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RESUMO 

Objetivo: Este estudo se propõe a investigar quais características de uma inovação afetam de 

forma significativa o resultado obtido na adoção do uso de uma inovação no âmbito da 

administração pública. 

Metodologia: Estudo de caso único, com base na implantação do Sistema Eletrônico de 

Informações (SEI) na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Foram utilizadas as 

abordagens de pesquisa quantitativa e qualitativa. Os dados quantitativos foram analisados por 

meio do método PLS (Partial Least Squares), com apoio do software SmartPLS®, e os dados 

qualitativos com o emprego da técnica de análise de conteúdo, para subsidiar a complementação 

do estudo e melhor compreensão dos resultados obtidos. 

Resultados: As evidências encontradas apontam para uma melhoria significativa na rotina de 

trabalho após a implementação do sistema SEI, especialmente em relação às questões de 

racionalização e organização dos processos de trabalho na Administração Pública, o que se 

corrobora com os achados na literatura.  

Limitações: A principal limitação da pesquisa se refere às particularidades de cada organização 

na implementação de processos de trabalho inovadores. Pesquisas futuras podem avaliar o efetivo 

impacto em diferentes contextos. 

Contribuições práticas: Com base nesses resultados, pode-se potencializar a adoção de 

inovações no âmbito da Administração Pública, otimizando tempo e recursos. Dessa forma, pode-

se favorecer a obtenção de ganhos estratégicos, além de benefícios ambientais e de produtividade, 

contribuindo para o seu desenvolvimento contínuo. 

Contribuições sociais: Ao identificar os fatores de influência da adoção de uma inovação na 

Administração Pública, pode-se aprimorar a implementação de práticas inovadoras no serviço 

público brasileiro, gerando novas perspectivas de desenvolvimento e contribuindo para o seu 

alinhamento com a revolução digital contemporânea.  

Originalidade: Este é o primeiro estudo que relaciona os fatores de influência de uma inovação 

no âmbito da administração pública com implementação do Sistema Eletrônico de Informações 

(SEI) na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). 

Palavras-chave: inovação, administração pública, Sistema Eletrônico de Informações (SEI) 

Categoria do artigo: Dissertação de Mestrado/Artigo original 



 
 

 

 

ABSTRACT 

Purpose: This study aims to investigate which characteristics of an innovation significantly affect 

the result obtained in the adoption of the use of an innovation within the scope of public 

administration. 

Design/Methodology: Single case study, based on the implementation of the Electronic 

Information System (SEI) at the National Supplementary Health Agency (ANS). Quantitative and 

qualitative research approaches were used. Quantitative data were analyzed using the PLS (Partial 

Least Squares) method, with the support of the SmartPLS® software, and qualitative data using 

the content analysis technique, to support the completion of the study and better understanding. 

Findings: The evidence found points to a significant improvement in the work routine after the 

implementation of the SEI, especially in relation to issues of rationalization and organization of 

work processes in Public Administration, which corroborates the findings in the literature. 

Research limitations: The main limitation of the research refers to the particularities of each 

organization in the implementation of innovative work processes. Future research can assess the 

effective impact in different contexts. 

Practical implications: Based on these results, the adoption of innovations within the scope of 

Public Administration can be enhanced, optimizing time and resources. In this way, one can favor 

the achievement of strategic gains, in addition to environmental and productivity benefits, 

contributing to its continuous development. 

Social implications: By identifying the factors influencing the adoption of an innovation in Public 

Administration, it is possible to improve the implementation of innovative practices in the 

Brazilian public service, generating new development perspectives and contributing to their 

alignment with the contemporary digital revolution. 

Originality: This is the first study that relates the factors influencing an innovation in the scope 

of public administration with the implementation of the Electronic Information System (SEI) at 

the National Supplementary Health Agency (ANS). 

Keywords: innovation, public administration, Electronic Information System (SEI) 

Paper category: Master´s thesis/ Research paper 
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1. Introdução 

1.1 Contextualização 

A inovação se apresenta como extremamente importante para o desenvolvimento 

econômico e social de um país, sendo essencial para que haja crescimento econômico 

sustentável a longo prazo. Caso não houvesse inovação, a economia se manteria em estado 

estacionário, com pouco ou nenhum crescimento (FAGERBERG, 2005).  

A inovação, geralmente, provém de uma necessidade comercial observada pelas 

empresas, conforme Fagerberg (2005), e pode ser o diferencial para obtenção de vantagem 

competitiva, possibilitando a sobrevivência das empresas em períodos de recessão econômica. 

Essa vantagem, proveniente da capacidade de inovação, não se limita às empresas 

privadas, pois o setor público também necessita inovar para que seja possível obter uma 

contínua redução de seus custos e oferecer uma prestação de serviços de melhor qualidade à 

sociedade. 

Rodrigues et al. (2017) destacam a demanda latente pela melhoria da qualidade no 

trâmite dos processos administrativos, vislumbrando-se a importância da inovação, também no 

âmbito do setor público, para atender às suas necessidades e às exigências da população, imersa 

em um mundo cada vez mais globalizado. 

As inovações funcionam como facilitadores para o aprimoramento de resultados, 

contribuindo para garantir maior velocidade e eficiência na prestação de serviços públicos. Para 

isso, os avanços das tecnologias de informação são grandes aliados como estratégia para gestão 

de documentos e novas práticas de gestão de informações nas organizações públicas 

(RODRIGUES et al., 2017). 

Nesse contexto, verifica-se o crescente interesse em soluções inovadoras no 

desenvolvimento do setor público, e constata-se que as iniciativas de diversos órgãos da 

administração pública vêm contribuindo para adoção de plataformas inovadoras, buscando 

melhorias no resultado de suas atividades. 

Entre essas soluções, destaca-se o Sistema Eletrônico de Informações (SEI), como parte 

das ações do Processo Eletrônico Nacional (PEN), uma iniciativa conjunta de órgãos e 

entidades de diversas esferas da Administração Pública para construção de uma infraestrutura 

pública de processos e documentos administrativos eletrônicos.  
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1.2 Objetivos  

Apresenta-se como objetivo geral deste estudo verificar quais características de uma 

inovação afetam de forma significativa o resultado obtido na adoção do uso de uma inovação 

no âmbito da administração pública. 

Para alcançar esse objetivo geral, foram definidos os seguintes objetivos específicos: 

identificar o que constitui inovação; identificar as características que exercem influência no 

processo de inovação e avaliar quais características produzem maior impacto no resultado de 

implantação de uma ferramenta inovadora, no caso o Sistema Eletrônico de Informações (SEI). 

 

1.3 Delimitação  

Delimita-se o objeto deste estudo aos órgãos e entidades da Administração Pública 

Federal direta, autárquica e fundacional. Considerando o estudo de caso da implantação do SEI 

em uma autarquia federal, e o escopo do Decreto nº 8.539, de 2015, entende-se que a 

delimitação não deve ser estendida para os níveis estaduais e municipais. 

 Destaca-se que o Decreto nº 8.539, de 2015, conforme consta no Anexo B, dispõe sobre 

o uso do meio eletrônico para a realização do processo administrativo no âmbito dos órgãos e 

das entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. 

 

1.4 Relevância 

Apesar de esforços significativos de reforma no serviço público federal brasileiro, ainda 

há uma confiança limitada do cidadão no serviço público, uma vez que este não consegue 

atender às expectativas da sociedade.  

Tal realidade se apresenta como um desafio para a inovação, sendo, portanto, necessária  

sua compreensão de forma mais efetiva (O SISTEMA DE INOVAÇÃO DO SERVIÇO 

PÚBLICO DO BRASIL: CONCLUSÕES PRELIMINARES DA OCDE, 2018). 

Entre as iniciativas de implantação de sistemas inovadores nos órgãos do Governo 

Federal, buscando ganhos de eficiência e melhorias no resultado das atividades organizacionais, 
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destaca-se o Sistema Eletrônico de Informações (SEI) como a solução de processo eletrônico 

no âmbito do projeto Processo Eletrônico Nacional (PEN). 

O PEN se caracteriza como uma iniciativa conjunta de órgãos e entidades de diversas 

esferas da administração pública para a construção de uma infraestrutura pública de processo 

administrativo eletrônico.  

Essa iniciativa, resultante da integração de diferentes esforços no âmbito do governo 

federal, possui como principal objetivo a obtenção de melhorias substanciais no desempenho 

dos processos da administração pública. 

 

Devido às características inovadoras do SEI e do sucesso da prática de cessão da 

ferramenta sem ônus para outras instituições, o SEI transcendeu a classificação de 

sistema eletrônico da Justiça Federal da 4ª Região, para galgar a posição de projeto 

estratégico para toda a administração pública, amparando-se em premissas altamente 

relevantes e atuais, tais como: a inovação, a economia do dinheiro público, a 

transparência administrativa, o compartilhamento do conhecimento produzido e a 

sustentabilidade (SOBRE O SEI, 2015). 

 

Rodrigues et al (2017) demonstram que o Sistema Eletrônico de Informações melhora 

o processo produtivo da organização e interessa aos usuários, fornecendo vantagens em relação 

ao impacto causado ao meio ambiente e ao tempo de duração de processos, influenciando 

positivamente a organização em ganhos estratégicos, ambientais e de produtividade. 

Adicionalmente, ressalta-se a necessidade de explorar novas perspectivas e examinar o 

fenômeno da inovação nos serviços públicos, agregando as contribuições de estudos que 

abordam o nível micro de análise, com fins de abarcar a complexidade e a diversidade do setor 

público (LIMA e VARGAS, 2012).  

Além disso, nesse contexto, ainda há a escassez de estudos acerca da adoção de 

inovações tecnológicas na área de saúde, especialmente no Brasil, associada ao desafio de 

compreender como a Tecnologia da Informação (TI) vem sendo utilizada para obtenção de 

melhorias em processos organizacionais e quais características melhor auxiliam essa adoção 

(PEREZ, 2010). 
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1.5 Problema de pesquisa 

Caracteriza-se como a questão de pesquisa deste estudo: Quais características exercem 

maior influência no resultado da adoção do uso de uma inovação no âmbito da administração 

pública? 

Para isso, serão consideradas as seguintes hipóteses: 

H1: A característica vantagem relativa afeta significativamente o resultado obtido pela 

adoção do uso da inovação no âmbito da administração pública. 

