aquisição de tecnologia – pagamento de royalties e serviços de
assistência técnica; e engenharia não rotineira – engenharia relacionada a novos
produtos ou processos (por exemplo: engenharia industrial e desenho industrial
relacionados ao processo de inovação).
Já Ireland et al. (2001) afirmam que, a partir do reconhecimento da importância
da inovação na criação de valor para a empresa, os empreendedores precisam
reconhecer também que a inovação não surge sozinha e que, portanto, além do
desenvolvimento e uso de novas tecnologias e do monitoramento do mercado para a
identificação das oportunidades, é necessário ainda promover um forte suporte –
através de ações estratégicas – de forma a possibilitar que essas inovações surjam e
que sejam efetivamente administradas e implementadas. As formas de promover esse
suporte são diversas e relacionadas aos ambientes interno e externo à empresa, uma
vez que esta está inserida nesse contexto maior a partir do qual também sofre
influências – diretas e indiretas – determinantes para o sucesso do empreendimento.
Além disso, Tidd, Bessant e Pavitt (1997) ressaltam que a inovação pode ser até
ser resultante de um golpe de sorte isolado, mas o sucesso da empresa no longo prazo
está diretamente associado à sua repetição constante e, para isso, é necessário um
gerenciamento consistente do processo. Para os autores, entender a inovação como
um processo é importante porque possibilita a definição do modo através do qual
tentamos administrá-la. Uma vez que a inovação passa a ser vista como o processo
central do negócio, associado com a sobrevivência e crescimento da empresa e
também com a renovação do que é oferecido ao mercado, as empresas buscam
encontrar uma forma de organizar e administrar o processo de inovação visando
garantir uma boa solução para o problema da renovação constante.
Assim, verificasse que a inovação é um processo que envolve diversas
atividades e uma questão gerencial, uma vez que existem escolhas a serem feitas
sobre recursos, sua alocação e coordenação; e que a sua gestão inclui a formulação
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de estratégias e a utilização da estrutura organizacional como forma de agrupar e
coordenar os recursos (humanos, físicos e financeiros) com o intuito de se atingirem os
objetivos da empresa.
Dessa forma, a gestão da inovação incluiria também a gestão de negócios, mas
atuando em um espectro mais amplo, que vai da estratégia de inovação à estratégia de
negócios, incluindo toda a cadeia de valores que transforma ideias em novos produtos,
serviços, matérias primas e/ou métodos organizacionais capazes de satisfazer a
necessidades dos clientes identificadas no mercado e ainda não correspondidas.
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CAPÍTULO IV
INOVAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO
A inovação no serviço público é um dos esforços mais importante do governo,
estimulando esforços e ações, como os investimentos em pesquisa do Ministério da
Ciência, Tecnologia e Inovação-MCTI, como mostra o quadro abaixo:
Tabela 2 - Brasil: Dispêndio nacional em ciência e tecnologia (C&T)(1) por atividade, 20002014

Ciência e Tecnologia (C&T)

(1)

Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)

Ano
Total

Total

Orçamento
executado

Ensino
(2)
superior

2000

15839,06

12.560,7

9.349,3

3.211,4

2001

17655,64

13.973,0

10.444,4

3.528,6

2002

19756,70

15.031,9

10.957,4

4.074,6

2003

22278,77

17.169,0

12.590,3

4.578,7

2004

25437,70

18.861,6

14.109,4

4.752,2

2005

28179,82

21.759,3

16.764,3

4.995,0

2006

30540,94

23.807,0

18.018,3

5.788,7

2007

37468,20

29.416,4

21.331,0

8.085,4

2008

45420,61

35.110,8

25.730,8

9.380,0

2009

51398,40

37.285,3

27.713,1

9.572,2

2010

62223,38

45.072,9

33.662,6

11.410,2

2011

68196,25

49.875,9

35.981,5

13.894,3

2012

76466,28

54.254,6

38.547,6

15.707,0

2013

85654,28

63.748,6

45.149,0

18.599,6

2014

96300,60

73.461,2

51.456,4

22.004,8

Fonte: Coordenação de Indicadores e Informação (COIND) - CGGI/DGE/SEXEC - Ministério da Ciência,
Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC)

Notas:
1) ciência e tecnologia (C&T) = pesquisa e desenvolvimento (P&D) + atividades
científicas e técnicas correlatas (ACTC);
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2) considerados os gastos da pós-graduação como proxy dos dispêndios em P&D
das instituições de ensino superior (IES).
Os dados demostram avanço dos investimentos em pesquisa, número que
aumentou superior ao dobro nos dez anos analisados.
Deve-se destacar, as ações que buscam a melhoria no processo de inovação,
por exemplo o Programa Ciência sem Fronteiras:
Ciência sem Fronteiras é um programa que busca promover a
consolidação, expansão e internacionalização da ciência e
tecnologia, da inovação e da competitividade brasileira por meio
do intercâmbio e da mobilidade internacional. A iniciativa é fruto de
esforço conjunto dos Ministérios da Ciência, Tecnologia e
Inovação (MCTI) e do Ministério da Educação (MEC), por meio de
suas respectivas instituições de fomento – CNPq e Capes –, e
Secretarias de Ensino Superior e de Ensino Tecnológico do MEC.

Seguindo esse caminho de incentivo à inovação, foi promulgada, em 2 de
dezembro de 2004, a Lei n. 10.973, que estabelece, no art. 1o.
o

Art. 1 . Esta Lei estabelece medidas de incentivo à inovação e à
pesquisa cientifica e tecnológica no ambiente produtivo, com
vistas à capacitação e ao alcance da autonomia tecnológica e ao
desenvolvimento industrial do País, nos termos dos arts. 218 e
219 da Constituição. BRASIL (2004).

A Lei, formaliza vários elementos para incentivo a inovação. Descanto a
quantidade de pesquisadores e pessoal de apoio envolvidos, cormo demostra o quadro
abaixo:
Setores
Ano

Governo

(1)

Ensino
(2)
superior

Empresarial

(3)

Privado sem fins
(1)
lucrativos

Total

(4)

2000

8.691

136.658

86.183

544

231.158

2001

8.299

144.487

80.519

746

232.919

2002

7.903

152.777

75.541

943

235.824

2003

9.035

186.358

71.147

1.153

265.951

2004

10.160

218.498

75.598

1.356

303.483

2005

10.471

238.959

80.482

1.279

328.916

2006

10.778

259.364

76.325

1.195

345.253

2007

11.337

283.704

72.944

1.264

366.597

2008

11.896

308.036

70.204

1.330

388.573

2009

13.043

348.873

67.991

1.403

427.944

2010

14.187

391.222

66.212

1.472

469.257

Tabela 3 - Brasil: Pesquisadores e pessoal de apoio envolvidos em pesquisa e desenvolvimento (P&D),
em número de pessoas, por setor institucional e categoria, 2000-2010
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Fontes: para setor empresarial: Pesquisa de Inovação Tecnológica (Pintec), do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística - IBGE, extração especial; para estudantes de doutorado: Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes/MEC)

Notas:
1) nos setores governo e instituições privadas sem fins lucrativos:
•

o número de pesquisadores foi obtido do Diretório dos Grupos de
Pesquisa (DGP), do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq); e

•

o pessoal de apoio corresponde ao somatório dos estudantes e do
pessoal técnico do DGP/CNPq.

•

as informações do DGP/CNPq estão disponíveis somente para os anos
pares, a partir de 2000. Os dados para os anos ímpares foram obtidos
com base na média aritmética dos anos adjacentes.

2) no setor ensino superior:
•

o número de pesquisadores refere-se ao somatório dos pesquisadores do
DGP com os estudantes de doutorado matriculados ao final do ano nos
cursos reconhecidos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior (Capes), do Ministério da Educação (MEC); e

•

o pessoal de apoio engloba os estudantes (exclusive os de doutorado,
computados como pesquisadores) e o pessoal técnico do DGP/CNPq.

•

as informações do DGP/CNPq estão disponíveis somente para os anos
pares, a partir de 2000. Os dados para os anos ímpares foram obtidos
com base na média aritmética dos anos adjacentes.

3) no setor empresarial:
•

pesquisadores são as pessoas de nível superior ocupadas em atividades
internas de P&D, segundo a Pintec; e
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•

o pessoal de apoio refere-se às demais pessoas ocupadas em atividades
internas de P&D, conforme a Pintec;

•

nas empresas industriais, os dados do pessoal em P&D nos anos 2000,
2003, 2005 e 2008 condizem aos efetivamente apurados pela Pintec; em
2001, 2002, 2004, 2006 e 2007 foram calculados de acordo com o
percentual médio de crescimento, de cada nível de escolaridade, entre os
anos levantados pela PINTEC;

•

nas empresas dos serviços de informática, telecomunicações e P&D, dos
dados apurados pelas PINTEC 2005 e 2008 foram subtraídos os dos
institutos da administração pública, de P&D, já incluídos no setor governo
(Embrapa, Fiocruz, etc.);

•

os dados referentes aos anos de 2000 a 2004 foram estimados
considerando a participação percentual de cada nível de escolaridade do
pessoal em P&D dos serviços - exclusive institutos da administração
pública - no total de 2005; em 2006 e 2007, foram calculados de acordo
com o percentual médio de crescimento, de cada nível de escolaridade,
entre 2005 e 2008;

•

já a estimativa dos dados de 2009 e 2010, tanto das empresas industriais
como dos serviços supracitados, também foi feita com base no percentual
médio de crescimento, de cada nível de escolaridade, entre 2005 e 2008.

4) na coluna total, os dados não são obtidos por soma das colunas, para evitar
dupla contagem. Cada pesquisador ou estudante de doutorado é contado
apenas uma vez; mas para o pessoal de apoio pode haver dupla contagem, pois
uma pessoa pode estar envolvida em P&D em mais de um setor.

Notas: 1) nos setores governo e instituições privadas sem fins lucrativos:
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•

o número de pesquisadores foi obtido do Diretório dos Grupos de
Pesquisa (DGP), do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq); e

•

o pessoal de apoio corresponde ao somatório dos estudantes e do
pessoal técnico do DGP/CNPq.

•

as informações do DGP/CNPq estão disponíveis somente para os anos
pares, a partir de 2000. Os dados para os anos ímpares foram obtidos
com base na média aritmética dos anos adjacentes.

3) no setor ensino superior:
•

o número de pesquisadores refere-se ao somatório dos pesquisadores do
DGP com os estudantes de doutorado matriculados ao final do ano nos
cursos reconhecidos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior (Capes), do Ministério da Educação (MEC); e

•

o pessoal de apoio engloba os estudantes (exclusive os de doutorado,
computados como pesquisadores) e o pessoal técnico do DGP/CNPq.

•

as informações do DGP/CNPq estão disponíveis somente para os anos
pares, a partir de 2000. Os dados para os anos ímpares foram obtidos
com base na média aritmética dos anos adjacentes.

4) no setor empresarial:
•

pesquisadores são as pessoas de nível superior ocupadas em atividades
internas de P&D, segundo a Pintec; e

•

o pessoal de apoio refere-se às demais pessoas ocupadas em atividades
internas de P&D, conforme a Pintec;

•

nas empresas industriais, os dados do pessoal em P&D nos anos 2000,
2003, 2005 e 2008 condizem aos efetivamente apurados pela Pintec; em
2001, 2002, 2004, 2006 e 2007 foram calculados de acordo com o
percentual médio de crescimento, de cada nível de escolaridade, entre os
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anos levantados pela PINTEC;

•

nas empresas dos serviços de informática, telecomunicações e P&D, dos
dados apurados pelas PINTEC 2005 e 2008 foram subtraídos os dos
institutos da administração pública, de P&D, já incluídos no setor governo
(Embrapa, Fiocruz, etc.); os dados referentes aos anos de 2000 a 2004
foram estimados considerando a participação percentual de cada nível de
escolaridade do pessoal em P&D dos serviços - exclusive institutos da
administração pública - no total de 2005; em 2006 e 2007, foram
calculados de acordo com o percentual médio de crescimento, de cada
nível de escolaridade, entre 2005 e 2008;

•

já a estimativa dos dados de 2009 e 2010, tanto das empresas industriais
como dos serviços supracitados, também foi feita com base no percentual
médio de crescimento, de cada nível de escolaridade, entre 2005 e 2008.

•

na coluna total, os dados não são obtidos por soma das colunas, para
evitar dupla contagem. Cada pesquisador ou estudante de doutorado é
contado apenas uma vez; mas para o pessoal de apoio pode haver dupla
contagem, pois uma pessoa pode estar envolvida em P&D em mais de
um setor.