H2: A característica compatibilidade afeta significativamente o resultado obtido pela 

adoção do uso da inovação no âmbito da administração pública. 

H3: A característica experimentação afeta significativamente o resultado obtido pela 

adoção do uso da inovação no âmbito da administração pública. 

H4: A característica facilidade afeta significativamente o resultado obtido pela adoção 

do uso da inovação no âmbito da administração pública. 

H5: A característica demonstração de resultado afeta significativamente o resultado 

obtido pela adoção do uso da inovação no âmbito da administração pública. 

 

 

2. Referencial teórico 

2.1 Relevância da inovação 

A importância da inovação tem sido demonstrada como um dos meios para sustentar a 

evolução e a criação de vantagem competitiva em um cenário de mudanças ao longo da história 

da humanidade, sendo ainda um tema a ser explorado (CHEN, LIMA e MARTINS, 2012).  

Em relação ao elemento organizacional, existem diversas perspectivas para seu estudo. 

Conforme Chen, Lima e Martins (2012), podem ser considerados os aspectos de estrutura e 

cultura, a ótica de sistemas políticos e a ótica humana; sendo verificada a manutenção da 

importância, ao longo do tempo, de serem abordadas a inovação e a organização como 

instrumento social. 
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A preocupação das empresas em encontrar soluções para garantir a sua competitividade, 

permitindo a adaptação a novas conjunturas, aumenta a busca por soluções inovadoras. Por sua 

natureza multifacetada e multidimensional, a inovação corresponde a um processo complexo e 

dinâmico, caracterizado por certo grau de incerteza (SOUZA e BRUNO-FARIA, 2013).  

Segundo Souza e Bruno-Faria (2013), saber explorar o potencial de inovação em uma 

organização pode acarretar importantes vantagens para as empresas, o que justifica os esforços 

organizacionais voltados à gestão do processo de inovação.  

Dessa forma, a capacidade de inovar, como atributo organizacional, pode ser crucial 

para o êxito das organizações, além de ser considerada como estratégica para construção de 

vantagens duradouras em relação à concorrência (SOUZA e BRUNO-FARIA, 2013). 

A busca por meios eficientes que possibilitem a sobrevivência das empresas em um 

período de recessão depende de sua capacidade de modificação e reinvenção. Nesse sentido, a 

gestão da inovação pode ser importante para a obtenção de melhorias na qualidade dos produtos 

ou serviços, e na redução de custos (FEITOSA e COSTA, 2016).  

Portanto, a inovação pode ser considerada como um fator diferencial para a 

sobrevivência das empresas em um cenário de constante necessidade de reinvenção e adaptação 

aos processos modificados pela implementação de novas tecnologias.  

Dessa forma, evidencia-se o interesse das empresas em incorporar estratégias de 

implementação de processos inovadores como forma de garantir uma posição de destaque no 

mercado globalizado. 

Essa busca por reinvenção, exigindo novas habilidades para acompanhar a capacidade 

de modificação, o que muitas vezes inclui a incorporação de novas tecnologias, por meio de um 

processo de inovação, não é exclusiva do setor privado. 

Conforme Feitosa e Costa (2016), o setor público também apresenta a necessidade do 

desenvolvimento de estratégias para aliar a inovação às suas práticas, o que pode proporcionar 

maior eficiência na gestão dos recursos públicos. 

O setor público necessita acompanhar as transformações contemporâneas, com fins de 

otimização de processos, redução de custos, aumento de qualidade e geração de maior eficiência 

na prestação de serviços prestados ao público em geral.  
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Portanto, há interesse por parte das empresas em adotar as novas tecnologias em seus 

processos de trabalho, o que muitas vezes se verifica por meio da incorporação da inovação em 

seus produtos, suas atividades ou modelos de negócio. 

Além disso, também se verifica o interesse por parte da população em usufruir de bens 

e serviços com mais tecnologia, não apenas em relação ao setor privado, mas também em 

relação aos provenientes do setor público. 

No entanto, para melhorar a eficiência na prestação dos serviços, são muitos os desafios 

para se enfrentar ao longo do processo de implementação de processos inovadores, estejam eles 

atrelados ou não à utilização das novas tecnologias. 

 

2.2 Desafios para inovação 

Feitosa e Costa (2016) destacam que a inovação ganha visibilidade no setor público, 

considerando os diversos desafios, como o excesso de burocracia, serviços ineficientes em 

quantidade e qualidade, mudança nas expectativas dos cidadãos, recessões, crises e escassez de 

recursos.  

Além disso, há o desafio de lidar com as incertezas e turbulências trazidas pelas 

mudanças no ambiente organizacional, que podem gerar resistências às mudanças, afetando o 

comprometimento dos indivíduos com a instituição, principalmente no setor público.  

Dessa forma, os autores concluem que a implantação de inovações no setor público 

ocorre de forma gradativa e lenta, havendo baixa capacidade organizacional para mudanças 

devido ao excesso de burocracia, padronização dos procedimentos, repetição de práticas 

rotineiras e impossibilidade de o indivíduo tomar decisões relativas ao seu trabalho.  

Considerando, ainda, as inseguranças decorrentes de um processo de mudanças, Feitosa 

e Costa (2016) identificaram como as principais causas de resistência a falta de comunicação e 

de participação no processo decisório da mudança organizacional. 

Frizzo e Gomes (2017), em estudo acerca da influência da aprendizagem organizacional 

e da inovação no desempenho organizacional de empresas do setor vinícola, constataram que a 

inovação influencia o desempenho organizacional.  
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Nesse estudo, o constructo de desempenho organizacional foi medido por meio de 

desempenho de mercado (fidelidade dos clientes e crescimento de vendas) e de desempenho 

financeiro (rentabilidade e retorno sobre o investimento). No entanto, foi destacada a sua 

limitação, decorrente da utilização de dados subjetivos na avaliação do desempenho 

organizacional. 

Ciobănică (2016), ao abordar a complexidade dos problemas de performance, destaca 

que as mudanças necessárias para se adequar à nova realidade podem ser determinadas por três 

fatores: os fatores sociais externos, os fatores sociais internos e a política de modernização do 

serviço público. 

Os fatores sociais externos se referem à evolução da mentalidade das pessoas, enquanto 

que os fatores sociais internos estão relacionados à motivação dos servidores públicos. Por sua 

vez, a política de modernização do serviço público considera, especialmente, a descentralização 

dos serviços públicos, o desenvolvimento de operações e a evolução da gestão de recursos 

humanos (CIOBĂNICĂ, 2016). 

Dessa forma, não basta que haja a incorporação de novas tecnologias proporcionando 

inovações no setor público. Essa compreensão do contexto social é extremamente importante 

para a adequação das novas tecnologias na inovação do processo das atividades da 

administração pública. 

Para que o processo seja bem-sucedido, necessita-se do engajamento dos funcionários 

e colaboradores para impulsionar o desenvolvimento de novas habilidades pela organização, 

garantindo o sucesso da implementação das estratégias inovadoras. 

Nesse processo, a resistência a mudanças muitas vezes funciona como barreira à 

evolução dos processos, e não como fator motivador dessa força de trabalho. Dessa forma, para 

superar os desafios existentes, é fundamental a compreensão do contexto social. 

Essa compreensão, considerando as características particulares de cada organização, 

contribui para a busca de soluções coerentes e eficientes para a transformação organizacional 

em meio à evolução das novas tecnologias. 
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2.3 Conceitos de inovação 

Existem diversas abordagens acerca do que constitui inovação. Para Davila, Epstein e 

Shelton (2007), a inovação é caracterizada pelo poder de “influenciar decisivamente os rumos 

da indústria em que (a companhia) se insere”, permitindo que a empresa assuma uma posição 

de liderança no mercado, deixando sua marca na evolução do negócio.  

Portanto, para que se caracterize uma inovação deve haver um impacto significativo no 

produto ou processo de produção, de forma que a simples melhoria contínua ou redução de 

preços para aumentar a competitividade da empresa em curto prazo não se constituiria em uma 

inovação, segundo esses autores.  

Toda, Silva e Rocha (2015), em estudo com o objetivo de avaliar a adoção de inovações 

sob a perspectiva de fatores internos às organizações de ensino, para operacionalização do 

constructo de desempenho em inovação, consideraram o grau de melhoria de atividades 

identificadas como inovadoras. Em relação à conceituação de inovação, corroboram a 

existência de diversas definições presentes na literatura. 

Nesse contexto, destaca-se a definição utilizada para conceituar inovação presente na 

terceira edição do Manual de Oslo, publicação da Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE, 2005) em conjunto com o Gabinete Estatístico das 

Comunidades Europeias (EUROSTAT), responsável pela mensuração e interpretação de dados 

relacionados a ciência, tecnologia e inovação:  

 

Uma inovação é a implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou 

significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método de marketing, ou 

um novo método organizacional nas práticas de negócios, na organização do local de 

trabalho ou nas relações externas (MANUAL DE OSLO, FINEP, 2005, p.55). 

 

Em relação à classificação quanto aos tipos de inovação, a terceira edição do Manual de 

Oslo amplia o escopo das definições presentes nas edições anteriores da referida publicação, 

pois verifica a necessidade de uma estrutura mais abrangente do que a de inovações 

tecnológicas de produto e de processo. 

Dessa forma, para apresentação de uma estrutura mais completa, apta a apreender as 

mudanças que afetam o desempenho das empresas, utiliza quatro tipos de classificação para 

inovação: de produto, de processo, de marketing e organizacional.  
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Essa última sendo conceituada como a implementação de um novo método 

organizacional nas práticas de negócios da empresa, na organização do seu local de trabalho ou 

em suas relações externas. 

Davila, Epstein e Shelton (2007) adotam uma classificação em três tipos: incremental, 

semi-radical e radical, dependendo se houve impacto no produto, no modelo de negócio ou em 

ambos. A inovação incremental ocorre quando a empresa, apesar de realizar mudanças em sua 

tecnologia ou modelo de negócio, não efetiva modificações significativas.  

A inovação semi-radical provém de uma mudança por meio de uma nova tecnologia, 

mantendo o modelo de negócio semelhante ao atual, ou vice-versa, quando há um novo modelo 

de negócio, porém mantém-se a tecnologia atual. Por sua vez, a inovação radical provém de 

uma mudança drástica, impactada por uma nova tecnologia aliada a um novo modelo de 

negócio. 

Os autores destacam que, considerando que pode ocorrer mais de um tipo de inovação 

em um determinado momento, deve-se observar qual tipo de inovação melhor se alinha com os 

objetivos da empresa e qual seria o mais eficiente para ser integrado à sua estratégia de atuação. 

Não obstante haja a percepção da inovação como um processo complexo, abrangente, 

sistêmico e dinâmico, nas organizações frequentemente observa-se que a inovação se associa a 

mudanças no ambiente tecnológico, o que dificulta a verificação de inovações não tecnológicas 

(CRUZ, CAVALCANTE e REIS, 2015). 

Nesse cenário, evidencia-se que as novas tecnologias são capazes de exercer influência 

significativa no processo de inovação, provocando modificações em relação à oferta de 

produtos e serviços por parte das empresas. 

Além disso, também se verifica, como resultado desse processo, alterações nas relações 

interpessoais e profissionais entre os indivíduos, caracterizando o surgimento de maiores 

exigências de uma qualificação diferenciada por parte dos funcionários para se adaptar a essa 

nova conjuntura. 
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2.4 Fatores de influência 

Souza e Bruno-Faria (2013), ao investigarem os fatores que afetam a implementação de 

novas ideias e práticas no contexto organizacional, identificam categorias relacionadas aos 

fatores facilitadores e aos fatores dificultadores que as organizações analisadas apresentam em 

relação ao processo de inovação. 

Além dos referidos fatores, os autores destacam que devem ser considerados, ainda, a 

complexidade e o ambiente no qual atua a organização, esclarecendo acerca da inviabilidade de 

estabelecer uma lista completa de fatores do ambiente organizacional. 

Dessa forma, os fatores identificados pelos autores não são exaustivos, no entanto, 

possuem respaldo em evidências da literatura da área, o que pode contribuir para a 

implementação de novos métodos e práticas. 

Os quadros a seguir ilustram os fatores facilitadores e dificultadores, identificados por 

Souza e Bruno-Faria (2013), em sua análise do processo de inovação no contexto 

organizacional. 

 

 

Quadro 1 - Fatores facilitadores 

Fatores facilitadores 

 apoio da alta administração 

 apoio da gerência de nível médio 

 apoio de grupos de trabalho e colaboradores 

 diversidade de competências do grupo responsável pela implementação 

 divulgação de informações acerca da inovação 

 estratégias para incorporação da inovação às rotinas organizacionais 

 participação de colaboradores provenientes do meio externo 

 planejamento de ações necessárias à implementação 

 reconhecimento do valor e da necessidade da inovação 

 perspectiva sistêmica da inovação e de interações entre unidades 

organizacionais 

Fonte: SOUZA E BRUNO-FARIA, 2013. 
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Quadro 2 - Fatores dificultadores 

Fatores dificultadores 

 descrença em relação à inovação, dificuldades de integração 

interorganizacional 

 excesso de atividades e escassez de tempo 

 falta de apoio da alta administração 

 limitações em termos de pessoas 

 limitações em termos de recursos financeiros 

 limitações em termos de recursos tecnológicos 

 obstáculos provenientes do meio externo 

 priorização de atividades fim e/ou de curto prazo 

 receio das consequências da inovação 

 resistência à inovação por perda de poder e resistência à inovação por senso 

de acomodação 

Fonte: SOUZA E BRUNO-FARIA, 2013. 

 

 

Dessa forma, vislumbra-se a importância de inclusão da participação dos trabalhadores 

e colaboradores no processo de implantação da inovação, para que haja o reconhecimento do 

valor agregado e minimização dos receios e resistências que poderiam funcionar como 

obstáculos à implementação bem-sucedida das novas práticas. 

Perez et al (2010) identificaram como fatores determinantes no processo de adoção de 

uma inovação tecnológica, relativa a um sistema de informação na área de saúde, os meios de 

divulgação da inovação, a atuação dos condutores do processo e a preparação para a mudança.  

Além disso, Perez et al (2010) identificaram como relevante a flexibilidade do sistema, 

permitindo adequação às necessidades dos usuários, e o desenvolvimento participativo, no qual 

estejam incluídos os diversos atores envolvidos. 
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2.5 Resultados obtidos com a adoção de inovações 

 Perez (2006), ao avaliar os resultados da adoção de inovações tecnológicas na área de 

saúde, verifica que houve alcance de melhoria das condições de atendimento e dos serviços e 

processos existentes, bem como a criação de novos processos e serviços.  

Além disso, como consequências do processo de inovação, Perez (2006) constata a 

quebra de paradigmas e demandas por melhorias, novas funcionalidades e desenvolvimento de 

sistemas. Por fim, conclui que: 

 

o processo de adoção de uma  inovação tecnológica na área de saúde, introduzida por 

sistemas de informação, depende de uma conjunção de fatores, que devidamente 

interligados podem contribuir de forma mais efetiva na adoção de inovações 

tecnológicas nessa área (PEREZ, 2006, p. 164) 

 

Lunardi, Dolci e Maçada (2010), em estudo buscando avaliar o impacto da adoção de 

tecnologia de informação (TI) no desempenho organizacional, verificam que as micro e 

pequenas empresas (MPE) são motivadas, essencialmente, pelos seguintes fatores: necessidade 

interna, pressões externas, utilidade percebida e presença de um ambiente organizacional 

adequado.  

Os autores identificaram, ainda, o atendimento às necessidades internas como o 

principal fator de influência nesse relacionamento e que as empresas com investimentos 

realizados de maneira planejada em TI obtiveram desempenho superior às demais. 

Löbler, Visentini, Basso e Tagliapietra (2015) observaram que há percepção do impacto 

da TI no desempenho organizacional, o que estaria relacionado com a melhoria do atendimento 

prestado aos clientes, a facilitação do relacionamento com fornecedores e a agregação de valor 

aos serviços prestados.  

Os autores destacam, ainda, como importante resultado obtido, a agilidade 

proporcionada pela tecnologia de informação para diminuir o tempo de execução de tarefas e 

aumentar a eficiência e a produtividade.  

 



27 

 

 

 

2.6 Cenário da inovação no Brasil 

O resultado do Índice Global de Inovação (2018), elaborado pela Organização Mundial 

de Propriedade Intelectual (OMPI), Cornell University (EUA), Insead (França) e GH 

Knowledge Partners, que classifica as economias com base em 80 indicadores, demonstra que 

o Brasil está em 64° lugar entre 126 países, conforme ilustrado a seguir. 

 

 

Figura 1 - Ranking de inovação (ABGI, 2018) 

 

Francis Gurry, diretor-geral da OMPI, destaca a melhora da classificação do Brasil (em 

cinco posições desde 2017), e avanço no processo de inovação, no número de trabalhadores 

altamente especializados e em melhores resultados em pesquisas universitária e industrial 

(ABGI, 2018). 

Conforme dados da ABGI (2018), entre os pontos fortes do Brasil, citam-se as despesas 

com pesquisa e desenvolvimento, a qualidade de instituições como Universidade de São Paulo 

(USP), Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ). 

Além disso, citam-se, ainda como pontos fortes, a sofisticação empresarial 

(financiamento a pesquisa, pagamento de direitos de propriedade intelectual, importação de alta 
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tecnologia), sofisticação do mercado (escala do mercado, competição) e conhecimento e 

tecnologia (qualidade de publicações científicas e exportação de alta tecnologia). 

Entre os pontos fracos, citam-se as instituições (ambiente para negócios, dificuldade 

para iniciar um negócio), capital humano (fraco nos resultados do Pisa - Programme for 

International Student Assessment - Programa Internacional de Avaliação de Alunos, número de 

formados em ciência e engenharia), infraestrutura (ABGI, 2018). 

 

2.7 Inovação no setor público 

Piening (2013) aborda o risco na adoção de modelos permanentes em um contexto que 

sofre mudanças constantemente. Para minimizar esse risco, ressalta a importância de que sejam 

acompanhadas as transformações sociais contemporâneas, também em relação às atividades do 

setor público. 

A necessidade de reavaliação e reinvenção, motivada pela crescente necessidade de 

transformação, tanto estratégica quanto operacional, desafia o Estado a buscar uma atualização, 

o que leva frequentemente à busca por parte das organizações de uma reinvenção por meio de 

inovação (PIENING, 2013). 

Essa necessidade de constante atualização está associada com os objetivos de melhorar 

o desenvolvimento de novas capacidades e competências, ou garantir o aprimoramento das 

existentes, seja por meio de novos processos, novas técnicas ou incorporação de novas 

tecnologias. 

Conforme o Relatório “O Sistema de Inovação do Serviço Público do Brasil: 

Conclusões Preliminares da OCDE” (2018), os governos necessitam inovar, para que seja 

possível melhorar sua capacidade de prestação de serviços. 

Isso exige novas formas de engajamento e políticas que proporcionem melhores 

resultados, para que seja possível modificar as expectativas dos cidadãos. Dessa forma, a 

inovação não pode ser apenas esporádica, sendo imprescindível que haja uma abordagem 

sistêmica para superação de desafios em um ambiente de constante mudanças (O SISTEMA 

DE INOVAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DO BRASIL: Conclusões Preliminares da OCDE, 

2018). 
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Esse Relatório destaca o surgimento de iniciativas e resultados inovadores no setor 

público, e questiona a capacidade, maturidade e nível de sofisticação do sistema para o 

desenvolvimento e fornecimento de soluções inovadoras, de forma consistente e confiável, com 

a finalidade de atendimento às metas e prioridades do governo.  

O referido Relatório identifica a existência de três níveis de análise relacionados à 

atividade de inovação: o nível do indivíduo (que pode abranger mais de uma pessoa), o nível 

da organização (que fornece uma visão de processo), e o nível do sistema, que fornece uma 

visão em conjunto para se observar o desempenho geral do sistema como um todo. 

Dessa forma, a análise da OCDE (2018) se concentra na inovação em nível de sistema, 

após conclusão de ser esta a mais poderosa, pois abrange uma visão mais ampliada, que permite 

a implementação de mudanças mais significativas. 