4.1 INOVAÇÃO NO SETOR PÚBLICO: CONCEITOS E CARACTERÍSTICAS
A teoria da inovação não é uma teoria formal e estabelecida, mas uma fusão de
várias disciplinas: economia, gestão, psicologia organizacional, teoria cognitiva e teoria
dos sistemas (Roste, 2004).
Brandão e Bruno-Faria (2013) argumentam que os primeiros estudos sobre
inovação

procuravam

esclarecer

a

relação

entre

inovação

tecnológica

e

desenvolvimento econômico, focando no desenvolvimento de produtos e processos
aplicados ao setor privado, a exemplo de Schumpeter (1997), um dos pioneiros nessa
área.
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Novos termos foram inseridos com relação a inovação, surgiu a “Inovação
Aberta”, que pode ser descrita como: o processo de inovação no qual indústrias e
organizações promovem ideias, pensamentos, processos e pesquisas abertos, a fim de
melhorar o desenvolvimento de seus produtos, prover melhores serviços para seus
clientes, aumentar a eficiência e reforçar o valor agregado. Ela é a combinação de
ideias internas e externas, como também, caminhos internos e externos para o
mercado, de modo a avançar no desenvolvimento de novas tecnologias em produtos e
processos.
A proposta de uso de ideias externas provocou nova forma de articular o
processo de inovação, que até então era visto como tarefa de uma entidade, da
pesquisa inicial ao lançamento e a comercialização de um novo produto ou serviço.
Assim, passou a ser percebido como um processo colaborativo, que pode envolver
várias entidades, as quais podem contribuir em uma ou mais etapas do processo de
inovação, de acordo com competências e interesses.
O novo conceito alinha-se com as demandas atuais, segundo as quais grandes
volumes de recursos são investidos em pesquisa e várias ações são implantadas com
o objetivo de desenvolver o processo de inovação, que se torna, a cada dia, mais
dinâmico e imprescindível para o desenvolvimento da economia.
No serviço público a inovação tem sido definida como a “criação e
implementação de novos processos, produtos, serviços e métodos de entrega, que
resultam em significativas melhorias na eficiência, eficácia ou qualidade dos resultados”
(Mulgan & Albury, 2003, p. 3). Representa um meio para um fim, e não um fim em si
mesmo, razão pela qual a valorização da importância e da diversidade da inovação,
bem como da forma de alcançá-lá, deve integrar os conhecimentos, as habilidades e os
comportamentos de cada colaborador público. A inovação ultrapassa, pois, os limites
da criatividade e da geração de novas ideias, uma vez que constitui um processo que
pode e deve ser replicado (Australian National Audit Office [ANAO], 2009).
A maioria das inovações no setor público não é radical nem sistêmica, mas sim
incremental, isto é, trata-se de pequenas alterações ou adaptações dos serviços ou dos
processos, promovidas pelos servidores públicos para melhorar o desempenho dos
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serviços prestados à sociedade (Albury, 2005). Não estão associadas à noção de
descontinuidade nem à quebra de paradigmas.
4.1.1 Tipos de Inovação no Setor Público
Várias são as metodologias que podem ser adotadas como forma de
compreender e classificar as inovações realizadas no setor público. Koch e Hauknes
(2005) propõem a seguinte classificação:
a. inovações incrementais e radicais, que denotam o grau de novidade. As
incrementais proporcionam aperfeiçoamento das características já existentes no
serviço ou processo em questão, ao passo que as radicais propõem a oferta de
um novo valor. Observa-se que no setor público, assim como na indústria, a
maioria das inovações se associa a melhorias incrementais em produtos,
processos e serviços já existentes;
b. inovações top-down (de cima para baixo) e inovações bottom-up (de baixo para
cima), denotando quem iniciou o processo de mudança: os gestores do topo da
organização ou os funcionários da base da organização;
c. inovações lideradas por necessidade e por eficiência, denotando se o processo
de inovação foi iniciado para resolver um problema específico ou se foi motivado pela oportunidade de tornar produtos, serviços ou procedimentos existentes
mais eficientes.
Por sua vez, Walker, Avellaneda e Berry (2011) propõem outra classificação
para os tipos de inovação no setor público, quais sejam:
a. inovação de serviço, definida como novos serviços oferecidos por organizações
públicas para atender um usuário externo ou a uma necessidade do mercado.
Ocorre no componente operacional e afeta o sistema técnico de uma
organização. Inclui a adoção de bens e serviços intangíveis, que, muitas vezes,
são consumidos no ponto de produção (Walker, Avellaneda & Berry, 2011). Três
tipos de inovação de serviços foram identificados e testados pelos autores:
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•

inovação total: envolve a prestação de novos serviços para novos
usuários;

•

inovação expansionista: trata de serviços existentes fornecidos a um novo
grupo de usuários;

•

inovação evolucionista: envolve fornecimento de um novo serviço aos
usuários existentes.

b. inovação de processo, correspondente àquela que altera as relações entre os
membros da organização e afeta regras, papéis, procedimentos e estruturas de
comunicação e intercâmbio entre os membros da organização e entre estes e o
ambiente (Walker et al., 2011). Subdivide-se em três tipos:
•

inovação de mercantilização, que envolve a modificação dos processos e
sistemas operacionais da organização para aumentar a eficiência ou eficácia
em produzir e distribuir seus serviços aos usuários;

•

inovação organizacional, que consiste em mudanças nos processos,
estrutura e estratégia, portanto está preocupada com a atividade de uma
organização no sistema social;

•

inovação tecnológica, que está associada a mudanças no equipamento
físico, técnicas de sistemas organizacionais e de comunicação, incluindo
tecnologia da informação, hardware (equipamento físico) e software
(sistemas organizacionais); c) inovação auxiliar, caracterizada como aquela
que reflete mudanças para a parceria e o trabalho em rede na prestação de
serviços públicos modernos. Este tipo difere de outras inovações porque
está preocupado com o trabalho através das fronteiras com outros
prestadores de serviços, usuários ou outros órgãos públicos (Walker et al.,
2011).

Por meio de estudo realizado por Brandão e Bruno-Faria (2013), é possível
observar que os principais tipos de inovação estudados no setor público compreendem
inovação em serviços e processos e, nesse último, dependendo do autor, podem estar
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incluídas inovações em estruturas e sistemas administrativos e inovações de cunho
tecnológico.
A argumentação apresentada por Jartley (2005) e Amdam (2014) destaca a
predominância da inovação em processo e enfatiza a importância de se expandir a
capacidade de realizar inovação em serviços sob princípios de colaboração, rede,
accountability e satisfação das necessidades do cidadão.
4.1.2 Inovação por Processo
A gestão por processos consiste num conjunto de atividades que ocorrem dentro
de uma organização, estão envolvidos diretamente com os objetivos da instituição e o
cumprimento da sua missão.
Estas atividades envolvem a otimização na aplicação dos recursos humanos,
materiais e financeiros da organização, necessários para, por exemplo, melhorar o
atendimento ao cidadão e consequentemente a satisfação percebida na prestação dos
serviços.
Assegurar que os processos sejam executados de forma clara e consistente é
muito importante para que a organização possa atingir as suas metas e agregar valor
aos seus clientes (cidadãos). Entretanto gerir estes processos é bem mais difícil do que
parece, pois muitos deles não acontecem isoladamente, mas sim interagem entre si.
Uma orientação para os processos permite compreender como de fato as coisas
são feitas na organização, na medida em que revelam problemas, gargalos e
ineficiências que numa instituição tradicional dificilmente seriam identificados.
São várias as vantagens da gestão de processos:
•

Redução dos tempos de ciclo;

•

Diminuição de custos;

•

Melhoria da eficiência interna;

•

Melhoria da qualidade;

•

Aumento da satisfação dos cidadãos e dos colaboradores.
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Uma vez que a excelência do desempenho e o sucesso na realização da missão
da organização requerem que todas as atividades inter-relacionadas sejam
compreendidas e geridas segundo uma visão de processos, é fundamental que sejam
conhecidos os clientes dos processos, os seus requisitos e o que cada atividade
adiciona de valor a esses requisitos.
O desenvolvimento de um sistema de gestão organizacional voltado para a
excelência e para a alta performance requer a identificação e a análise de todos os
seus processos.
A análise de processos leva a um melhor entendimento do funcionamento da
organização e permite a definição adequada de responsabilidades, a utilização
eficiente dos recursos, a prevenção e solução dos problemas, a eliminação de
atividades redundantes e a identificação clara dos clientes e fornecedores.
O emprego da abordagem por processos possibilita à organização atuar com
mais eficiência no emprego dos recursos disponíveis e ao mesmo tempo ser mais
eficaz nos seus resultados, estando orientada à agregação de valor no atendimento
das necessidades dos seus clientes finais, os cidadãos.
4.1.3 Ferramentas de Gestão da Inovação
A gestão da inovação no setor público requer uma visão objetiva para colocar
em prática. Citaremos um série de ferramentas de gestão que concretizam os
conceitos e auxiliam na estruturação a Gestão da Inovação no setor público.
a. Canvas da Inovação no Setor Público
O Canvas da Gestão da Inovação no Setor Público auxilia na criação de
práticas e ações para as oito dimensões que precisam ser gerenciadas.
b. Dimensão Diretrizes Estratégicas – Mapa dos Tipos de Inovação
Essa ferramenta auxilia no diagnóstico e na definição da estratégia de
inovação no setor público. Os diferentes tipos de inovação podem ser
utilizados para criar um impacto positivo, seja nos serviços prestados, na
gestão, nos processos e nas políticas públicas.
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c. Dimensão Processo de Inovação - Canvas da Inovação de Serviços
Essa ferramenta serve para organizar as ideias de potencial inovador em
serviços. Ele traz os principais aspectos a serem levados em consideração
quando da inovação em serviços. Traz algumas particularidades relativas a
serviços.
d. Dimensão Gestão da Mudança - Canvas da Gestão da Mudança
A gestão da mudança é um item importante para tornar realidade as ações
planejadas. Essa ferramenta é útil na implementação de mudanças
organizacionais decorrente de projetos inovadores ou mesmo para mudar a
cultura em prol da inovação.
e. Dimensão Conexão com Stakeholders - Open Innovation Canvas para o
Setor Público
Essa canvas serve para planejar as iniciativas de inovação aberta. Criado
pela Innoscience, o OIC traz a reflexão necessária para a concepção de uma
campanha de inovação aberta. Elementos como objetivos, motivadores,
ambiente e outros são apresentados no Canvas.
f. Dimensão Processo de Inovação - Mapa da Jornada do Consumidor
Está estruturado para mapear o antes, durante e depois de um consumidor
de serviços. Promove uma reflexão sobre as expectativas, experiências e o
que traz satisfação para o consumidor de serviço.
g. Dimensão Métricas e Ferramentas - Innovation Scorecard para o Setor
Público
Essa ferramenta serve para auxiliar na execução e controle da inovação no
setor público. Para cada uma das 4 dimensões (resultados, estratégia,
processo e contexto) são definidos objetivos, indicadores e métricas.
O processo de inovação serve para controlar a eficiência da execução das
diferente etapas de atividades no setor público. Podem estar relacionados à
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identificação de insights, geração de ideias, colaboração com agentes externos e
outros de gestão de projetos.
Nesse sentido, remete indiretamente às inovações auxiliares descritas por
Walker et al. (2011). Em um estudo anterior, Damanpour, Walker e Avellaneda (2009)
destacaram a importância da adoção de diferentes tipos de inovação, afirmando que a
capacidade de uma organização de serviço introduzir e integrar diferentes tipos de
inovação ao longo do tempo é rara e proporciona competências distintivas, cria valor e
incrementa a performance.
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CAPÍTULO V
GESTÃO DO CONHECIMENTO, TECNOLOGIAS GERENCIAIS E INOVAÇÃO NO
SERVIÇO PÚBLICO
O serviço público lida com prestação de serviços,
fornecimento de informações, compartilhamento e uso do
conhecimento (CONG; PANDYA, 2003).

No que se refere a gestão do conhecimento, tecnologias gerenciais e inovação,
objeto central desta pesquisa, sua implementação passará pela desconstrução de
ambientes segregados que impedem a criação e a circulação de ideias, insumo básico
para a verdadeira compreensão dos problemas contemporâneos de governo e para a
formulação de políticas públicas ousadas e serviços inovadores.
Em lugar de salas isoladas, o escritório público do futuro deverá privilegiar
espaços que estimulem a atividade inter-setorial e transdisciplinar; o uso de novas
mídias e tecnologias que permitam “flashs” instantâneos de problemas ou situações a
serem enfrentados, substituindo relatórios burocráticos e sem alma que só́ mascaram a
realidade e postergam a ação de governo; e a criação de laboratórios de gestão onde
problemas inéditos, e/ou de alta complexidade possam ser examinadas em
profundidade e de forma criativa, dando origem a protótipos de vários tipos - novos
serviços, aplicativos internos, aplicativos para smartphones, metodologias para
participação em mídias sociais, etc.