No entanto, assume-se que esse nível se apresenta como o mais desafiador, tendo em 

vista a necessidade de haver maior coordenação, alinhamento de interesses e condições prévias 

favoráveis ou direcionadores estruturais. 

 

 

Figura 2 - A necessidade de uma perspectiva de sistemas (OCDE, 2018) 
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2.8 O Sistema Eletrônico de Informações (SEI) 

Nesse contexto sistêmico, buscam-se soluções inovadoras para possibilitar o 

aprimoramento e otimização dos processos de trabalho da administração pública, em meio ao 

cenário dinâmico de transformações com considerável avanço das novas tecnologias. 

Portanto, verifica-se a existência de interesse em implantar plataformas inovadoras com 

o objetivo de melhorias no resultado da organização dos processos de trabalho na 

Administração Pública, e, nesse sentido, destaca-se a criação do Sistema Eletrônico de 

Informações (SEI). 

O sistema SEI foi desenvolvido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), 

sendo considerado um software de governo, cujo compartilhamento ocorre apenas com 

determinados órgãos do setor público. 

Esse compartilhamento ocorre de forma gratuita e colaborativa, mediante a 

formalização de um acordo de cooperação, considerando o estabelecido na Instrução Normativa 

SLTI/MP nº 01, de 2011, que dispõe acerca dos procedimentos para o desenvolvimento, a 

disponibilização e o uso do Software Público Brasileiro (SPB). 

Dessa forma, não há custo financeiro adicional para utilização do sistema SEI nas 

unidades administrativas que firmarem o respectivo acordo de cooperação para adesão ao 

projeto, o que se constitui em importante diferencial na busca de soluções eficientes e viáveis 

para a melhoria da gestão dos recursos públicos. 

 

Com a cessão gratuita do SEI, a economia do dinheiro público é incomensurável, uma 

vez que as instituições que o adotam deixam de gastar alguns milhões de dólares com 

a compra de soluções de mercado que, não raro, não solucionam as demandas para as 

quais são adquiridos. É a inovação advinda da implantação de uma cultura de 

socialização do conhecimento desenvolvido pela administração pública com os outros 

entes que a compõem. Se tal prática for mantida, será inegável que a gestão do 

orçamento público, a cada dia mais contingenciado, será sensivelmente mais racional. 

Não há mais espaço para aquisições milionárias quando há soluções gratuitas 

disponíveis (SOBRE O SEI, 2015). 
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O SEI faz parte do projeto Processo Eletrônico Nacional (PEN), uma iniciativa conjunta 

de órgãos e entidades de diversas esferas da Administração Pública para construção de uma 

infraestrutura pública de processos e documentos administrativos eletrônicos.  

Constitui-se em um sistema inovador de gestão de processos e documentos eletrônicos, 

de forma a alcançar a libertação do papel como suporte físico para documentos institucionais. 

Possui interface amigável e proporciona ganhos em agilidade, produtividade, transparência e 

redução de custos (MANUAL DO USUÁRIO SEI, 2015). 

O sistema se baseia em uma lógica de armazenamento online, uma vez que os 

documentos são produzidos, editados, assinados e tramitados dentro do próprio sistema, o que 

possibilita o compartilhamento de informações em tempo real, por meio digital. 

 Além disso, torna-se possível a atuação simultânea de diversas unidades, ainda que 

fisicamente distantes, contribuindo para a redução significativa do tempo de realização das 

atividades. Portanto, trata-se, sem dúvidas, de um sistema inovador de gestão de processos e 

documentos eletrônicos para a Administração Pública. 

 

 

Figura 3 - Sistema Eletrônico de Informações (SEI) 
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Dessa forma, não se faz mais necessário o trâmite de arquivos físicos em meio papel, o 

que produz milhares de volumes de processos físicos para armazenamento de documentos, 

causando dificuldades e demora prolongada para a localização de informações. 

Essas dificuldades para localização de informações se constituem em um problema 

alarmante, tendo em vista que, conforme dados da Associação Brasileira de Gestores de 

Documentos (ABGD, 2018), os gestores gastam quatro semanas por ano apenas procurando 

informações. 

Essa demora ocorre devido a problemas com o armazenamento inadequado ou 

desorganização dos arquivos em meio físico. Dessa forma, no total dos doze meses de um ano, 

um mês seria perdido apenas para localização de informações (ABGD, 2018). 

Esse problema de ineficiência se evidencia, ainda, quando se avalia que, segundo dados 

da ABGD (2018), a média de tempo gasto por colaboradores para localizar documentos 

perdidos entre os departamentos de uma empresa seria de duas horas diárias.  

Portanto, se desperdiça muito tempo para localizar documentos. Além disso, segundo 

dados da ABGD (2018), estima-se que, a cada doze segundos, um documento se perde nas 

empresas, o que poderia ser considerado um problema ainda mais grave.  

 

 

Figura 4 - Desperdícios de tempo para localização de informações (DINO, 2018) 

 

Ressalta-se que esses problemas poderiam ser facilmente evitados caso o 

armazenamento dos arquivos migrasse do meio físico para o meio digital, o que ocorre com a 

utilização do sistema SEI. 
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Entre as principais facilidades do SEI, citam-se: a portabilidade, pois se constitui em um 

sistema 100% web, com acesso pelos principais navegadores do mercado; o acesso remoto, pois 

pode ser acessado por computadores, notebooks, tablets, smartphones; e o controle de nível de 

acesso, com distinção entre processos de nível público, restrito e sigiloso (MANUAL DO 

USUÁRIO SEI, 2015). 

Além disso, destacam-se a tramitação em múltiplas unidades, que rompe a limitação 

física do papel; as diversas funcionalidades específicas, entre elas, controle de prazos, pesquisa 

de processos, e acompanhamento especial; e o sistema ser intuitivo, com boa usabilidade e fácil 

navegação (MANUAL DO USUÁRIO SEI, 2015). 

 

 

Figura 5 - Facilidades do SEI 

 

 

A implementação do sistema SEI nos órgãos da Administração Pública ocorre em 

etapas, conforme exposto no Anexo A - Adesão ao Sistema Eletrônico de Informações (SEI), 

que dispõe sobre o nível de adesão ao SEI, por esfera de governo.  
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O Anexo A ilustra a quantificação de órgãos que apresentam o status formalizado, ou 

seja, que formalizaram o acordo de cooperação e aguardam autorização para implantação do 

SEI, órgãos na etapa de cessão autorizada, ou seja, cujo acordo de cooperação técnica encontra-

se assinado, e órgãos com sistema efetivamente implantado. 

A tabela contida no Anexo A evidencia, ainda, as respectivas quantidades de adesões 

por entes federais, entidades paraestatais, estatais, entes estaduais e municipais, em posição 

relativa a maio de 2019.  

Os órgãos que já aderiram a este projeto apresentaram ganhos significativos, 

principalmente em termos de agilidade e economicidade de recursos públicos, pois, conforme 

relatado a seguir, a utilização do sistema SEI:   

 

torna o processo mais ágil e reduz os gastos com aquisição de resmas de papel e 

aluguel de impressoras, por exemplo. Somente em quatro órgãos públicos, o uso da 

software já proporcionou uma redução de R$ 2,2 milhões aos cofres públicos na 

comparação entre janeiro e junho deste ano na comparação com o ano passado. 

Somente com os serviços de postagem, houve uma redução de 36% dos custos. Além 

disso, o uso da ferramenta no MP diminuiu, em média, a tramitação dos documentos 

de 77 para 31 dias (PROJETO DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE 

DOCUMENTOS É APRESENTADO A GESTORES DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO, 2015). 

 

 

Após os estudos realizados, verifica-se que a inovação pode ser o diferencial para 

alcançar os resultados desejados, considerando os desafios existentes em meio a um cenário 

dinâmico, pautado pela necessidade constante de acompanhamento das transformações 

contemporâneas. 

Nesse cenário, destaca-se a importância da incorporação de novas tecnologias nas 

organizações, com fins de otimização de processos e geração de maior eficiência no âmbito da 

prestação de serviços públicos. 

Considerando as particularidades de cada organização na implementação de sistemas 

inovadores, destaca-se a importância de aprimoramento do desenvolvimento de capacidades, 

impulsionando qualificações e habilidades. 
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Pitcher (2007) apresenta resultados indicando que, para que haja uma efetiva mudança 

organizacional, não basta modificar a cultura ou a estrutura organizacional se não houver 

transformação das pessoas envolvidas. 

Dessa forma, os indivíduos envolvidos precisam estar preparados para colaborar com 

esse processo, funcionando como mão-de-obra preparada e qualificada, e não como barreira de 

resistência a mudanças, garantindo que as competências organizacionais sejam aprimoradas e 

implantadas de forma bem-sucedida.  

Vislumbra-se que houve avanço considerável em relação aos ganhos provenientes da 

incorporação de novas tecnologias na inovação do processo das atividades da administração 

pública, mediante diversas iniciativas do governo.  

Dessa forma, entende-se que há a necessidade de aprofundamento dos estudos para 

investigar como essas variáveis se relacionam, com finalidade de avaliação sobre quais 

características exercem maior influência no resultado obtido na adoção do uso de uma inovação 

no âmbito da administração pública. 

 

3. Metodologia 

A metodologia utilizada foi um estudo de caso único, por meio da abordagem de 

pesquisa quantitativa e qualitativa, em estudo transversal, por meio de análise da coleta de dados 

primários.  

Em relação aos meios, esta pesquisa pode ser classificada como pesquisa de campo e 

documental. Em relação aos objetivos, esta pesquisa se caracteriza tanto como exploratória 

quanto descritiva.  

Souza e Bruno-Faria (2013) abordam a frequência da utilização de estudos de caso com 

fins de compreender fenômenos complexos e multidimensionais, nos quais os autores 

exemplificam com o processo de inovação.  

Richardson et al. (2015) destacam o uso do método quantitativo com fins de obter maior 

precisão dos resultados e evitar distorções de análise e interpretação, o que possibilitaria uma 

margem de segurança quanto às interferências. Além disso, citam a aplicação frequente desse 
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método nos estudos de caráter descritivo, que procuram descobrir e classificar a relação entre 

variáveis.  