5.1 O SETOR PÚBLICO NO SÉCULO XXI
As atividades e tarefas de caráter repetitivo existentes nas organizações foram
sendo cada vez mais assumidas pelos computadores, principalmente após a explosão
da microeletrônica nos últimos 25 anos do século passado. A tendência para o futuro é
que esse movimento se acelere, com a proliferação incessante de novidades
tecnológicas, e se aprofunde, com a maior disponibilidade de ferramentas de BI –
Business Intelligence e de Big Data.
O ser humano será, portanto, cada vez mais deslocado das tarefas “musculares”
para as “intelectuais”.
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Nesse cenário, descobrir, criar e reter talentos serão os grandes desafios das
organizações, tarefas que incluirão muito mais do que recompensas meramente
pecuniárias, envolvendo principalmente a montagem de clima organizacional
adequado.
Durante

muitos

anos,

o

desafio

corporativo

de

gerar

ideias,

definir

procedimentos e desenvolver novos produtos esteve circunscrito a um seletíssimo
grupo de profissionais, vinculados à administração superior ou a divisões especificas
das organizações, tais como “pesquisa e desenvolvimento” e “marketing”, por exemplo.
Aos demais empregados cabia cumprir rotinas, sem questionar sua pertinência.
Desde o início do século, no entanto, este retrato vem sofrendo mudanças
acentuadas que, por serem muito recentes e complexas, ainda não permitem identificar
com clareza a “cara” dessa nova organização. O que se percebe, desde já, entretanto,
é que os desafios propostos pela mutante e sofisticada era do conhecimento têm
mobilizado um número crescente de empresas no sentido de transformarem todos os
seus funcionários em fontes permanentes de ideias e inovação, independente de sua
posição hierárquica e funcional. Na linguagem futebolística, o profissional que fica “na
dele”, esperando a bola no pé́ , vai dando lugar ao colaborador comprometido e proativo
que corre para buscar o jogo.
Enquanto o setor privado implementa a gestão do conhecimento, tecnologias
gerenciais e inovação, visando ao lucro e ao crescimento, a administração pública
busca principalmente qualidade, eficiência, efetividade social e desenvolvimento
econômico e social.
Essa premissa é relevante, pois o modelo de gestão de conhecimento,
tecnologias gerenciais e inovação, para a administração pública deve contemplar a
dimensão Resultados da gestão do conhecimento para assegurar que, de fato, as
iniciativas em gestão do conhecimento tenham um impacto na qualidade dos serviços
prestados à população, na eficiência na utilização dos recursos públicos, na efetividade
dos programas sociais e na promoção do desenvolvimento. Além disso, a gestão do
conhecimento está relacionada e deve promover os princípios contemplados no Artigo
37 da Constituição Federal, a saber:
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A administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos
Munícipios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência ...
(BRASIL, 2008, p. 32 e 33).

Assim, não basta uma organização pública melhorar – por meio da gestão do
conhecimento, tecnologias gerenciais e inovação,– a qualidade de um serviço público
prestado à população sem observar, por exemplo, o princípio constitucional da
impessoalidade, isto é, tratar de maneira igual todos os cidadãos usuários.
Como o desafio de transformar pessoas treinadas para cumprir ordens em
colaboradores criativos bate de frente com a estrutura organizacional centenária
montada pela indústria de segregar o saber, esta mudança não se faz de uma hora
para outra. Essa migração dependerá menos de um choque tecnológico e mais da
criação de novos modelos mentais, o que obrigará às empresas criar ambientes
capacitastes totalmente distintos dos prevalecentes na era industrial. Se assim não o
fizer, a organização corre o risco de ensinar o desnecessário e praticar o obsoleto. Vale
lembrar que nos dias atuais “muitas empresas desaparecem não por fazerem as coisas
erradas, mas por insistir em fazer as coisas certas por um período longo demais”.
A

montagem

de

ambientes

capacitantes

que

reorientem

cultural

e

metodologicamente seus quadros é tarefa tão complexa quanto inadiável e deve
envolver a empresa em todas as suas dimensões. Os conceitos de gestão propostos
por Drucker e Nonaka e seus seguidores, comentados anteriormente, servem como um
bom quadro de referências para este enorme desafio.

5.2 POLITICAS PUBLICAS
A gestão do conhecimento, tecnologias gerenciais e inovação é vista no setor
publico como uma importante ferramenta para a inovação de processos, produtos e
serviços. Com isso, as empresas públicas, é importante relacionar também os
processos de identificação, criação, compartilhamento, armazenamento e aplicação do
conhecimento com a aprendizagem e a inovação. No entanto, a inovação nas
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organizações públicas é voltada para o aumento da eficiência e para a melhoria da
qualidade dos serviços públicos prestados à população.
Percebe-se, em especial na esfera local de governo, uma mudança no padrão
das políticas públicas estadual graças ao processo de construção de novas formas de
gestão pública verificadas a partir de práticas inovadoras na prestação de serviços
públicos à população.
É necessário que um modelo de gestão do conhecimento, tecnologias gerenciais
e inovação para as organizações públicas relacione os processos de gestão do
conhecimento com a aprendizagem e a inovação de forma contextualizada para a
administração pública.

5.3 MONTAGEM DE LAYOUT INCLUSIVO
O conhecimento possui três características muito particulares que o distinguem
dos demais insumos econômicos, cuja compreensão torna-se fundamental para as
organizações que queiram extrair dele todo seu potencial transformador.
A primeira delas refere-se à imaterialidade. Ao contrário dos demais fatores, o
conhecimento não tem dimensão física. Não podemos vê-lo, pesá-lo ou submetê-lo a
qualquer outro processo clássico de medição usado para os bens materiais.
A segunda faceta básica do conhecimento é que ele tem origem nas pessoas. A
mais moderna câmera de vigilância, o mais avançado parque computacional, o mais
completo software estatístico, não são suficientes para gerar uma só despretensiosa
inovação. Ter ideias, conceber novos serviços, enxergar oportunidades são atributos
exclusivos do ser humano.
A terceira características exclusiva do conhecimento é que ele cresce com o
compartilhamento. Ao contrário de qualquer bem material, no qual a retirada de uma
porção reduz seu tamanho e/ou valor, trocar ideias, compartilhar experiências, tem
como resultado natural o aumento do conhecimento de cada um dos envolvidos. Esses
três atributos mostram que organizações para as quais o conhecimento seja um
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recurso relevante devem adequar seu layout físico, de modo a criar ambientes
favoráveis à criação e compartilhamento desse fator e, consequentemente, à inovação.
Espaços com muitas barreiras, salas fechadas e poucas áreas de convívio
dificultam o envolvimento das pessoas, a troca de experiências, o teste de novas
técnicas de gestão, a prática de ações transdisciplinares, e o que é mais grave em uma
época mudanças aceleradas, a percepção de transformações no ambiente externo de
negócios. Em síntese, a proliferação de labirintos é incompatível com a obtenção de
uma visão mais abrangente dos problemas, criando uma ilusão organizacional de que
não há nada de importante além dos limites da sala de cada um.

5.4 FACILIDADES TECNOLÓGICAS
Desde o final do século XX, o mercado tem sido continuamente abastecido por
uma nova geração de recursos tecnológicos cada vez mais baratos, potentes e
integrados, que, ao contrário da geração anterior, destinada aos especialistas em
processamento de dados, tem como foco o usuário comum, dentro e fora das
organizações.
Essa revolução ultrapassou, em muito, a dimensão simplesmente tecnológica.
Primeiro, ao diminuir drasticamente os custos de processamento e comunicação de
dados, ela viabilizou economicamente o surgimento de pequenas empresas, tais como
Apple, Microsoft e Google, por exemplo, que logo viraram líderes de mercado. Depois,
ao transformar máquinas de fazer contas em lúdicos ambientes multimídia, abriu
caminho para que um infindável número de jovens criativos transformassem seus
sonhos em negócios rentáveis na área do comércio eletrônico, comunicação,
entretenimento, só para citar alguns.
Essa realidade emergente trouxe para as organizações públicas um novo
desafio que, até agora, para a maioria delas, não foi resolvido de forma adequada. O
computador, em muitas instituições públicas continua sendo usado apenas para
aumentar a produtividade, ou seja, fazer as coisas mais rápido. É bom, mas
insuficiente.
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Do ponto de vista estratégico, o computador tornou-se uma imprescindível
ferramenta de suporte à criatividade e inovação. E o que é pior, a simples
disseminação de computadores pela instituição, por mais rápidos que sejam, quando
não acompanhada das providências enunciadas nos cinco itens antes mencionados,
fará com que estes vigorosos instrumentos de mudança sejam utilizados apenas para
tocar atividades de rotina, conferindo à entidade uma ilusória fachada de modernidade,
o que infelizmente não é suficiente para garantir o futuro da organização.
Acreditamos, por fim, que a adoção desses passos caminhe no sentido de dar
vida ao novo conceito, espaço que se propõe a combinar e articular as dimensões
físicas, virtuais e mentais de uma organização, tendo como objetivo consolidar relações
emergentes e fomentar a criação e o compartilhamento do conhecimento nos planos
explícito e tácito.
5.4.1 Facilidades Sociais
As ferramentas sociais são um conjunto de funcionalidades, agrupadas em
aplicações informáticas, que permitem recriar online vários tipos de interação que se
observam em ambientes físicos, presencialmente.
•

Wikis
Um wiki é um espaço de co-criação de conteúdo. Várias pessoas, de
acordo com o nível de permissão que lhes é atribuído, podem participar
na criação e edição de páginas. As aplicações wiki disponíveis são
geralmente caracterizadas por um poderoso controlo de versões que
garante a segurança da informação e o reconhecimento dos utilizadores
pelos seus contributos. O mais conhecido exemplo de wiki é a Wikipedia
mas este conceito tem vindo a ser utilizado por muitas organizações
internamente.

•

Blogues
Um blogue (na versão inglesa, blog) consiste num conjunto de entradas
(posts) geralmente apresentadas por ordem cronológica inversa. Os
blogues começaram por ser utilizados por pessoas individuais como uma
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espécie de diário para partilha de pensamentos e relato de experiências,
mas em breve adquiriram novas formas.
Atualmente, são vistos dentro das organizações como veículos para
partilha de atividade num projeto, para registo de lições aprendidas, para
comunicação de pontos de vista da Direção, etc. Geralmente, uma
entrada num blogue aceita comentários o que proporciona a discussão de
temas organizacionais. Um blogue pode ser assinado por uma pessoa ou
por um grupo de indivíduos, enquanto equipa de projeto, departamento,
comunidade de prática, etc.
•

Chats e mensagens instantâneas
Esta é uma ferramenta que deverá ser conhecida da maioria. Permite a
comunicação síncrona e assíncrona entre pessoas através de texto, voz
ou mesmo vídeo. O Messenger foi (e ainda é) um aplicativo comum nas
estações de trabalho, ainda que a sua utilização seja vedada em muitas
organizações. Em Abril de 2013 o Messenger juntou-se ao Skype,
atualmente o mais popular exemplo deste tipo de ferramentas. Para além
de permitir acelerar o diálogo entre colegas, de reduzir o volume de emails trocados e de facilitar a comunicação síncrona sem a intrusão
causada pelo telefone, a utilização deste tipo de ferramentas oferece um
tipo de informação de grande importância: se uma dada pessoa se
encontra ou não disponível para ser constatada (presencing). Esta
informação é tão mais valiosa quanto mais geograficamente dispersos
estiverem os colaboradores de uma organização e no caso especial de
colaboradores que trabalham remotamente: vendedores / representantes
em viagem, consultores e técnicos nas instalações de clientes, etc.

•

Comentários
Tal como referido acima, o contexto é um elemento-chave na existência
de uma rede social, pois é o que dá o mote e dita os parâmetros das
interações. Sabemos que os colaboradores numa organização raramente
sentem ter tempo para voluntariar conhecimento ou informação, mas
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também sabemos que um colega raramente se nega a responder a um
pedido de informação. A grande diferença aqui é a existência de um
contexto: a pergunta oferece o contexto, a desculpa, para que o
colaborador partilhe o seu conhecimento. Os comentários são assim um
elemento de grande, grande importância nas plataformas sociais
corporativas, pois permitem aos colaboradores partilhar conhecimento
(respostas, opiniões, ideias) num determinado contexto, que pode ser o
de um documento partilhado, de uma entrada num blogue, de uma página
wiki, de uma imagem...
•

Votações
Sentimos não ter tempo para consumir e muito menos digerir a
informação

que

nos

é

posta

à

disposição:

informação

interna

organizacional, mas também informação externa relacionada com a nossa
atividade e os nossos interesses. A economia de atenção disseminada
por Davenport e Beck em 2016 é bem real e daí a suprema importância
de uma contínua validação do conhecimento para garantir, como acima
se referiu, a sua validade, correção e relevância.
A possibilidade de votar itens de conteúdo é uma enorme ajuda neste
processo. As votações podem ser usadas de muitas formas. Para além do
simples e comum ato de “curtir”, podem conceber-se muitas outras
variantes cada uma delas pensada para propósitos e culturas distintas:
•

“não gosto” (para além do “gosto”)

•

“útil”

•

“vou usar”

•

“estratégico”

•

“concordo”.

A votação é um processo que nos permite filtrar o conteúdo recorrendo à
opinião dos nossos colegas. Algumas variantes mais avançadas desta
funcionalidade permitem mesmo distinguir a votação das pessoas que
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seguimos da votação geral, filtrar conteúdo pelo nível de votação
alcançado, etc.
•

Etiquetas
Etiquetas (tags) são palavras-chave usadas para classificar um item de
conteúdo. Ao contrário de termos taxonômicos, as etiquetas são palavras
que os colaboradores podem usar de acordo com o seu vocabulário
pessoal ou departamental, de acordo com os seus interesses. São termos
que fazem sentido para si, que podem não ser óbvios para outros, mas
que facilitam o acesso àquele conteúdo.
As etiquetas são das ferramentas sociais uma das que tem maior
potencial para a gestão de conhecimento. Na verdade podem ser usadas
para relacionar conteúdo entre si, aumentando a probabilidade de
encontrar conhecimento de forma casuística (mecanismo push referido
anteriormente). São também, elas próprias, uma fonte de informação e
conhecimento sobre o conhecimento, as prioridades, as áreas de trabalho
da organização, podendo ser usadas para traçar o percurso da
organização, identificar potencial para novos produtos e serviços, etc.

As ferramentas, sociais ou não, de nada servem se as pessoas não as
souberem utilizar corretamente. Essa utilização correta passa pelo que é feito em
interação direta com a ferramenta mas também pelos processos que são criados em
seu torno. O sucesso da sua utilização depende também em grande parte das razões
evocadas para a sua utilização, do contexto em que se inserem. Mais uma vez se
realça que é o contexto que dá sentido às interações.
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O quadro que se segue procura relacionar as ferramentas sociais acima
descritas com os processos de conhecimento que podem facilitar.

Auditoria
Geração
Troca
Armazenamento
Acesso
Validação
Utilização

Blogues
X
X
X
X

Comentários
X
X
X
X
X

Etiquetas
X
X

Microblogues

Votações

X
X
X

X

X

Wikis
X
X
X
X

Chats...

Social...

X
X
X

X

X
X

X

Tabela 4 – ferramentas sociais x processo de conhecimento

Explico que a linha final, referente à utilização de conhecimento ficou “vazia”
porque a utilização do conhecimento acontece a nível pessoal através da incorporação
do conhecimento em atividades realizadas, raciocínios produzidos, etc.
Para além disso, destaco que, apesar de quase todas as ferramentas sociais
ajudarem com o armazenamento de conhecimento, menos ajudam com o acesso ao
conhecimento, e apenas os comentários apoiam esses dois processos. Isto é uma
prova da importância de combinar ferramentas sociais para o seu máximo impacto.
A verdade é que quase nenhuma das ferramentas sociais existe sozinha. A
combinação destas ferramentas, no peso e medida adequados, pode produzir
fantásticos

resultados

para

as

organizações,

melhorando

os

processos

de

conhecimento organizacional. As ferramentas sociais entram aqui como um elemento
do pilar infraestrutura que deve ser usado sem nunca esquecer os pilares de pessoas
(os colaboradores sabem como interagir através destas ferramentas?, temos uma
cultura suficientemente aberta para que as pessoas se sintam livres de partilhar as
suas opiniões num bloque?), os pilares de processos (como podemos integrar a
utilização destas ferramentas nos processos quotidianos já existentes na organização?)
e ainda outros aspetos do pilar de infraestrutura (os colaboradores têm acesso a
estações de trabalho ou dispositivos móveis para poderem usar estas ferramentas?).
E assim voltamos à questão da gestão de conhecimento, tão importante nas
organizações, publicas e privadas, e que apenas poderá atingir o seu retorno potencial
se todos os pilares forem considerados como elementos facilitadores dos processos de
conhecimento.
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Vimos que a gestão do conhecimento é uma disciplina essencial para qualquer
organização pública dos nossos dias. As ferramentas de redes sociais, são essenciais
para a gestão do conhecimento, e para criar um ambiente propício à inovação.
Colocar a gestão do conhecimento em prática é, em si, uma inovação. Além
disso, a gestão do conhecimento transforma o ambiente organizacional, propiciando
que outras inovações ocorram. Toda inovação em gestão contém um ou mais
elementos de gestão do conhecimento, embora isso nem sempre fique explicito.
Mas será que inovar é realmente a prioridade? Muitos de nós que trabalhamos
com o setor público nos deparamos diariamente com a escassez, com a sensação de
correr em circulo, e com o desafio de entregar até mesmo o básico. Inovar, em um
cenário assim, pode parecer um luxo. Sendo assim, não seria incompreensível (nem
rara) a seguinte afirmação:
“Ora, mal e mal conseguimos entregar o que nos propomos,
quanto mais ir além e inovar. Inovação é para o setor privado, é
para empresas que têm verba de pesquisa e desenvolvimento,
que têm fatias de mercado a conquistar.”

Porém, nada poderia estar mais longe da verdade. É justamente em um cenário
de limitação de recursos e de demandas crescentes que a inovação se torna mais
fundamental: a verdadeira necessidade gera a verdadeira criatividade.
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CAPÍTULO VI
PERCURSO METODOLÓGICO
Para que um estudo alcance seus objetivos e produza conhecimento científico,
sua operacionalização deve seguir uma metodologia clara e confiável (FACHINI, 1993;
GIL, 2002). O termo metodologia designa o modo como o pesquisador enfoca os
problemas e busca respostas para resolvê-los. Os pressupostos, interesses e
propósitos de cada pesquisador o levam a eleger uma ou outra metodologia (TAYLOR;
BOGDAN, 1992). Em outras palavras, a definição da metodologia a ser adotada
depende da visão de mundo de cada pesquisador, ou paradigma adotado por ele
(MORGAN, 2005), pois, o conhecimento possui dimensões sociais e as afirmações e
justificações a respeito do conhecimento funcionam, se o fazem, em função de
concepções coletivamente mantidas a respeito do mundo e sobre o modo como os
seres humanos se relacionam com ele (HUGHES, 1983).
Nesse contexto, a teoria social em geral e a das organizações em particular,
pode ser analisada em termo de visão de mundo, as quais se refletem em diferentes
conjuntos de suposições metateóricas sobre a natureza da ciência.
O paradigma funcionalista, no qual este estudo se fundamenta, está baseado na
pressuposição de que a sociedade tem uma existência concreta e real e um caráter
sistêmico, voltado a produzir um estado de coisas ordenado e regulado. O
comportamento é sempre visto como algo demarcado pelo contexto em um mundo
real, com relacionamentos sociais concretos e tangíveis. Os pressupostos ontológicos
encorajam a crença na possibilidade de uma ciência social objetiva e isenta de valores,
com o cientista distanciado da cena analisada, por meio do rigor e das técnicas do
método cientifico. A perspectiva funcionalista está preocupada em entender a
sociedade de uma forma a gerar conhecimento empírico útil (MORGAN, 2005).
É importante destacar que não existe nenhum método de investigação que
confere autenticidade a si próprio. A eficácia, enquanto instrumento de investigação do
mundo, depende de justificação filosófica. Eles não podem ser divorciados da teoria e
como instrumentos de pesquisa operam dentro de um determinado conjunto de
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suposições sobre a natureza do homem e da sociedade, a relação entre os dois e
como ambos podem ser conhecidos (HUGHES, 1983).
Partindo deste pressuposto, delineia-se a seguir os passos para a realização do
estudo.

6.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA
Partindo de uma visão objetiva da realidade (paradigma funcionalista)
(MORGAN, 2005), este estudo segue os pressupostos da pesquisa quantitativa. O
método quantitativo caracteriza-se pelo emprego da quantificação tanto na coleta de
dados quanto no tratamento destes, por meio da aplicação de diferentes técnicas
estatísticas (RICHARDSON et al., 2008). O enfoque quantitativo procura verificar
hipóteses, com base na medição numérica e análises estatísticas para demonstrar
padrões de comportamento e até mesmo provar teorias (SAMPIERI; COLLADO;
LUCIO, 2006).
Em relação à estratégia de pesquisa, o estudo se caracteriza com método
Survey. O método Survey para Mello (2013),
é um método de coleta de informações diretamente de
pessoas a respeito de suas idéias, sentimentos, saúde,
planos, crenças e de fundo social, educacional e financeiro.

A coleta de informações é feita através de questionários, aplicados no público
alvo escolhido para realização da pesquisa, o método utiliza um instrumento
predefinido, que é o questionário, para obter descrições quantitativas de uma
população.
Pinsonneault & Kraemer (1993) apud Freitas et al. (2000) classificam
a pesquisa survey de acordo com seu proposito em: descritiva e quanto ao tempo em:
longitudinal e corte-transversal. Levantamento de dados. Fonte: Mello (2013) É muito
importante para este método à definição da população a ser estudada, a escolha do
grupo deve estar diretamente relacionada à hipótese da pesquisa. Para Babbie (2010)
a principal diferença do método de pesquisa survey de um censo, por exemplo, tem
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uma amostra bem definida da população, enquanto o censo busca uma enumeração
da população toda.
Neste contexto, este estudo priorizou-se de uma pesquisa caracterizada com
abordagem predominantemente quantitativa no que diz respeito às características e ao
modo de investigação do fenômeno pesquisado. No item referente ao “problema”
verificamos que os serviços públicos estadual do Ceará investe grandes recursos
financeiros em tecnologia e pouca atenção à informação, às inovações, às pessoas,
seus conhecimentos. Gestores tem grandes desafios de tirar proveito desses recursos
para melhorar os processos, consequentemente a qualidade do serviço público ficam
comprometidos. Evidenciado pela quantidade de acúmulos de processos, tempo para
ser concluído e insatisfação das partes interessadas.
Quanto aos objetivos, é caracterizada como descritiva, uma vez que se procurou
Investigar as práticas, processos e inovação da Gestão do Conhecimento e
Tecnologias Gerenciais no Serviço Público do Estado do Ceará, com vistas à
proposição de um modelo conceitual no interregno de 2015 a 2016. A pergunta que nos
direciona e norteia a discussão desta pesquisa surge a partir do método de Gestão do
Conhecimento, Tecnologias Gerenciais e Inovação é utilizado nos Serviços Públicos no
Estado do Ceará?
As observações e questionários serão investigadas a partir de:
•

documentos e arquivos da organização: pesquisa documental;

•

pessoas - colaboradores: membros da alta direção, gestores do projeto de
gestão do conhecimento e pessoas beneficiadas ou não pelos projetos de
gestão do conhecimento – questionários estruturados com respostas
predefinidas;

•

a organização: o contexto e o espaço organizacional - observação
estruturada direta.

A investigação do tipo descritiva teve início com questionários estruturados
aplicados para servidores públicos estaduais. Foi usadas perguntas com respostas
predefinidas, observação estruturada e observação de documentos para coleta de
65

dados. Segundo Alvarenga (2012), a investigação descritiva é mais adequada para
descrever situações, realizada no ambiente natural onde se encontra os fenômenos
estudados. Os dados coletados podem ser qualitativos ou quantitativos.
Nos estudos quantitativos, a investigação descritiva se realiza com populações
relativamente grandes e se necessário se trabalha com amostra. Caracterizam-se por
medir as varáveis em estudo com maior precisão possível, pois utilizam instrumentos
estruturados (questionários e observações) e os resultados se apresentam através de
dados estatísticos. Em alguns casos geram índices que podem ser comparados ao
longo do tempo, permitindo traçar um histórico da informação (Severino, 2007).
A investigação descritiva consiste fundamentalmente em caracterizar como se
apresentam as variáveis em estudo, quais são seus traços mais característicos.
Procura descrever os fenômenos e traçar possíveis relações entre as variáveis. Não
indaga relações de causa e efeito. Tampouco permite fazer prognósticos. Sua missão é
fazer conhecer a situação real das variáveis em estudo, e pode estabelecer hipóteses
para posteriores estudos explicativos (Alvarenga, 2012). Pode-se fazer estudos
descritivos em qualquer área do conhecimento humano. Dentro dos campos: das
ciências naturais, da educação, da saúde das empresas, qualquer das atividades
sociais, em qualquer idade evolutiva. Para formular as perguntas especificas contidas
nas variáveis, requer-se bastante conhecimento da área em estudo.
As perguntas poderão ser feitas de acordo com as variáveis que se deseja
estudar, pode-se agregar outras ou suprimir algumas que não interessam. Não se
busca a relação de causa e efeito de uma variável com outra, mas sim, como se
manifesta a variável de interesse. Mede-se de maneira independente cada variável.
Segundo

Alvarenga

(2012),

observação

estruturada

ou

sistemática,

o

observador conta com um esquema estruturado para registrar os comportamentos que
vai observando, a fim de medir variáveis de estudo de maneira uniforme em cada
unidade de observação ou amostra. Está claramente definido o que se observará,
como e através de que meio ou instrumento se fará o registro da observação. Os dados
coletados desta maneira são quantitativos.
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Desta forma, a metodologia é demostrada graficamente na figura 1

Figura 1 - Metodologia

Como variáveis, foram adotadas as tipologias de inovação definidas por Walker
et al. (2011), conforme segue:
a. inovação de
evolucionista;

serviço,

classificada

em

inovação

total,

expansionista

e

b. inovação de processo, classificada em inovação organizacional ou inovação
tecnológica;
c. inovação auxiliar.
Além da tipologia, foram adotadas como variáveis de estudo:
a. abrangência da inovação, que consiste em verificar se a inovação atinge o
público interno ou externo;
b. impacto da inovação, que buscou verificar a gravidade que a perda de qualidade
ou indisponibilidade do serviço representa para o negócio.
Como instrumento de coleta de dados, utilizou-se na pesquisa documental.
Foram objeto de estudo os relatórios de atividades desenvolvidas entre 2015 e 2016.
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Os dados foram coletados no primeiro semestre de 2016. As etapas da pesquisa
documental estão graficamente representas na figura 2.
Figura 2 - Etapas da Pesquisa Documental

Já na pesquisa direta através de questionários e observações estruturadas,
aplicadas no segundo semestre de 2016. As etapas da pesquisa estão graficamente
representas na figura 3.
Figura 3 - Etapas da Pesquisa Direta
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6.2 SUJEITOS COPARTICIPANTES
Os sujeitos participantes da análise, deste trabalho, foi centralizado em gestores
e colaboradores no período de 2015 e 2016 dos órgão públicos estatuais do Ceará.