Dessa forma, foi realizado o estudo de caso único, inicialmente, por meio da 

metodologia quantitativa. No entanto, após análise dos dados quantitativos, observou-se a 

importância da complementação por meio da metodologia qualitativa, tendo em vista a valiosa 

visão polissêmica da fala humana e a inserção em determinado contexto social e histórico, 

destacadas por Campos (2004).  

Para a etapa qualitativa, foi empregada a técnica de análise de conteúdo para tratamento 

dos dados, frequentemente utilizada para estudos organizacionais relativos à Administração, 

tendo em vista sua legitimidade conquistada no campo da administração (MOZZATO e 

GRZYBOVSKI, 2011). 

 

3.1 Coleta de dados 

A coleta de dados primários foi realizada por meio de um questionário disponibilizado 

a cerca de 1.000 servidores da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), autarquia 

federal vinculada ao Ministério da Saúde (MS).  

Este questionário (survey), aplicado na ANS, foi adaptado a partir do questionário 

integrante da Tese de Doutorado em Administração (FEA/USP) de Gilberto Perez, acerca da 

“Adoção de Inovações Tecnológicas: um estudo sobre o uso de sistemas de informação na área 

de saúde”. 

Esse questionário quantitativo também havia sido utilizado no estudo constante do 

artigo publicado por Gilberto Perez e Ronaldo Zwicker na Revista de Administração 

Mackenzie, em 2010.  

Além disso, foram realizadas cinco entrevistas semiestruturadas, com servidores 

públicos do quadro de pessoal efetivo da ANS, incluindo ocupantes de cargos de coordenação 

e gerência, pertencentes à Diretoria de Normas e Habilitação das Operadoras (DIOPE), uma 

das cinco diretorias que compõem a estrutura organizacional da ANS. 
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4. Etapa quantitativa 

4.1 Modelo de pesquisa proposto 

Este estudo foi desenvolvido a partir de uma adaptação do questionário quantitativo de 

Perez (2006), integrante de sua Tese de Doutorado em Administração (FEA/USP) acerca da 

“Adoção de Inovações Tecnológicas: um estudo sobre o uso de sistemas de informação na área 

de saúde”, tendo o autor utilizado com adaptações o instrumento desenvolvido por Benbasat e 

Moore (1991).  

Portanto, para analisar quais os principais fatores de influência no resultado da adoção 

de uma inovação na Administração Pública, foram definidas como variáveis independentes as 

características: vantagem relativa, compatibilidade, experimentação, facilidade e demonstração 

de resultado.  

Por sua vez, o resultado do uso da inovação foi definido como variável dependente, 

tendo em vista que sofre o impacto provocado pelas variáveis independentes anteriormente 

listadas. 

Dessa forma, as características utilizadas para formulação do modelo proposto foram 

estabelecidas a partir do estudo realizado por Perez (2006), que se fundamenta nas 

características identificadas em Moore e Benbasat (1991). 

Essas características foram selecionadas por terem sido consideradas pelos autores 

referenciados como as mais adequadas ao estudo de inovações tecnológicas introduzidas por 

sistemas de informação/TI. 

O quadro a seguir ilustra a descrição do significado de cada uma das cinco 

características, assim como os autores que a identificaram como relevante para exercer 

influência no estudo por eles desenvolvido. 
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Quadro 3 - Características de influência 

Característica Descrição Autor(es) 

Vantagem relativa 
Grau com o qual uma inovação é percebida 

como melhor que seu precursor. 
Rogers (1983) 

Compatibilidade 

Grau com o qual uma inovação é percebida 

como consistente com os valores existentes, 

necessidade e experiências passadas dos 

adotantes potenciais. 

Rogers (1983) 

Experimentação 
Grau com o qual uma inovação pode ser 

experimentada antes da adoção. 
Rogers (1983) 

Facilidade 
Grau com o qual uma inovação é percebida 

fácil de se usar. 

Benbasat e 

Moore (1991) 

Demonstração de 

resultado 

Tangibilidade dos resultados pelo uso de 

uma inovação. 

Benbasat e 

Moore (1991) 

Fonte: Adaptado de Perez (2006) a partir de Moore e Benbasat (1991) 

 

 

A figura a seguir exemplifica o modelo de pesquisa proposto, no qual as elipses 

representam as variáveis ou constructos latentes não observados, os retângulos representam as 

variáveis observadas, e as setas representam o impacto de uma variável em outra. 
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Figura 6 - Modelo de pesquisa proposto 

 

4.2 Questionário quantitativo 

Para abordagem quantitativa, foi realizada coleta de dados primários, tendo como base 

o questionário (survey) adaptado a partir de Perez (2006), integrante de sua Tese de Doutorado 

em Administração (FEA/USP) acerca da “Adoção de Inovações Tecnológicas: um estudo sobre 

o uso de sistemas de informação na área de saúde”. 

Perez (2006) utiliza, com adaptações, o instrumento desenvolvido por Benbasat e Moore 

(1991), sendo o questionário elaborado por Perez (2006) também utilizado no estudo constante 

do artigo publicado na Revista de Administração Mackenzie por Perez e Zwicker (2010). 

O questionário adaptado a partir da fonte anteriormente detalhada encontra-se no 

Apêndice B – Questionário Quantitativo e a relação entre as variáveis e as assertivas 

correspondentes, assim como os esclarecimentos referentes às adaptações realizadas1, 

encontram-se identificados a seguir. 

                                                           
1  Na adaptação do questionário não foram considerados os constructos de uso voluntário, intenção de 

aumentar o uso, uso atual, visibilidade e imagem, tendo em vista a obrigatoriedade da utilização do sistema SEI 
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Quadro 4 - Variáveis para avaliação do resultado do uso de uma ferramenta de inovação 

Assertiva Variável 

O uso do SEI possibilita a criação de novos serviços ou processos. RES_1 

O uso do SEI permite melhorar a forma de realizar serviços ou 

processos atuais. 
RES_2 

O uso do SEI permite a criação de serviços ou processos diferenciados. RES_3 

O uso do SEI possibilita inovar a forma de executar minhas funções 

administrativas. 
RES_4 

O uso do SEI permite ter acesso a novos conhecimentos. RES_5 

 

 

Quadro 5 - Variáveis para avaliação da vantagem relativa do uso de uma ferramenta de inovação 

Assertiva Variável 

Usando o SEI posso realizar minhas tarefas mais rapidamente. VTR_1 

O uso do SEI torna mais fácil a realização do meu trabalho. VTR_2 

O uso do SEI me possibilita um maior controle do meu trabalho. VTR_3 

O uso do SEI melhora a qualidade do meu trabalho. VTR_4 

O uso do SEI melhora minha efetividade no trabalho. VTR_5 

 

 

Quadro 6 - Variáveis para avaliação da facilidade do uso de uma ferramenta de inovação 

Assertiva Variável 

Acredito que é fácil utilizar o SEI para fazer o que preciso fazer. FAC_1 

Minha interação com o SEI é clara e de fácil compreensão. FAC_2 

No geral, acredito que o SEI é fácil de ser utilizado. FAC_3 

Aprender a usar o SEI é fácil para mim. FAC_4 

                                                           
na unidade de análise. Além disso, não foi considerada a assertiva acerca da capacidade de propiciar novas 

alternativas para o método de ensino, relativa ao constructo de resultado do uso, tendo em vista que o sistema SEI 

não foi projetado com finalidade para métodos de ensino. 
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Quadro 7 - Variáveis para avaliação da demonstração de resultado do uso de uma ferramenta de inovação 

Assertiva Variável 

Acredito que posso comunicar aos outros as consequências do uso do 

SEI. 
DMR_1 

Os resultados do uso do SEI são aparentes para mim. DMR_2 

Não tenho dificuldades para explicar por que o uso do SEI pode ou não 

ser benéfico. 
DMR_3 

Não tive dificuldades para dizer aos outros sobre os resultados do uso 

do SEI. 
DMR_4 

 

 

Quadro 8 - Variáveis para avaliação da compatibilidade do uso de uma ferramenta de inovação 

Assertiva Variável 

Entendo que o uso do SEI ajusta-se bem à forma que eu gosto de 

trabalhar. 
CMP_1 

O uso do SEI ajusta-se ao meu estilo de trabalho. CMP_2 

O uso do SEI é compatível com todos os aspectos do meu trabalho. CMP_3 

 

 

 

Quadro 9 - Variáveis para avaliação da experimentação do uso de uma ferramenta de inovação 

Assertiva Variável 

Tive várias oportunidades de experimentar aplicações para o SEI. EXP_1 

Antes de decidir usar o SEI, pude experimentá-lo corretamente. EXP_2 

Foi-me permitido usar o SEI a título de teste, com tempo suficiente 

para entender o que poderia fazer. 
EXP_3 

 

 

 



42 

 

 

 

4.3 Instrumentos para coleta de dados quantitativos 

O questionário quantitativo foi desenvolvido por meio do software Qualtrics, e 

disponibilizado para cerca de 1.000 (mil) servidores da Agência Nacional de Saúde 

Suplementar (ANS) por meio de correspondência eletrônica contendo o link para participação 

no estudo, em agosto de 2019.  

O questionário utilizado, apresentado detalhadamente no Apêndice B – Questionário 

Quantitativo, compõe-se por 27 (vinte e sete) assertivas fechadas acerca da adoção do sistema 

SEI, para as quais foi utilizada escala do tipo Likert de 7 (sete) pontos para sua avaliação. 

Nessa escala, pode-se atribuir uma nota de 1 (um), correspondente ao valor mínimo, a 

7 (sete), correspondente ao valor máximo, para as questões, de forma a refletir o grau de 

importância da afirmativa para o respondente.  

Por fim, o questionário disponibilizado incluiu informações pessoais acerca do 

respondente, tais como o cargo ocupado na ANS, a escolaridade, o sexo, a faixa etária e o tempo 

de experiência atuando na Administração Pública.  

Foi contabilizado um total de 308 respostas, sendo 221 consideradas respostas válidas 

para análise por meio do modelo proposto. Embora o uso do sistema SEI esteja amplamente 

disseminado nas atividades rotineiras executadas pelos servidores da ANS, houve notificações 

de funcionários que relataram não utilizar frequentemente o sistema. 

Foram recebidos e-mails de dois servidores, um deles esclarecendo que não participou 

da pesquisa pois não utilizava o sistema SEI em suas atividades, e o outro esclarecendo que não 

participou por utilizar pouquíssimo o sistema SEI. 