6.3 AMBIENTE DE ESTUDO
6.3.1 Estado do Ceará
O Ceará é uma das 27 unidades federativas do Brasil. Está situado no norte da
Região Nordeste e tem por limites o Oceano Atlântico a norte e nordeste, Rio Grande
do Norte e Paraíba a leste, Pernambuco ao sul e Piauí a oeste. É atualmente o décimo
segundo estado mais rico do país e o terceiro mais rico do Nordeste. A capital,
Fortaleza, é o município com o maior PIB do Nordeste, e o nono maior do país. O
Ceará apresentava em 2015:

Capital
População estimada 2016

(2)

Fortaleza
8.963.663

População 2010

8.452.381

Área 2015 (km²)

148.887,632

Densidade demográfica 2010 (hab/km²)

56,76

Rendimento nominal mensal domiciliar per
capita da população residente 2016 (Reais)(1)

751

Número de Municípios

184
Fonte: IBGE

Tabela 5 – Dados do Estado do Ceará

O Ceará tinha 99.470 servidores na administração direta em 2015, o que
representa 5,6% em relação à população do Estado. O número colocava o estado em
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quarto lugar entre os estados do Nordeste com maior percentual de servidores públicos
em relação à população, atrás apenas da Paraíba (6,3%), do Rio Grande do Norte
(6,2%) e Alagoas (6,1%). A média nacional é de 5,6%. As informações fazem parte da
Pesquisa de Informações Básicas Estaduais, divulgada pelo IBGE.
A pesquisa mostra, ainda, que o Ceará ocupa a terceira posição em número de
funcionários lotados na administração pública estadual, atrás da Bahia, que tem
133.267 funcionários na administração direta e Pernambuco, com 108.465 servidores.
De acordo com o IBGE, desse total, 1.637 ocupam cargos comissionados no Ceará.
Entre os estados do Nordeste, o Ceará ocupa a terceira posição entre os estados com
menor número de comissionados, atrás do Piauí (1.595) e Rio Grande do Norte
(1.233). O ensino médio prevalece entre os funcionários da administração direta do
Ceará, de acordo com a pesquisa, com 35,4% do total. Os com curso superior vêm em
segundo lugar, com 31,4%, seguido dos com pós-graduação com 25,7% da totalidade
de funcionários. Em menor quantidade, estão os com apenas o ensino fundamental,
que representam 6,8% do total, e os sem instrução, com apenas 0,5%.
Órgãos Públicos do Poder Executivo da Administração Direta do Estado do
Ceará, que corresponde a 25 (vinte e cinco), sendo a população da pesquisa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gabinete do Governador,
Controladoria e Ouvidoria do Estado,
Conselho Estadual de Educação
Procuradoria Geral do Estado
Casa Civil
Controladoria Geral de Disciplinas dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema
Penitenciário do Estado do Ceará CGD
Gabinete do Vice-Governador
Secretaria da Saúde
Secretaria de Ciências e Tecnologia e Educação Superior
Secretaria da Fazenda
Secretaria de Cultura
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social
Secretaria de Agricultura
Secretaria de Desenvolvimento Econômico
Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social
Secretaria de Planejamento e Gestão
Secretaria de Esporte Secretaria de Meio Ambiente
Secretaria de Infraestrutura
Secretaria de Educação
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•
•
•
•
•
•

Secretaria de Recursos Hídricos
Secretaria de Justiça e Cidadania
Secretaria de Desenvolvimento Agrário
Secretaria Especial de Políticas sobre Drogas
Secretaria das Cidades
Secretaria de Turismo

Os sujeitos participantes da análise, deste trabalho, foi centralizado em 5 (cinco)
órgãos Públicos do Poder Executivo da Administração Direta do Estado do Ceará, que
corresponde a amostra de 20%.
•
•
•
•
•

Procuradoria Geral do Estado
Secretaria da Saúde
Secretaria de Justiça e Cidadania
Secretaria de Ciências e Tecnologia e Educação Superior
Secretaria da Fazenda
6.3.2 Procuradoria Geral do Estado – PGE
A Procuradoria Geral do Estado do Ceará foi providenciada pela Emenda

Constitucional nº 6, de 30 de dezembro de 1976, com as seguintes finalidades:
representação judicial do Estado, defesa do patrimônio e da fazenda pública estadual,
representação dos interesses junto ao contencioso administrativo e exercício das
funções de consultoria jurídica do Executivo e da Administração Direta.
A sua criação representou uma grande transformação da administração pública,
pois centralizava, em um só órgão, as antigas Procuradoria Judicial do Estado,
Procuradoria da Fazenda Estadual e Procuradoria Judicial de Terras, além da
Consultoria Geral do Estado.
Em 30 de março do ano seguinte (1977), a então Procuradoria Geral teria sua
estrutura, competência e organização estipuladas através da Lei nº 10.077 (Lei
Orgânica da PGE). Inicialmente, eram quatro os órgãos de execução: Procuradoria
Judicial, Procuradoria Fiscal, Procuradoria do Domínio do Estado e Consultoria Geral.
A primeira Lei Orgânica foi regulamentada em 29 de abril de 1977, por meio do Decreto
nº 12.329. No semestre seguinte, em 05 de agosto do mesmo ano, seria assinado o
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Decreto nº 12.424 que fixava a instalação oficial da Procuradoria-Geral para o dia 11
de agosto de 1977.
A segunda Lei Orgânica da PGE, Lei Complementar nº 02, de 24 de maio de
1994, manteve as competências originais, acrescentando aos Órgãos de Execução
Programática a Procuradoria do Processo Administrativo Disciplinar – PROPAD, antes
uma unidade, a UPAD; a Procuradoria do Meio Ambiente e as Procuradorias
Regionais.
Constatada a necessidade de melhorar a atuação da PGE, foi editada a terceira
Lei Orgânica, Lei Complementar nº 58, de 31 de março de 2006, cujos dispositivos
alteraram a estrutura e o funcionamento do Órgão, especialmente da direção superior.
A nova lei criou a Ouvidoria, Procuradoria da Administração Indireta - PROCADIN e a
representação da PGE no Distrito Federal. Além disso, adotou-se uma nova
nomenclatura para a Procuradoria do Meio Ambiente que tornou-se Procuradoria do
Patrimônio e do Meio Ambiente - PROPAMA. Ainda de acordo com a lei, foram
incluídas à estrutura da PGE a Comissão Central de Concorrências e a Célula de
Dívida Ativa, essa subordinada a Procuradoria Fiscal.
A Lei Complementar nº 58 ainda foi modificada outras três vezes, por meio da
Lei Complementar nº 60, 06 de dezembro de 2006; da Lei Complementar nº 61, de 14
de fevereiro de 2007 e da Lei Complementar nº 65, de 03 de janeiro de 2008. Esta
última versou sobre o sistema de licitações do Estado, instituindo a Central de
Licitações como parte integrante da Procuradoria-Geral, e criou o Núcleo de
Aposentadoria e Pensões – NAPE, subordinado a Consultoria-Geral.
A PGE tem como Missão Contribuir de forma eficiente e eficaz para a
implementação das metas públicas, a partir da realização das atividades de
representação jurídica e judicial, licitações e gestão da dívida ativa. Na sua Visão é ser
reconhecida interna e nacionalmente, como órgão de excelência na representação e
orientação jurídica do Estado, licitações e gestão da dívida ativa.
Sua estrutura organizacional é representada no organograma abaixo:
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6.3.3 Secretaria da Saúde
A Secretaria da Saúde do Estado (SESA) é um órgão da administração direta do
Governo estadual. Gerencia no Estado o Sistema Único de Saúde (SUS). MISSÃO
Assegurar a formulação e gestão das políticas públicas em saúde e a prestação da
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assistência à saúde individual e coletiva, contribuindo assim para a melhoria da
qualidade de vida dos cearenses.
A SESA enfrenta essa missão, baseada nos valores da universalidade,
integralidade, equidade, ética e honestidade. Valores que estão nas ações
administrativas do núcleo central, nas 21 Coordenadorias Regionais de Saúde e nos
hospitais e unidades próprias e ainda no Hospital Waldemar de Alcântara, uma
Organização Social, mantida com recursos do Tesouro do Estado.
HISTÓRIA, No dia 27 de junho de 61, o então governador do Ceará, Parsifal
Barroso, dividiu a Secretaria de Educação e Saúde em duas: Secretaria de Educação e
Cultura e Secretaria de Saúde e Assistência. A lei que criou a Secretaria de Saúde e
Assistência foi a 5.427, publicada no Diário Oficial do Estado no dia 28 de junho de
1961. De lá para cá, a expansão da Sesa, reconhecendo o direito à saúde e
acompanhando as necessidades da população, é uma realidade. O número de
hospitais e unidades que integram a rede estadual é bem maior. De seis hospitais
(Hospital Geral de Fortaleza, Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes,
Hospital Geral Dr. César Cals, Hospital Infantil Albert Sabin, Hospital São José,
Hospital de Saúde Mental de Messejana) a rede cresceu para nove. A ampliação
começou com o Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara, que abriu as portas para a
população em 2002. No dia 8 de abril de 2011 um marco histórico para a saúde
pública. Foi inaugurado o primeiro hospital público estadual de alta complexidade no
interior do Ceará: o Hospital Regional do Cariri. Com 294 leitos, foi construído pelo
governo do Estado para atender 1 milhão e 400 mil habitantes das regiões do Cariri e
Centro Sul – rede de assistência. No dia 1º de junho de 2011 a rede estadual, com
gestão direta pela Sesa, ganhou mais um hospital. O Hospital Geral da Polícia Militar
José Martiniano de Alencar saiu da Secretaria de Segurança e passou a ser da
Secretaria da Saúde do Estado.
Através de decreto do governador, o hospital, com 72 anos de fundação, hoje é
gerenciado pela Sesa. Está ganhando cara e estrutura novas. O setor da maternidade,
com 28 leitos, já foi reformado, equipado e aberto para as famílias no dia 3 de agosto
de 2011. Além de hospitais, a nova rede de assistência amplia e facilita o acesso a
consultas, exames e cirurgias de média complexidade. Tudo isso nas policlínicas
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regionais. São 22 em diferentes microrregiões de saúde do Estado. Nelas, a população
realiza, com dia e horário marcados, consultas para especialistas em até 13 áreas da
medicina. Só para se ter uma ideia do tipo de atendimento feito numa policlínica: a
mulher faz a consulta com o mastologista e na própria policlínica tem garantido o
exame de mamografia, Ou seja, o atendimento é integral. No caso do homem, é
atendido pelo médico urologista e lá mesmo é encaminhado para exames e diagnóstico
da próstata.
A ampliação da rede de assistência veio acompanhada de inovações
tecnológicos. Um dos maiores exemplos de modernidade tecnológica está no Hospital
Regional do Cariri. A população da macrorregião, incluindo os moradores das regionais
de Juazeiro do Norte, Crato, Brejo Santo, Iguatu e Icó, não precisa se deslocar para a
capital para ter acesso a ressonância magnética. A primeira ressonância magnética na
rede pública do interior foi realizada no HRC no dia 6 de junho de 2011. Até então,
somente o Hospital Geral de Fortaleza, na capital, fazia esse moderno exame. Com a
rede ampliada de assistência, novos modelos de gestão foram implantados. Destaque
para os consórcios públicos de saúde. Para fortalecer a regionalização e descentralizar
a gestão, em 2007 a Sesa marcou a história da saúde pública. Os gestores municipais
foram mobilizados para conhecer a inédita estratégia de gestão, assumindo, junto com
o governo do Estado, a gestão e o custeio das novas unidades de saúde, entre elas as
policlínicas e os CEOs regionais. E o que era sonho para democratizar cada vez mais a
saúde virou realidade. A gestão das 22 policlínicas, com 17 já entregues à população
em Baturité, Camocim, Tauá, Pacajus, Itapipoca, Tianguá, Sobral, Acaraú, Aracatí,
Iguatu, Quixadá, Campos Sales, Russas, Icó, Brejo Santo, Caucaia e Limoeiro do Norte
dos 18 CEOs regionais, com todos já funcionando em Juazeiro do Norte, Crato,
Russas, Acaraú, Ubajara, Baturité, Brejo Santo, Sobral, Quixeramobim, Itapipoca,
Limoeiro do Norte, Icó, Canindé, Caucaia, Crateús, Maracanaú e Cascavel, é através
de consórcios públicos de saúde.
Em 2016 conta com 1.590 servidores, com funções administrativas (portal da
transparência do estado do Ceará). Fonte: http://transparencia.ce.gov.br/static/modelode-governanca/informacoes-servidores, acessada em novembro de 2016.
6.3.4 Secretaria de Justiça e Cidadania
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A Secretaria da Justiça e Cidadania do Ceará tem como missão institucional
promover o pleno exercício da cidadania e a defesa dos direitos humanos inalienáveis
da pessoa humana. Para o cumprimento de seu dever, compete à Sejus executar a
manutenção, supervisão, coordenação, controle, segurança e administração do
sistema penitenciário do Ceará. Além de garantir o cumprimento das penas e zelar pelo
livre exercício dos poderes constituídos.
Cabe à Sejus, ainda, executar a política estadual de preservação da ordem
jurídica, da defesa, da cidadania e das garantias constitucionais. Também é de
competência da Secretaria desenvolver estudos e propor medidas referentes aos
direitos civis, políticos, sociais e econômicos, às liberdades públicas e à promoção da
igualdade de direitos e oportunidades. Além de atuar em parceria com as instituições
que defendem os direitos humanos.
No âmbito das atividades relacionadas à cidadania, a Sejus coordena e
supervisiona os Programas de Assistência às Vítimas e às Testemunhas Ameaçadas
(Provita), as Casas do Cidadão, o Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, a
Comissão Especial de Anistia, o Centro de Referências e Apoio à Vítima de Violência e
a Escola de Gestão Penitenciária e Ressocialização. Estão integrados à estrutura da
Sejus os Conselhos Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência,
Estadual de Defesa dos Direitos Humanos e Penitenciário do Estado do Ceará.
A Secretaria da Justiça foi criada através do art. 40 da Constituição Política do
Estado do Ceará, de 16 de junho de 1891, sendo considerada uma das pastas mais
antigas do Estado, ao lado da Secretaria da Fazenda. Até esta data, as atividades
relacionadas à atuação da Justiça eram desenvolvidas por uma pasta denominada
SECRETARIA DO GOVERNO E POLÍCIA. Considerando a exagerada amplitude dessa
secretaria, o então governador José Clarindo de Queiroz a desmembrou em três novas
pastas: SECRETARIA DA JUSTIÇA, SECRETARIA DO INTERIOR e SECRETARIA DA
FAZENDA. No entanto, somente a 24 de setembro de 1891 foi publicado o
Regulamento que formalizava a extinção da antiga secretaria e definia as atribuições
das novas repartições. Também nessa mesma data, o chefe do executivo, por portaria,
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nomeia o primeiro secretário da justiça, o bacharel Waldomiro Cavalcante. Dentre as
atribuições da nova pasta, o artigo 2o. do Regulamento estabelecia: § 1o. Compete à
Secretaria da Justiça: estatística, polícia, força pública, navegação, cadeias e
iluminação pública. § 2o. Quanto concerne à administração da Justiça, compreendendo
a extradição de criminosos, o processo de perdão e comutação de penas em crimes
comuns não sujeitos à jurisdição federal, registro e casamento civil.
Recenseamento, divisão civil e judiciária e limites territoriais do Estado.

§ 3o.

Mais curioso,

ainda, é o que se estabelece no artigo 21 do mesmo documento legal: ... o Secretário
da Justiça, além das funções e deveres precedentes, exerce privativamente a
atribuição de chefe de polícia (grifo nosso).
Posteriormente denominada de Secretaria dos Negócios, do Interior e Justiça
(1926), reestruturou-se, mais uma vez, passando a denominar-se Secretaria do Interior
e Justiça, e, em seguida, através da Lei nº 6.085, de 08 de novembro de 1962, passou
a denominar-se Secretaria de Justiça. A reforma administrativa, realizada através da
Lei nº 11.809, de 22 de maio de 1991, que dispôs sobre a estrutura da Administração
Pública Estadual, manteve a mesma personalidade anterior de Secretaria da Justiça.
De acordo com a Lei nº 13.297, de 07 de março de 2003, que dispôs sobre o modelo
de gestão do Poder Executivo e alterou a Estrutura da Administração Estadual, passou
a denominar-se Secretaria da Justiça e Cidadania.
Em 2016 conta com 3.530 servidores (portal da transparência do estado do
Ceará). Fonte: http://transparencia.ce.gov.br/static/modelo-de-governanca/informacoesservidores, acessada em novembro de 2016.
6.3.5 Secretaria de Ciências e Tecnologia e Educação Superior

Criada em 1995, a Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior
(Secitece) tem como missão principal coordenar e viabilizar a geração, difusão e
aplicação do conhecimento para a melhoria da qualidade de vida da população
cearense. Dentre seus objetivos estão planejar, fiscalizar, coordenar e supervisionar
as atividades pertinentes à educação superior, à educação profissional, à pesquisa
científica e ao desenvolvimento tecnológico do Estado, bem como, formular e
implementar as políticas do governo no setor, em consonância com as diretrizes
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estabelecidas pelo Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia - CECT. Para isso,
envolve órgãos de governo federais, estaduais e municipais, instituições públicas e
privadas de ensino e setor empresarial com missão de gerar divisas, emprego e
crescimento para todo o Estado.
Em sua gestão participativa, a SECITECE conta com o apoio das seguintes
vinculadas e órgãos colegiados: VINCULADAS Instituto Centro de Educação
Tecnológica (Centec) Universidade Estadual do Ceará (Uece) Universidade Estadual
Vale do Acaraú (UVA) Universidade Regional do Cariri (Urca) Fundação Cearense de
Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funcap) Fundação Núcleo de
Tecnologia Industrial do Ceará (Nutec).
Em 2016 conta com 59 servidores (portal da transparência do estado do Ceará).
Fonte:

http://transparencia.ce.gov.br/static/modelo-de-governanca/informacoes-

servidores, acessada em novembro de 2016.
6.3.6 Secretaria da Fazenda

A Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará ou simplesmente SEFAZ Ceará é
uma das mais antigas instituições públicas da administração estadual, considerando a
sua criação por meio da Lei nº 58, de 26 de setembro de 1836, há 179 anos, quando
José Martiniano de Alencar, o pai do escritor cearense José de Alencar, era o
Presidente da Província do Ceará. Inicialmente o órgão recebeu a denominação de
Thesouraria Provincial, em cujo Art. 1º da lei consta a seguinte constituição: “Art. 1:
Haverá um inspector, um contador, um thesoureiro, um primeiro escripturario, dous
segundos, um porteiro e um continuo, que formarão a repartição, por onde se
arrecadará a receita, e se fará a despeza da provincia.” Desde então são decorridos
179 anos de uma história institucional que se confunde com a do próprio Estado do
Ceará, de incontáveis serviços em defesa dos reais interesses dos cearenses, haja
vista que muitos “cobradores de impostos e taxas”, como são chamados os agentes do
fisco, perderam a vida no cumprimento do dever.
Em 1993 foi comemorado o “Centenário da Sefaz”, na gestão do então
Secretário João de Castro Silva, período marcado por uma série de eventos
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institucionais que abrangeram a capital e o interior do Estado, procurando integrar os
fazendários do passado e do presente, aproximando ainda mais a organização do
cidadão contribuinte. Referido marco histórico-temporal aludia às mudanças políticoadministrativas decorrentes da Proclamação da República (15 de novembro de 1889).
Com a Constituição Política do Ceará em 1891, o órgão arrecadador do Estado teve
seu nome alterado para Secretaria dos Negócios da Fazenda, ocorrendo a sua
instalação em 28 de setembro de 1891. Esta mudança ocorrida há 124 anos foi tão
significativa que a feição institucional da Sefaz de hoje, a despeito das sucessivas
atualizações de gestão do fisco estadual ao longo dos decênios, deram-se a partir de
um novo país que emergia com o fim da Monarquia, com a destituição do Imperador D.
Pedro II.
THESOURARIA Em 22 de junho de 1837, ainda no período imperial, foi baixado
o Regulamento de nº 9 para organização da Thesouraria Provincial, atendendo ao
disposto nos arts. 3 e 7 da Lei que a instituiu, do qual destaque-se: “Art. 1. Fica creada
uma thesouraria, cujos empregados serão na forma do 1º artigo da lei, um inspector,
um contador, um thesoureiro, um primeiro escripturario, dous segundos, um porteiro, e
um continuo, a qual será a repartição por onde o governo provincial arrecade a receita
e faça a despeza na província na forma da lei do orçamento, e mais leis e
regulamentos em vigor. Esta repartição é inteiramente subordinada ao presidente da
província, e considerada como secretaria das finanças do governo provincial.”
Sete anos depois, a necessidade de interiorização e descentralização das
atividades fazendárias resultou na criação das Coletorias (essa denominação foi usado
até meados de 1997), por meio da Lei nº 252, de 15 de novembro de 1842, que em seu
Art. 13 consta: “Em todos os lugares onde o inspector, depois de ouvir o contador e
procurador-fiscal julgar conveniente, haverão collectorias, que serão compostas de um
collector e um escrivão. “Fazendo jus às suas origens, à missão institucional de “Captar
e gerir os recursos financeiros para o desenvolvimento sustentável do estado e
promover a cidadania fiscal”, a Secretaria da Fazenda prossegue célere na construção
do futuro, no cotidiano de suas ações, tendo no desempenho de seus profissionais do
passado e do presente o testemunho de comprometer-se com um Estado que seja
digno do Ceará, a “Terra da Luz".
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Em 2016 conta com 1530 servidores (portal da transparência do estado do
Ceará).
Fonte:

http://transparencia.ce.gov.br/static/modelo-de-governanca/informacoes-

servidores, acessada em novembro de 2016.

6.4 POPULAÇÃO DE PESQUISA E AMOSTRA
A população de pesquisa é um conjunto de elementos para os quais se deseja
que as conclusões da pesquisa sejam válidas, com a restrição que esses elementos
possam ser observados ou mensurados sob as mesmas condições (BARBETTA,
2007). A população de pesquisa no estudo em comento são os servidores públicos da
Administração Direta do Poder Executivo do Estado do Ceará.
Inicialmente foram contatadas todas as secretarias/órgãos. O objetivo desse
primeiro contato foi verificar o enquadramento das secretarias/órgãos aos requisitos
definidos e sua disposição em participar da pesquisa. Destes 25 (vinte e cinco), órgãos,
5 (cinco), cujos os servidores públicos poderiam participar da pesquisa. Ao todo,
servidores públicos nesses secretarias/órgãos 6.900 (seis mil e novecentos), sedo que
foram selecionados 327 (trezentos e vinte e sete) intencionalmente devido a
função/cargo exercem atividades com o tema pesquisado. Todos foram convidados a
responder o questionário, sendo que 137 (cento e trinta e sete) participaram da
pesquisa. Assim, a amostra é composta por 41,89% dos elementos.

6.5 COLETA DE DADOS
Levando em consideração esses pressupostos, passa-se a descrever as
características constitutivas e operacionais do questionário utilizado para a coleta de
dados. O questionário elaborado é composto por três partes: a primeira parte visa
coletar dados sobre a situação socioeconômica dos respondentes (Parte I); a segunda
parte engloba as variáveis relacionadas à Espiritualidade nas Organizações (Parte II); e
a outra, lista as variáveis definidas para Gestão do Conhecimento (Parte III).
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CAPÍTULO VII
ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
A análise e discussão dos resultados serão apresentadas obedecendo a
seguinte ordem: primeiro com colaboradores e gestores dos órgãos públicos do Estado
do Ceará.
Sujeitos

População

Amostra

Órgãos

25

5

Colaboradores

327

137

%Amostra
20%
41,89%

Tabela 6 – Órgãos e Gestores/Colaboradores em Exercício em 2016

Do total de 327 (trezentos e vinte e sete) questionários enviados de forma
eletrônica, somente 137 (cento e trinta e sete) foram respondidos, que corresponde
aproximadamente a 41,89%.
A analise atribuir para cada uma das perguntas o seguinte valor, conforme segue:
1 = discordo totalmente
2 = discordo em grande parte
3 = discordo parcialmente
4 = nem discordo, nem concordo
5 = concordo parcialmente
6 = concordo em grande parte
7 = concorda totalmente

81

a. Quanto a equipe de trabalho é incentivada a utilizar o conhecimento,
informação, tecnologias gerenciais disponível em toda a organização, percebeu-se:

Gráfico 1

VALORES
3 4 5

1 2
6 7
INDICADORES
A equipe de trabalho é incentivada a utilizar
o conhecimento, informação, tecnologias
2 12 7 33 41 29 13
gerenciais
disponível
em
toda
a
organização
Tabela 7

Ao tratar do incentivo da utilização do conhecimento, informação, tecnologias
gerenciais disponível em toda a organização, 41 que corresponde a 29,92%, concorda
parcialmente, 13 que corresponde a 9,48%, concorda totalmente, 2 que corresponde a
1,45%, discorda totalmente. Tal fato significa que a equipe é incentivada a utilizar o
conhecimento, informação, tecnologias gerenciais, proporcionando um processo
organizado e estruturado.
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b.