O tamanho da amostra obtida pode ser considerado suficiente para análise do modelo, 

tendo em vista o critério definido por Hair et al (2005), que define que o tamanho da amostra 

deve ser, preferencialmente, superior a 100 (cem) respondentes ou que o número de 

respondentes deve ser, no mínimo, cinco vezes o número de variáveis em estudo. 
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4.4 Análise do perfil dos respondentes 

Do total de 221 respostas válidas ao questionário quantitativo, quatro respondentes 

concluíram a atribuição de uma nota de 1 (um), correspondente ao valor mínimo, a 7 (sete), 

correspondente ao valor máximo, para as questões fechadas acerca da adoção do sistema SEI, 

mas não apresentaram respostas referentes às informações pessoais, tais como o cargo ocupado 

na ANS, a escolaridade, o sexo, a faixa etária e o tempo de experiência atuando na 

Administração Pública.  

Dessa forma, são apresentados a seguir os dados quantitativos demográficos acerca do 

perfil dos respondentes, que totalizaram 217 respostas válidas e completas ao questionário 

quantitativo.  

Nessa análise demográfica, pode-se observar que, dos 217 respondentes, 116 são do 

sexo feminino (o que corresponde a 53,46% do total) e 101 são do sexo masculino (o que 

corresponde a 46,54% do total), conforme ilustrado no gráfico a seguir. 

 

 

 

Gráfico 1 - Distribuição por sexo 
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Sexo Quantidade (em números) % (em valores percentuais) 

Masculino 101 46,54% 

Feminino 116 53,46% 

Total 217 100% 

Tabela 1 - Distribuição por sexo em quantidade e valores percentuais 

 

Questão Mínimo Máximo Média Desvio Padrão Variância Total 

Qual o seu sexo? 1.00 2.00 1.53 0.50 0.25 217 

Tabela 2 - Medidas de dispersão da distribuição por sexo 

 

Em relação ao grau de escolaridade dos respondentes, constata-se que a maioria possui 

pós-graduação em nível de especialização (90 indivíduos, o que corresponde a 41,47% do total), 

66 indivíduos possuem graduação (o que corresponde a 30,41% do total), e 52 indivíduos 

possuem pós-graduação em nível de mestrado e/ou doutorado (o que corresponde a 23,96% do 

total).  

A minoria, 9 indivíduos (o que corresponde a 4,15% do total) possui nível médio e não 

houve nenhum respondente com apenas nível fundamental, conforme ilustrado no gráfico a 

seguir. 

 

Gráfico 2 - Distribuição por escolaridade 
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Escolaridade 
Quantidade (em 

números) 
% (em valores 
percentuais) 

Ensino fundamental 0 0,00% 

Ensino médio 9 4,15% 

Graduação 66 30,41% 

Pós-graduação (Especialização) 90 41,47% 

Pós-graduação (Mestrado e/ou 
Doutorado) 

52 23,96% 

Total 217 100% 

Tabela 3 - Escolaridade em quantidade e valores percentuais 

 

Questão Mínimo Máximo Média Desvio Padrão Variância Total 

Qual a sua 
escolaridade? 

2.00 5.00 3.85 0.83 0.69 217 

Tabela 4 - Medidas de dispersão da escolaridade 

 

Em relação à faixa etária dos respondentes, observa-se que 22 indivíduos possuem 

menos de 30 anos de idade (o que corresponde a 10,14% do total), 80 indivíduos possuem entre 

30 e 40 anos (o que corresponde a 36,87% do total), e 67 indivíduos possuem entre 40 e 50 

anos (o que corresponde a 30,88% do total). 

Dos demais, 38 indivíduos possuem entre 50 e 60 anos (o que corresponde a 17,51% do 

total) e 10 indivíduos possuem mais de 60 anos de idade (o que corresponde a 4,61% do total), 

conforme ilustrado no gráfico a seguir. 
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Gráfico 3 - Distribuição por faixa etária 

 

 

Faixa etária Quantidade (em números) % (em valores percentuais) 

Menos de 30 anos 22 10,14% 

Entre 30 e 40 anos 80 36,87% 

Entre 40 e 50 anos 67 30,88% 

Entre 50 e 60 anos 38 17,51% 

Mais de 60 anos  10 4,61% 

Total 217 100% 

Tabela 5 - Faixa etária em quantidade e valores percentuais 

 

Questão Mínimo Máximo Média Desvio Padrão Variância Total 

Qual a sua faixa 
etária? 

1.00 5.00 2.70 1.02 1.04 217 

Tabela 6 - Medidas de dispersão da faixa etária 

 

Quanto à distribuição em função do cargo ocupado na ANS, verifica que a maioria 

ocupa o cargo de Especialista em Regulação de Saúde Suplementar (85 indivíduos, o que 

corresponde 39,17% do total). 
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Dos demais, 30 indivíduos ocupam o cargo de Técnico Administrativo (o que 

corresponde a 13,82% do total), 26 indivíduos ocupam o cargo de Analista Administrativo (o 

que corresponde a 11,98% do total) e 14 indivíduos ocupam o cargo de Técnico em Regulação 

(o que corresponde a 6,45% do total).  

O percentual atribuído a outros cargos foi relevante, pois 62 indivíduos assinalaram 

ocupar um cargo não identificado na listagem (o que corresponde a 28,57% do total), indicando 

uma contribuição considerável de indivíduos em cargos não efetivos e de colaboração, 

conforme ilustrado no gráfico a seguir. 

 

 

Gráfico 4 - Distribuição por cargo ocupado na ANS 

 

Cargo ocupado na ANS Quantidade (em números) % (em valores percentuais) 

Analista Administrativo 26 11,98% 

Especialista em Regulação 85 39,17% 

Técnico Administrativo 30 13,82% 

Técnico em Regulação 14 6,45% 

Outros 62 28,57% 

Total 217 100% 

Tabela 7 - Cargo ocupado na ANS em quantidade e valores percentuais 
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Questão Mínimo Máximo Média Desvio Padrão Variância Total 

Qual cargo você 
ocupa? 

1.00 5.00 3.00 1.44 2.08 217 

Tabela 8 - Medidas de dispersão do cargo ocupado na ANS 

 

Em relação ao tempo de experiência atuando na Administração Pública, observa-se que 

35 indivíduos possuem menos de 5 anos (o que corresponde a 16,13% do total), 43 indivíduos 

possuem entre 5 e 10 anos (o que corresponde a 19,82% do total), e 88 indivíduos possuem 

entre 10 e 15 anos (o que corresponde a 40,55% do total). 

Dos demais, 32 indivíduos possuem entre 15 e 20 anos (o que corresponde a 14,75% do 

total) e 19 indivíduos possuem mais de 20 anos de atuação (o que corresponde a 8,76% do 

total), conforme ilustrado no gráfico a seguir. 

 

 

 

Gráfico 5 - Distribuição por tempo de experiência de atuação na Administração Pública 
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Faixa etária Quantidade (em números) % (em valores percentuais) 

Menos de 5 anos 35 16,13% 

Entre 5 e 10 anos 43 19,82% 

Entre 10 e 15 anos 88 40,55% 

Entre 15 e 20 anos 32 14,75% 

Mais de 20 anos  19 8,76% 

Total 217 100% 

Tabela 9 - Tempo de experiência em quantidade e valores percentuais 

 

Questão Mínimo Máximo Média Desvio Padrão Variância Total 

Quanto tempo de 
experiência possui 

atuando na 
Administração 

Pública? 

1.00 5.00 2.80 1.14 1.30 217 

Tabela 10 - Medidas de dispersão do tempo de experiência 

 

4.5 Análise dos dados quantitativos 

Para análise dos dados coletados por meio do questionário quantitativo foi utilizada a 

Modelagem de Equação Estrutural (SEM) e o método PLS (Partial Least Squares). O software 

utilizado para análise dos dados foi o SmartPLS®, versão 2.0.M3, desenvolvido por Ringle, 

Christian M., Wende, Sven e Will, Alexander (2005), disponível em http://www.smartpls.de. 

Após o processamento prévio de tratamento dos dados, pode-se dividir a análise dos 

dados quantitativos em duas etapas. A primeira etapa corresponde à avaliação do modelo de 

mensuração, que consiste em avaliar a confiabilidade e a validade do modelo de equações 

estruturais. A segunda etapa corresponde à avaliação e à validação do modelo estrutural, que 

apresenta as relações entre as variáveis e seus constructos. 

 

 

 

http://www.smartpls.de/
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4.5.1 Processamento prévio dos dados 

Inicialmente, foi realizado o tratamento inicial dos dados para a validação prévia da 

adequação do arquivo de dados, na qual o software emite mensagem informando acerca da 

validade do arquivo contendo a base de dados (“The data file is valid!”). 

Após essa validação, foram inseridos os constructos latentes e indexados os indicadores 

aos constructos correspondentes, estabelecendo as respectivas relações, conforme ilustrado na 

figura a seguir. 

 

 

Figura 7 – Modelo proposto para tratamento dos dados quantitativos com método PLS 

 

A tabela a seguir apresenta a listagem com o detalhamento em relação a quais assertivas 

correspondem a cada uma das variáveis e seus respectivos constructos, para esclarecimentos 

acerca do significado dos códigos utilizados no processamento dos dados. 
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Quadro 10 - Relação entre constructos, variáveis e assertivas 

Constructo Variável Assertiva 

RES 

RES_1 
O uso do SEI possibilita a criação de novos serviços 

ou processos. 

RES_2 
O uso do SEI permite melhorar a forma de realizar 

serviços ou processos atuais. 

RES_3 
O uso do SEI permite a criação de serviços ou 

processos diferenciados. 

RES_4 
O uso do SEI possibilita inovar a forma de executar 

minhas funções administrativas. 

RES_5 
O uso do SEI permite ter acesso a novos 

conhecimentos. 

VTR 

VTR_1 
Usando o SEI posso realizar minhas tarefas mais 

rapidamente. 

VTR_2 
O uso do SEI torna mais fácil a realização do meu 

trabalho. 

VTR_3 
O uso do SEI me possibilita um maior controle do 

meu trabalho. 

VTR_4 O uso do SEI melhora a qualidade do meu trabalho. 

VTR_5 O uso do SEI melhora minha efetividade no trabalho. 