Quanto

a

cultura

organizacional

encoraja

o

compartilhamento

de

conhecimento, percebeu-se:

Gráfico 2

INDICADORES
A cultura organizacional encoraja
compartilhamento de conhecimento

1
o

2

13 17

VALORES
3 4 5

6

7

8 32 15 29 23

Tabela 8

No que tange a cultura organizacional encoraja o compartilhamento de
conhecimento, constatou-se que 32 que corresponde a 23,25%, nem discordo, nem
concordo, 23 que corresponde a 16,78%, concorda totalmente, 13 que corresponde a
9,48%, discorda totalmente. Tal fato demonstra uma tendência ainda que pequena,
encorajar o compartilhamento de conhecimento, aprimorando os processo internos,
prestando serviço mais amplo que prestar serviço de excelência.
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c. Existem políticas de benefícios e incentivos para sugestão de novas ideias
(inovação) para utilização do conhecimento existente.

Gráfico 3

INDICADORES
Existem políticas de benefícios e incentivos
para sugestão de novas ideias (inovação)
para utilização do conhecimento existente

3

VALORES
4 5

1

2

6

7

5

3 19 45 16 32 17

Tabela 9

Percebe-se que a benefícios e incentivos para sugestão de novas ideias
(inovação) para utilização do conhecimento existente, está equilibrado, sendo 45 que
corresponde a 32,84%, nem discordo, nem concordo, 17 que corresponde a 12,40%,
concorda totalmente, 5 que corresponde a 3,64%, discorda totalmente. Diante do fato
demonstrado confirma que as novas ideias são analisadas e algumas vezes
implantadas.
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d. Nós nos dirigimos à tecnologia gerencial antes de tomar uma decisão

Gráfico 4

VALORES
3 4 5

1 2
6 7
INDICADORES
Nós nos dirigimos à tecnologia gerencial
1 4 31 52 15 17 17
antes de tomar uma decisão
Tabela 10

Verifica-se que antes de se tomar decisões a tecnologia gerencial é consultada,
conforme a pesquisa identificou-se que, sendo 52 que corresponde a 37,95%, nem
discordo, nem concordo, 17 que corresponde a 12,40%, concorda totalmente, 1 que
corresponde a 0,72%, discorda totalmente. A pesquisa confirma que as tecnologias
gerenciais são utilizadas constantemente.
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e. Nós procuramos armazenar o conhecimento gerado quando desenvolvemos
novos projetos e tarefas.

Gráfico 5

INDICADORES
1 2
Nós
procuramos
armazenar
o
conhecimento
gerado
quando 19 15
desenvolvemos novos projetos e tarefas

VALORES
3 4 5

6

7

4 27 43 13 16

Tabela 11

Constata-se que o armazenamento do conhecimento de novos projetos e
tarefas do total pesquisado, 27 que corresponde a 19,70%, nem discordo, nem
concordo, 16 que corresponde a 11,67%, concorda totalmente, 19 que corresponde a
13,86%, discorda totalmente. Diante dos valores indicados na pesquisa, destaca-se
que grande parte dos colaboradores/gestores não disponibiliza os novos projetos para
futuras consultas, deixando parte do conhecimento centralizados.
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f. Nós estamos aptos a administrar sistematicamente o conhecimento necessário
para realizar as tarefas, e armazená-lo para utilização futura.

Gráfico 6

1 2
INDICADORES
Nós
estamos
aptos
a
administrar
sistematicamente
o
conhecimento
9 14
necessário para realizar as tarefas, e
armazená-lo para utilização futura

VALORES
3 4 5

6

7

3 47 17 15 32

Tabela 12

Verifica-se que, os colaboradores e gestores estão aptos a administrar
sistematicamente o conhecimento necessário para realizar as tarefas, e armazená-lo
para utilização futura, sendo 47 que corresponde a 34,30%, nem discordo, nem
concordo, destacando-se que 32 que corresponde a 23,35%, concorda totalmente, 9
que corresponde a 6,56%, discorda totalmente.
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g. Nós documentamos o conhecimento necessário para realizar a Atividade.

Gráfico 7

VALORES
3 4 5

1 2
6 7
INDICADORES
Nós documentamos o conhecimento
1 1 24 44 29 18 20
necessário para realizar a Atividade
Tabela 13

Verifica-se que registra-se o conhecimento necessário para realizar a Atividade,
44 que corresponde a 32,11%, nem discordo, nem concordo, 20 que corresponde a
14,59%, concorda totalmente, 1 que corresponde a 0,72%, discorda totalmente. Diante
da pesquisa, que a um equilíbrio dos colaboradores em documentar as atividades
realizadas, desta forma, facilitando o compartilhamento dos conhecimentos adquiridos.
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h. Posso utilizar a internet para obter conhecimento necessário a execução das
tarefas.

Gráfico 8

1 2
INDICADORES
Posso utilizar a internet para obter
conhecimento necessário a execução das 2 5
tarefas

VALORES
3 4 5 6
1 30

7

5 32 62

Tabela 14

Do total de 30 que corresponde a 21,89%, nem discordo, nem concordo, 62 que
corresponde a 45,25%, concorda totalmente, 2 que corresponde a 1,45%, discorda
totalmente. Pede-se afirma diante dos fatos apresentados que, a internet é utilizada
para obter conhecimento necessário a execução das tarefas. Diante do contrastado
percebe-se uma tendência do uso para o trabalho da Internet, contradizendo gestores e
administradores públicos, que afirmam em pesquisa indireta que, a internet desvia a
atenção e compromete as atividades realizadas pelos colaboradores.
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i. Posso conhecer as melhores práticas relacionadas às atividades que
desenvolvo e aplicá-las nas minhas atividades.

Gráfico 9

1 2
INDICADORES
Posso conhecer as melhores práticas
relacionadas às atividades que desenvolvo 12 9
e aplicá-las nas minhas atividades

VALORES
3 4 5

6

7

4 47 14 32 19

Tabela 15

Quanto a conhecer as melhores práticas relacionadas às atividades que
desenvolvo e aplicá-las nas minhas atividades de 47 que corresponde a 29,92%, nem
discordo, nem concordo, 19 que corresponde a 13,86%, concorda totalmente, 12 que
corresponde a 8,75%, discorda totalmente. Pede-se afirma que existe um equilíbrio que
as práticas adquiridas são aplicadas nas atividades rotineiras.

90

j. São oferecidas capacitações para facilitar sua adaptação aos novos processos

Gráfico 10

1 2
INDICADORES
São oferecidas capacitações para facilitar
17 18
sua adaptação aos novos processos

VALORES
3 4 5

6

7

9 32 16 14 31

Tabela 16

Quanto as capacitações oferecidas para facilitar sua adaptação aos novos
processos de 32 que corresponde a 23,35%, nem discordo, nem concordo, 31 que
corresponde a 22,62%, concorda totalmente, 17 que corresponde a 8,75%, diante dos
dados coletados na pesquisa, percebe-se que existe uma tendência de capacitação de
adaptação de novos processos.
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l. Nós compartilhamos informações e conhecimentos necessários para a
realização das Atividades.

Gráfico 11

INDICADORES
Nós
compartilhamos
informações
conhecimentos
necessários
para
realização das Atividades

e
a

1

2

VALORES
3 4 5

7

3

9 45 31 17 25

6

7

Tabela 17

Quanto ao compartilhamento de informações e conhecimentos necessários para
a realização das Atividades de 45 que corresponde a 32,84%, nem discordo, nem
concordo, 25 que corresponde a 18,24%, concorda totalmente, 7 que corresponde a
5,10%, diante dos dados coletados na pesquisa, percebe-se que existe uma tendência
de compartilhamento de informações.
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m. Nós incentivamos o compartilhamento de informações e conhecimento com
as outras equipes de trabalho.

Gráfico 12

1 2
INDICADORES
Nós incentivamos o compartilhamento de
informações e conhecimento com as outras 9 5
equipes de trabalho

VALORES
3 4 5

6

7

7 49 16 19 32

Tabela 18

Quanto aos incentivamos do compartilhamento de informações e conhecimento
com as outras equipes de trabalho de 49 que corresponde a 35,76%, nem discordo,
nem concordo, 32 que corresponde a 23,35%, concorda totalmente, 9 que corresponde
a 6,56%, diante dos dados coletados na pesquisa, os conhecimentos são
compartilhados com outras equipes internas.
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n. Eu geralmente utilizo formulários eletrônicos para analisar as atividades.

Gráfico 13

VALORES
1 2 3 4 5 6 7
INDICADORES
Eu
geralmente
utilizo
formulários
1 4 17 29 9 23 54
eletrônicos para analisar as atividades
Tabela 19

Quanto ao uso de formulários eletrônicos para analisar as atividades de 29 que
corresponde a 21,16%, nem discordo, nem concordo, 54 que corresponde a 39,41%,
concorda totalmente, 1 que corresponde a 0,72%, diante dos dados coletados na
pesquisa, evidencia-se o uso de formulários eletrônicos (sistemas gerenciais) para
analisar as atividades realizadas.
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o. Eu estou pronto para aceitar novos conhecimentos e utilizá-los em minhas
atividades, quando necessário.

Gráfico 14

1 2
INDICADORES
Eu estou pronto para aceitar novos
conhecimentos e utilizá-los em minhas 0 1
atividades, quando necessário

VALORES
3 4 5 6
8 29

7

7 21 71

Tabela 20

Quanto a aceitação de novos conhecimentos e utilizá-los em minhas atividades,
quando necessário de 71 que corresponde a 51,82%, nem discordo, nem concordo, 29
que corresponde a 20,43%, concorda totalmente, 0 que corresponde a 0,00%, diante
dos dados coletados na pesquisa, destaca-se que a maioria dos colaboradores adquire
novos conhecimento e utilizam nas atividades.
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p. Eu busco informações para desempenhar minhas atividades de variadas
fontes de conhecimento administradas pela organização.

Gráfico 15

INDICADORES
1 2
Eu busco informações para desempenhar
minhas atividades de variadas fontes de
1 0
conhecimento
administradas
pela
organização

VALORES
3 4 5 6
2 22

7

9 19 84

Tabela 21

Quanto a busca das informações para desempenhar minhas atividades de
variadas fontes de conhecimento administradas pela organização de 84 que
corresponde a 61,31%, nem discordo, nem concordo, 22 que corresponde a 16,05%,
concorda totalmente, 1 que corresponde a 0,72%, percebe-se que os colaboradores e
gestores buscam informações nas diversas fontes de conhecimento para desempenhar
suas atividades administrativas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio desta pesquisa, foi possível ampliar os conhecimentos em Gestão do
Conhecimento, Tecnologias Gerenciais e Inovação nos órgãos públicos, cujos estudos
ainda são incipientes se comparados com aqueles desenvolvidos sobre o tema no
setor privado, segundo Lima e Vargas (2012).
Uma das principais matérias primas da inovação e tecnologias gerenciais é o
conhecimento. Esses insumos importante precisa ser gerenciado de forma adequada
para garantir que a eficiência, eficácia e efetividade seja obtida pela administração
publica.
A Gestão do Conhecimento, Tecnologias Gerenciais e Inovação diz respeito à
capacidade de uma organização de criar novos conhecimentos, disseminá-lós na
organização e incorporá-lós em seus produtos, serviços (NONAKA; TAKEUCHI, 1997).
Gerir o conhecimento é um fator-chave para que uma organização consiga explorar
todo o potencial de seus ativos intelectuais e utilizá-lós na tomada de decisão e na
criação de vantagem competitiva. Ao mesmo tempo em que se apresenta como um
desafio, a Gestão do Conhecimento sempre foi percebida como algo de valor pelas
organizações bem sucedidas (CHONG, 2006), pois o sucesso ou o fracasso de uma
organização depende de forma significativa da Gestão do Conhecimento (KEBEDE,
2010).
Entre 2015 e 2016, verificou-se que houve um predomínio de inovações de
processo no órgãos públicos do estado do Ceará, seguido por inovações de serviço. As
inovações de processo tecnológico foram as mais comuns. Além disso, constatou-se
que a abrangência dessas inovações foi interna na maioria dos casos e esteve
relacionada à automatização de atividades-meio da organização, por meio de sistemas
desenvolvidos pelos órgãos públicos, e ao aprimoramento da infraestrutura tecnológica
fato que indica a preocupação de o estado do Ceará ser eficiente e eficaz em produzir
e distribuir seus serviços a sociedade.
Assim, o objetivo deste estudo foi Investigar as práticas, processos e inovação
da Gestão do Conhecimento e Tecnologias Gerenciais no Serviço Público do Estado
do Ceará, com vistas à proposição de um modelo conceitual. Para tanto, considerando
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o Processo de Circulação de Conhecimento: inovação, criação, compartilhamento,
acumulação, utilização e internalização de conhecimento, foi definida uma hipótese de
pesquisa, não existe incentivo de métodos de Gestão do Conhecimento, Tecnologias
Gerenciais e Inovação no Serviço Público do Estado do Ceará, consequentemente a
eficiência, eficácia e efetividade oferecida é comprometida. Os resultados obtidos por
meio de análises dos dados apontam que os objetivos foram alcançados e a hipótese
foi parcialmente comprovada.
Portanto, mediante os resultados empíricos do estudo a acumulação, utilização e
internalização do conhecimento. Infere-se assim que, em diversos aspectos
organizacionais, como já exposto no decorrer deste estudo, a Inovação nas
Organizações, também contribui com o Processo de eficácia, eficiência e efetividade do
setor público.
É possível inferir também que, no contexto das organizações pesquisadas, o
Processo de Conhecimento, além de receber possível influencia de fatores como:
cultura organizacional, estratégia organizacional, liderança, sistemas de incentivos,
colaboração, confiança, exercício de aprendizagem, inovação, utilização da expertise,
entre outros.
Novos estudos poderiam explorar como se configuraram os ambientes em que
ocorreram essas inovações. Seguindo a orientação de Osborne e Brown (2011), uma
vez identificadas e classificadas as inovações realizadas pelos órgãos públicos no
período em questão, seria importante compreender o contexto e a abordagem por meio
das quais foram desenvolvidas. Como destacam os autores, são necessários contextos
e abordagens específicos para os diferentes tipos de inovação.
Adicionalmente,

o

médio

índice

do

compartilhamento

da

gestão

do

conhecimento evidenciado nesse pesquisa pode também representar oportunidades
para pesquisas mais aprofundadas. Todo o campo de conhecimento recente sobre
conhecimento, tecnologia e inovação reconhece-os como fenômenos colaborativo, que
resulta de interações internas e, também, da inserção da organização em redes
externas, compostas de atores com vocações e competências complementares. Os
novos paradigmas de administração pública também enfatizam que o design e a
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implementação de novas políticas e serviços públicos dependem de complexas redes
de governança. A literatura no campo da inovação no setor público apresenta estudos
que remetem a modelos de administração pública com tais características
(Jartley,2005; Amdam, 2014).
Embora as instituições sejam de natureza pública, refletem um novo
pensamento que passa a ser cada vez mais evidente no meio organizacional (público e
privado): as empresas passam a perceber o conhecimento como o seu principal ativo a
ser administrado nos próximos anos. Para tanto, é necessário passar por mudanças e
rompimentos de paradigmas culturais e organizacionais, que criem condições
favoráveis à implantação da Gestão do Conhecimento, Tecnologias Gerenciais e
Inovação. Entre estas condições, destacam-se:
•

uma visão estratégica do negócio, percebendo o conhecimento como um
(novo) recurso que propiciará vantagem competitiva e perpetuidade nos
propósitos da organização;

•

uma cultura organizacional favorável ao ambiente de inovação e
criatividade, estimulando as práticas de Gestão do Conhecimento;

•

um modelo de gestão de natureza flexível, propiciando agilidade e
adaptabilidade diante das mudanças do ambiente externo que exigem um
permanente aprendizado organizacional;

•

uma infraestrutura de tecnologia, sobretudo na área de gestão da
informação, que facilite e agilize o uso de bases de dados e da conversão
de conhecimento tácito em conhecimento explícito;

•

e, por último e talvez o mais importante, para alavancar todas as
condições acima, uma liderança pró-ativa e visionária que estimule
permanentemente a busca de novos conhecimentos e que priorize o
capital humano da organização como seu principal ativo.

Uma vez atendidas as condições favoráveis à implantação da Gestão do
Conhecimento, Tecnologias Gerenciais, esta vai se materializar no dia-a-dia das
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organizações através de um conjunto de práticas integradas, cada qual visando cumprir
uma ou mais das seguintes funções:
•

para criar e disseminar o conhecimento, deve-se implantar metodologias
de Aprendizagem Organizacional e de Educação Corporativa;

•

para

codificar

e

organizar

o

conhecimento,

deve-se

implantar

metodologias e práticas de Gestão de Competências;
•

para mensurar o valor do conhecimento, deve-se implantar metodologias
de Gestão do Capital Intelectual;

•

e para monitorar e orientar as decisões estratégicas da empresas
baseadas

cada

vez

mais

no

conhecimento,

deve-se

implantar

mecanismos de Inteligência Empresarial.
Assim, o desenvolvimento da capacidade para realizar gestão do conhecimento,
tecnologias gerenciais e inovações, caracterizadas como mudanças para a parceria e o
trabalho em rede na prestação de serviços públicos modernos, pode ser um fator
estratégico para promover a capacidade de inovação não apenas do órgãos públicos
do estado do Ceará, mas também de outras organizações públicas.
Recomendações
Diante do resultado exposto, desta pesquisa recomenda-se:
•

Utilização do pensamento sistêmico na atividade gerencial

•

Gestão do conhecimento e da inovação em governo

•

Design de serviços públicos

•

Gestão de projetos governamentais complexos

•

Técnicas de negociação

•

Empreendedorismo no serviço público

•

Novos modelos de negócio para a atividade governamental

•

Serviços públicos digitais
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•

Utilização da inteligência coletiva para melhoria do serviço público

•

Criação de comitês de prática e registro de lições aprendidas

Contribuição
Estimular novas pesquisas, sobre organização estimulando conhecimento,
tecnologia gerencial e inovação no processo, tendo como desafios para a mesma nos
próximos anos. Certamente as ideias e práticas de Gestão do Conhecimento,
Tecnologia Gerenciais e Inovação reportadas ao logo da pesquisa, em muito irão
contribuis para a orientação das decisões estratégicas a serem tomadas por estas
organizações. Uma vez decidida a caminhar nesta direção, esta organização já estará
entrando nos paradigmas da nova Sociedade do Conhecimento, e cada um dos seus
colaboradores será um trabalhador do conhecimento, com perspectivas cada vez mais
de sua auto-realização pessoal e profissional.
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APÊNDICES
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APÊNDICE A:

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Esta pesquisa tem como objetivo Investigar as práticas, processos e inovação da Gestão do
Conhecimento e Tecnologias Gerenciais no Serviço Público do Estado do Ceará, com vistas à
proposição de um modelo conceitual, a fim de possibilitar um estudo da administração pública.
Com a finalidade de tornar legal a aplicação de questionários e observação elaboradas pelo
Pesquisador, tornou-se viável este termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Os dados coletados
neste estudo terão finalidades apenas nesta. Pesquisa. Quanto aos Participantes serão resguardadas
suas identidades.
Dessa, forma, gestores, colaboradores e responsáveis receberão uma cópia desse documento
contendo o telefone do Pesquisador, bem como identidade e CPF, caso seja necessário esclarecer
possíveis dúvidas.
RESSALVA:
Durante a pesquisa, caso os participantes permitam, serão tiradas algumas fotos, preservando-se a
imagem de todos.
Fortaleza, _________ de _____________ de 2016.

Assinatura do Participante (ou do responsável, no caso dos alunos)
Pesquisador: Francisco Ricardo Almeida Amorim
Identidade: 1300343-86
CPF: 366.570.003-59
Telefones para contato: (85) 32851594 / (85) 988310443

Assinatura da Pesquisador
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APÊNDICE B
QUESTIONÁRIO DADOS PESSOAIS
1) Sexo:
( ) Feminino ( ) Masculino
2) Idade: ________ anos
3) Estado civil:
( ) Casado(a)
( ) Divorciado(a)
( ) Solteiro(a)
( ) União estável
( ) Viúvo(a)
( ) Outro. Qual__________________________
4) Escolaridade (marque somente um alternativa, ou seja, somente a maior formação)
( ) Ensino médio
( ) Graduação. Área _______________________ ano de conclusão:____
( ) Especialização. Área ____________________ ano de conclusão:____
( ) Mestrado. Área ______________________ ano de conclusão:______
( ) Doutorado. Área _____________________ ano de conclusão:______
5) Tempo de trabalho na organização
( ) Até 2 anos;
( ) De 2 a 5 anos;
( ) De 5 a 10 anos;
( ) De 10 a 20 anos;
( ) Acima de 20 anos.
Instruções de preenchimento
Antes de começar a preencher o questionário é importante destacar que todas as
perguntas estão relacionadas ao seu local de trabalho, portanto, você deve respondêlas considerando o ambiente laboral.
Você deve atribuir para cada uma das sentenças a seguir um valor, conforme segue:
1 = discordo totalmente
2 = discordo em grande parte
3 = discordo parcialmente
4 = nem discordo, nem concordo
5 = concordo parcialmente
6 = concordo em grande parte
7 = concorda totalmente
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Eu me sinto parte de uma comunidade em meu local
de trabalho (departamento, unidade, etc.).
Meu supervisor encoraja meu crescimento Pessoal
Vivenciei inúmeras experiências em meu trabalho que
resultaram em crescimento profissional
Quando eu tenho medos, sou encorajado a falar sobre
eles.
Quando eu tenho uma preocupação, apresento isso
para a pessoa apropriada.
Nós trabalhamos juntos para resolver conflitos de uma
forma positiva.
Sou avaliado de forma justa na organização
Sou encorajado a correr riscos no trabalho
Sou valorizado no trabalho por quem eu sou
Eu me sinto responsável pelo meu crescimento
Eu me sinto responsável pelo meu comportamento
Eu acredito que os colegas vivenciam alegria em
função do resultado do meu trabalho
Meu trabalho gera experiências de trabalho
significativas para os outros
Eu faço a diferença para as pessoas com as quais
trabalho
Eu vivencio alegria no meu trabalho
Eu acredito que os colegas vivenciam alegria em
função do resultado do meu trabalho
Meu espírito é energizado pelo meu trabalho
O trabalho que eu desempenho está conectado com
aquilo que penso ser importante para a vida
Eu anseio vir para o trabalho na maioria dos dias
Eu vejo conexão entre o meu trabalho e um bem social
maior para com minha comunidade
Eu entendo o que proporciona ao meu trabalho
significado pessoal
Eu sinto esperança sobre a vida
Meus valores espirituais influenciam nas escolhas que
faço
Eu me considero uma pessoa espiritualizada
Orar é uma atividade importante de minha vida
Eu me importo com a saúde espiritual dos meus
colegas de trabalho
Meditação é uma atividade importante da minha vida
Reflexão pessoal é uma atividade importante da minha
vida
A equipe de trabalho é incentivada a utilizar o
conhecimento, informação, tecnologias gerenciais
disponível em toda a organização
A troca eletrônica de dados é usada intensivamente
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para facilitar o processo das informações
31 Processo de fluxo de trabalho são elaborados e
utilizados na realização das atividades
32 A
cultura
organizacional
encoraja
o
compartilhamento de conhecimento
33 Existem políticas de benefícios e incentivos para
sugestão de novas ideias (inovação) para utilização
do conhecimento existente
34 Existem programas de pesquisa e capacitação
35 Nós nos dirigimos à tecnologia gerencial antes de
tomar uma decisão
36 Nós realizamos pesquisas de forma extensiva com
clientes e base de dados relacionados à tarefa para
obter o conhecimento necessário para realização
das atividades
37 Nós procuramos armazenar o conhecimento
gerado quando desenvolvemos novos projetos e
tarefas
38 Nós procuramos armazenar diretrizes e políticas
legais relacionadas às tarefas
39 Nós estamos aptos a administrar sistematicamente
o conhecimento necessário para realizar as tarefas,
e armazená-lo para utilização futura
40 Nós documentamos o conhecimento necessário
para realizar a tarefa
41 Nós compilamos os conhecimentos obtidos por
meio de cursos de formação e os armazenamos
42 Tenho domínio total das atividades que desenvolvo
43 Posso aprender o que for necessário para realizar
novas tarefas
44 Posso utilizar a internet para obter conhecimento
necessário a execução das tarefas
45 Posso conhecer as melhores práticas relacionadas
às atividades que desenvolvo e aplicá-las nas
minhas atividades
46 São oferecidas capacitações para facilitar sua
adaptação aos novos processos
47 A realização de cursos de educação formal,
oferecidos por universidades é incentivada para
que o seu desempenho na realização das tarefas
seja melhorado
48 O conhecimento profissional, o conhecimento dos
clientes e a previsão de demanda são
sistematicamente gerenciados
49 A organização estabelece normas para padronizar
as informações disponíveis
50 O conhecimento e a informação disponíveis na
organização são atualizados e armazenados
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regularmente
51 Nós compartilhamos informações e conhecimentos
necessários para a realização das Atividades
52 Nós melhoramos a eficiência das atividades através
do
compartilhamento
de
informações
e
conhecimentos
53 Nós
incentivamos
o
compartilhamento
de
informações e conhecimento com as outras
equipes de trabalho
54 Nós desenvolvemos sistemas de informação, como
intranet
e
formulários
eletrônicos,
para
compartilhar informação e conhecimento
55 Eu geralmente utilizo formulários eletrônicos para
analisar as atividades
56 Meu antecessor apresentou adequadamente as
tarefas que devo desenvolver
57 Eu domino perfeitamente o conhecimento
fundamental necessário para realizar as minhas
atividades
58 Eu obtenho informação e sugestões úteis geradas
em reuniões de brainstorm sem despender muito
tempo com isso
59 Eu estou pronto para aceitar novos conhecimentos
e utilizá-los em minhas atividades, quando
necessário
60 Eu domino e utilizo bem os programas de
computador
que
são
necessários
para
desempenhar minhas tarefas
61 Eu busco informações para desempenhar minhas
atividades de variadas fontes de conhecimento
administradas pela organização
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