FAC 

FAC_1 
Acredito que é fácil utilizar o SEI para fazer o que 

preciso fazer. 

FAC_2 
Minha interação com o SEI é clara e de fácil 

compreensão. 

FAC_3 No geral, acredito que o SEI é fácil de ser utilizado. 

FAC_4 Aprender a usar o SEI é fácil para mim. 
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DMR 

DMR_1 
Acredito que posso comunicar aos outros as 

consequências do uso do SEI. 

DMR_2 Os resultados do uso do SEI são aparentes para mim. 

DMR_3 
Não tenho dificuldades para explicar por que o uso do 

SEI pode ou não ser benéfico. 

DMR_4 
Não tive dificuldades para dizer aos outros sobre os 

resultados do uso do SEI. 

CMP 

CMP_1 
Entendo que o uso do SEI ajusta-se bem à forma que 

eu gosto de trabalhar. 

CMP_2 O uso do SEI ajusta-se ao meu estilo de trabalho. 

CMP_3 
O uso do SEI é compatível com todos os aspectos do 

meu trabalho. 

EXP 

EXP_1 
Tive várias oportunidades de experimentar aplicações 

para o SEI. 

EXP_2 
Antes de decidir usar o SEI, pude experimentá-lo 

corretamente. 

EXP_3 
Foi-me permitido usar o SEI a título de teste, com 

tempo suficiente para entender o que poderia fazer. 

 

 

4.5.2 Avaliação do modelo de mensuração 

A avaliação do modelo de mensuração busca identificar a relação existente entre os 

indicadores e os respectivos constructos, com fins de comparação entre o modelo proposto com 

a realidade estabelecida por meio das teorias (FRANZIN, 2018).  

Portanto, para avaliação do modelo de mensuração, foi necessário analisar a 

confiabilidade e a validade do modelo proposto neste estudo. Para isso, foi realizada análise do 

grau de confiabilidade composta (composite reliability), validade convergente (variance 

extracted), confiabilidade do indicador (indicator reliability), e validade discriminante 

(discriminant validity). 
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A confiabilidade do instrumento de medição pode ser interpretada como a sua coerência, 

a ser identificada por meio da constância de seus resultados. Refere-se, portanto, à estabilidade 

ou à consistência pela qual pode-se confiar na fidedignidade dos resultados de uma pesquisa 

(MARTINS, 2006).   

Por sua vez, conforme Martins (2006), a validade se refere ao grau em que o instrumento 

de medição afere o que se propõe a medir, ou seja, um critério de significância que depende da 

adequação do instrumento em relação ao objetivo que se deseja alcançar.  

 

4.5.2.1 Confiabilidade composta e consistência interna  

Para avaliação da confiabilidade composta (composite reliability) e da consistência 

interna do modelo, cujo indicador tradicional consiste no Alfa de Cronbach, foi gerado o 

relatório correspondente à visão geral de qualidade dos dados (PLS - Quality Criteria - 

Overwiew), conforme ilustrado na tabela a seguir. 

 

 
Confiabilidade composta 
(Composite Reliability) 

Alpha de Cronbach 
(Cronbachs Alpha) 

CMP 0,9294 0,8862 

DMR 0,9228 0,8884 

EXP 0,8687 0,7703 

FAC 0,9233 0,8889 

RES 0,9419 0,9227 

VTR 0,9283 0,9031 

Tabela 11 - Confiabilidade composta e Alpha de Cronbach 

 

Como os valores reportados para CMP, DMR, EXP, FAC, RES e VTR (0,9294; 0,9228; 

0,8687; 0,9233; 0,9419 e 0,9283, respectivamente) são consideravelmente superiores ao 

mínimo de 0,6, considerado como satisfatório, pode-se concluir pela existência de níveis 

elevados de consistência interna nas variáveis latentes (NASCIMENTO E MACEDO, 2016). 
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Em relação ao Alfa de Cronbach, observa-se que os valores reportados para CMP, DMR, 

EXP, FAC, RES e VTR (0,8862; 0,8884; 0,7703; 0,8889; 0,9227 e 0,9031, respectivamente) 

são superiores ao mínimo de 0,70, o que indica uma boa confiabilidade do instrumento de 

medida.  

Segundo Bem et al. (2010), o Alfa de Cronbach pode ser considerado o método mais 

utilizado para mensurar a confiabilidade de um instrumento de medida, relacionando-a com a 

consistência interna dos indicadores: 

 

Confiabilidade e validade são duas propriedades de medida estreitamente 

relacionadas, desempenhando papéis complementares. A confiabilidade de 

consistência interna está relacionada à homogeneidade das respostas dos distintos 

avaliadores, enquanto a validade está associada ao grau de certeza que se tem sobre o 

conceito medido (BEM et al., 2010). 

 

4.5.2.2 Validade convergente 

A validade convergente pode ser definida como “a extensão em que uma medida se 

correlaciona positivamente com medidas alternativas do mesmo constructo”, sendo necessário 

considerar os valores da Variância Média Extraída (Average Variance Extracted), que 

representa a correlação entre as variáveis e seus constructos (NASCIMENTO e MACEDO, 

2016).  

A tabela a seguir ilustra os valores obtidos para Variância Média Extraída (Average 

Variance Extracted) para cada um dos construtos, com base nos dados processados por meio 

do algoritmo PLS. 
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Variância Média Extraída 

(Average Variance Extracted) 

CMP 0,8148 

DMR 0,7498 

EXP 0,6895 

FAC 0,7510 

RES 0,7646 

VTR 0,7218 

Tabela 12 - Variância Média Extraída 

 

Considerando o parâmetro de Variância Média Extraída (Average Variance Extracted) 

apresentado por Fornell e Larcker (1981), igual ou superior a 0,50, para indicar a adequação do 

modelo, verifica-se que os valores reportados para CMP, DMR, EXP, FAC, RES e VTR 

(0,8148; 0,7498; 0,6895; 0,7510; 0,7646 e 0,7218, respectivamente) são superiores a 0,5, 

portanto, pode-se concluir que o modelo converge a um resultado adequado.  

 

4.5.2.3 Confiabilidade do indicador 

As cargas de todos os indicadores devem ser estatisticamente significativas para serem 

consideradas satisfatórias nas pesquisas exploratórias. Nascimento e Macedo (2016) definem a 

confiabilidade do indicador como a característica pela qual: “Altas cargas externas no mesmo 

construto indicam que os indicadores associados têm muito em comum com o fenômeno 

captado pelo construto latente”.  

Para analisar a confiabilidade do indicador, foram elevadas ao quadrado as cargas 

obtidas em PLS Algorithm – Calculation Results – Outer Loadings, conforme demonstrado na 

tabela a seguir. 
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 Carga (Loading) Confiabilidade do indicador 

CMP_1 0,9180 0,842724 

CMP_2 0,9429 0,889060 

CMP_3 0,8441 0,712505 

DMR_1 0,8438 0,711998 

DMR_2 0,8806 0,775456 

DMR_3 0,8108 0,657397 

DMR_4 0,9244 0,854515 

EXP_1 0,7327 0,536849 

EXP_2 0,8915 0,794772 

EXP_3 0,8584 0,736851 

FAC_1 0,8579 0,735992 

FAC_2 0,8901 0,792278 

FAC_3 0,9124 0,832474 

FAC_4 0,8020 0,643204 

RES_1 0,9045 0,818120 

RES_2 0,8175 0,668306 

RES_3 0,9146 0,836493 

RES_4 0,8731 0,762304 

RES_5 0,8590 0,737881 

VTR_1 0,8127 0,660481 

VTR_2 0,8729 0,761954 

VTR_3 0,7880 0,620944 

VTR_4 0,8800 0,774400 

Tabela 13 - Confiabilidade do indicador 
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Os valores acima de 0,7 são considerados como valor de carga estatisticamente 

significativa, e, portanto, satisfatórias nas pesquisas exploratórias. Os valores entre 0,4 e 0,7 

não devem ser eliminados, pois ainda apresentam confiabilidade (FRANZIN, 2018).  

 

4.5.2.4 Validade discriminante 

A validade discriminante está associada ao grau de distinção entre os constructos, 

buscando identificar sua unicidade e verificar “o ponto até onde o construto não se correlaciona 

com outros construtos que dele diferem” (BEM et al., 2010). 

Os valores na tabela a seguir foram obtidos a partir de PLS Algorithm – Quality Criteria 

– Latent Variable Correlations, considerando os valores da raiz quadrada da Variância Média 

Extraída de cada constructo e as correlações entre as variáveis independentes. 

 

 CMP DMR EXP FAC RES VTR 

CMP 0,902663 0 0 0 0 0 

DMR 0,7576 0,86591 0 0 0 0 

EXP 0,5837 0,5668 0,830361 0 0 0 

FAC 0,7654 0,7873 0,5486 0,866603 0 0 

RES 0,7361 0,723 0,6109 0,6477 0,874414 0 

VTR 0,8362 0,7914 0,5214 0,7179 0,7429 0,849588 

Tabela 14 - Validade discriminante 

 

Para analisar a validade discriminante, efetua-se a comparação para verificar se o valor 

da raiz quadrada da Variância Média Extraída (AVE) se apresenta superior ao coeficiente de 

correlação entre as variáveis latentes (FORNELL e LARCKER, 1981). 

Os valores da raiz quadrada da Variância Média Extraída foram apresentados em negrito 

na diagonal da tabela, sendo possível observar que para todos os constructos se apresentam 

superiores aos coeficientes de correlação das variáveis latentes, portanto, pode-se concluir pela 

existência de validade discriminante. 
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4.5.3 Avaliação do modelo estrutural 

Após concluída a etapa de avaliação do modelo de mensuração, na qual foi possível 

concluir pela existência de confiabilidade composta (composite reliability), validade 

convergente (variance extracted), confiabilidade do indicador (indicator reliability), e validade 

discriminante (discriminant validity), prossegue-se com a avaliação do modelo estrutural. 

Nessa etapa, para avaliação do modelo estrutural, foram analisados os coeficientes de 

determinação (R²), a relevância preditiva (Q²), o tamanho e a significância dos coeficientes de 

caminho.  

A figura a seguir ilustra o processamento dos dados quantitativos por meio do software 

SmartPLS®, utilizando-se o método PLS (Partial Least Squares), no qual foi estimada a 

modelagem de caminhos (Path-Modeling Estimation) pelo cálculo realizado acessando a opção 

Calculate - PLS Algorithm. 

 

 

Figura 8 - Processamento dos dados quantitativos com método PLS 
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4.5.3.1 Coeficientes de determinação (R²) e coeficientes de caminho 

Os coeficientes de determinação explicam o quanto o comportamento de uma variável 

latente influencia na variância de outra variável latente a ela relacionada (SILVA, 2014). 

Conforme Cohen (1988), os valores de R² maiores ou iguais a 2%, 13% e 26% podem ser 

considerados como efeitos pequeno, médio e grande, respectivamente. 

O modelo proposto apresenta o valor para o coeficiente de determinação R² superior a 

65% para o constructo de Resultado do uso (RES), o que pode ser considerado um grande efeito 

para análise do coeficiente de determinação do modelo com base nos parâmetros de Cohen 

(1988). 

 

 

4.5.3.2 Coeficientes de caminho 

Considerando o objeto deste estudo de identificação dos principais fatores de influência 

no resultado da adoção de uma inovação na Administração Pública, pode-se observar que o 

constructo Resultado do uso sofre maior influência dos constructos Vantagem Relativa (VTR) 

e Demonstração de Resultado (DMR). 

Esses constructos (VTR e DMR) apresentaram os maiores valores de coeficientes de 

caminho (0,286 e 0,287, respectivamente) entre os demais constructos que afetam o Resultado 

do uso de uma inovação na Administração Pública. 

Os coeficientes de caminho indicam a forma de relacionamento entre os constructos, 

sendo que os valores variam de -1 a +1. Quanto mais próximos estão os valores de +1 pode-se 

interpretar como uma relação positiva forte entre os constructos e quanto mais próximo estão 

os valores de -1, a interpretação seria o oposto. Os valores que se aproximam de zero 

representam relações fracas (FRANZIN, 2018). 

Portanto, observa-se que a relação mais forte ocorre entre os constructos Vantagem 

Relativa (VTR) e Demonstração de Resultado (DMR) em relação ao Resultado (RES) e a 

relação mais fraca identificada ocorre entre os constructos de Facilidade (FAC) e Resultado 

(RES). 

 



60 

 

 

 

O procedimento Bootstrapping, ilustrado na figura a seguir, demonstra que a Facilidade 

(FAC) apresenta coeficiente de regressão baixo em relação ao Resultado do uso (RES), 

comparativamente às demais variáveis latentes, o que poderia indicar que o sistema não foi 

percebido como fácil de se usar pelos respondentes. 

 

 

Figura 9 - Processamento dos dados quantitativos com procedimento Bootstrapping 

 

A tabela a seguir apresenta detalhadamente os valores obtidos por meio do software 

SmartPLS® com o emprego da técnica Bootstrapping - Path coefficients - Means, STDEV e 

T-Values para o número de 221 casos e amostra de 500 repetições, indicando as relações 

causais.  
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Amostra original 
(Original Sample) 

Média amostral 
(Sample Mean) 

Desvio 
Padrão 
(STDEV) 

Erro Padrão 
(STERR) 

CMP_1 <- CMP 0,9180 0,9183 0,0152 0,0152 

CMP_2 <- CMP 0,9429 0,9432 0,0084 0,0084 

CMP_3 <- CMP 0,8441 0,8414 0,0372 0,0372 

DMR_1 <- DMR 0,8438 0,8418 0,0276 0,0276 

DMR_2 <- DMR 0,8806 0,8805 0,0231 0,0231 

DMR_3 <- DMR 0,8108 0,8104 0,0492 0,0492 

DMR_4 <- DMR 0,9244 0,9243 0,0122 0,0122 

EXP_1 <- EXP 0,7327 0,7298 0,0431 0,0431 

EXP_2 <- EXP 0,8915 0,8908 0,0183 0,0183 

EXP_3 <- EXP 0,8584 0,8579 0,0229 0,0229 

FAC_1 <- FAC 0,8579 0,8564 0,0283 0,0283 

FAC_2 <- FAC 0,8901 0,8895 0,0215 0,0215 

FAC_3 <- FAC 0,9124 0,9128 0,0144 0,0144 

FAC_4 <- FAC 0,802 0,7967 0,0516 0,0516 

RES_1 <- RES 0,9045 0,9047 0,0157 0,0157 

RES_2 <- RES 0,8175 0,8172 0,0358 0,0358 
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RES_3 <- RES 0,9146 0,9142 0,015 0,015 

RES_4 <- RES 0,8731 0,8726 0,0272 0,0272 

RES_5 <- RES 0,859 0,8578 0,0206 0,0206 

VTR_1 <- VTR 0,8127 0,8126 0,036 0,036 

VTR_2 <- VTR 0,8729 0,8725 0,0248 0,0248 

VTR_3 <- VTR 0,788 0,7847 0,0469 0,0469 

VTR_4 <- VTR 0,88 0,8802 0,0226 0,0226 

VTR_5 <- VTR 0,8896 0,8898 0,0229 0,0229 

Tabela 15 - Coeficientes de caminho, média amostral, desvio e erro padrão 

 

 

4.5.3.3 Relevância preditiva (Q²)  

A relevância preditiva (Q²), também conhecida como indicador de Stone-Geisser, 

representa o valor do indicador de qualidade de ajuste do modelo, ou seja, a qualidade de 

predição ou acurácia do modelo (FRANZIN, 2018). 

A tabela a seguir apresenta os valores Q², obtidos por meio do procedimento 

Blindfolding - Construct Crossvalidated Redundancy - com configuração de uma omissão de 

distância (Omission Distance – OD) de 7, considerando o valor sugerido entre 5 e 10 para a 

maioria das pesquisas (HAIR JR et al., 2012). 
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 Q² 

Case 1 0,4713 

Case 2 0,3697 

Case 3 0,4453 

Case 4 0,5314 

Case 5 0,5013 

Case 6 0,4891 

Case 7 0,4843 

Tabela 16 - Relevância preditiva Q² 

 

Conforme Chin (1998), quando os valores de Q² são superiores a zero, pode-se 

demonstrar a relevância de um bom modelo. Dessa forma, considerando que todos os valores 

demonstrados na tabela anterior são consideravelmente superiores a zero, pode-se concluir pela 

existência de relevância preditiva do modelo, ou seja, há boa qualidade de predição do modelo. 

  

 

4.5.3.4 Resultados obtidos 

Foi realizado o procedimento de cálculo Bootstrapping, que considera 500 simulações 

aleatórias com a amostra de dados. Esse procedimento fornece estatísticas para o teste de 

significância “t statistics” (distribuição t de Student). Vale destacar que, conforme abordado 

por Pereira, Bigóis e Oliveira (2019): 

 

o SmartPLS apresenta os valores do teste t e não os p-valores. Por isso, deve-se 

interpretar que para os graus de liberdade elevados, valores acima de 1,96 

correspondem a p-valores ≤ 0,05 (entre -1,96 e +1,96 corresponde à probabilidade de 

95% e fora desse intervalo 5%, em uma distribuição normal) (RINGLE; DA SILVA; 

BIDO, 2014). 
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Dessa forma, considerando como referência o parâmetro de 1,96 (nível de significância 

de 5%) para t student para análise das hipóteses a serem verificadas por meio do modelo 

proposto, apresenta-se o resultado da avaliação do modelo de avaliação estrutural na tabela a 

seguir. 

 

 

Tabela 17 - Resultado da avaliação do modelo de avaliação estrutural 

 

Foram verificadas as hipóteses H1 (“A característica vantagem relativa afeta 

significativamente o resultado obtido pela adoção do uso da inovação no âmbito da 

administração pública”) e H2 (“A característica compatibilidade afeta significativamente o 

resultado obtido pela adoção do uso da inovação no âmbito da administração pública”). 

Além disso, foram verificadas as hipóteses H3 (“A característica experimentação afeta 

significativamente o resultado obtido pela adoção do uso da inovação no âmbito da 

administração pública”) e H5 (“A característica demonstração de resultado afeta 

significativamente o resultado obtido pela adoção do uso da inovação no âmbito da 

administração pública”). 

A hipótese H4 (“A característica facilidade afeta significativamente o resultado obtido 

pela adoção do uso da inovação no âmbito da administração pública”) foi rejeitada, o que indica 

a possibilidade de o sistema SEI não ter sido considerado como de alto grau de facilidade de 

uso por parte dos respondentes da pesquisa acerca dos principais fatores de influência no 

resultado da adoção de uma inovação na Administração Pública. 
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4.5.3.5 Critério de parada (Stop criterion) 

A conclusão da estimação realizada pelo software SmartPLS® ocorre quando se 

alcança o critério determinado para interrupção do algoritmo ou quando se atinge o número 

máximo de iterações (NASCIMENTO e MACEDO, 2016). 

O fator que ocorrer primeiro determina o critério de parada da estimação. Portanto, 

conforme Nascimento e Macedo (2016), deseja-se que a conclusão ocorra antes que o algoritmo 

atinja o número máximo de iterações para que se possa alcançar uma estabilidade da estimativa. 

As tabelas a seguir apresentadas demonstram que a conclusão da estimação ocorreu 

antes que o algoritmo atingisse o número máximo de iterações, pois a convergência ocorreu 

após apenas quatro iterações, o que indica uma estimativa muito boa e estável. 

 

 RES_1 RES_2 RES_3 RES_4 RES_5 

Iteration 0 1 1 1 1 1 

Iteration 1 0,2227 0,2559 0,2153 0,2331 0,2199 

Iteration 2 0,2228 0,2558 0,2159 0,2325 0,2201 

Iteration 3 0,2228 0,2558 0,2158 0,2325 0,2201 

Iteration 4 0,2228 0,2558 0,2158 0,2325 0,2201 

Tabela 18 - Estimações para o critério de parada (RES) 

 

 VTR_1 VTR_2 VTR_3 VTR_4 VTR_5 

Iteration 0 1 1 1 1 1 

Iteration 1 0,2164 0,2154 0,2245 0,251 0,2679 

Iteration 2 0,2172 0,2161 0,2239 0,2506 0,2674 

Iteration 3 0,2172 0,2161 0,2239 0,2506 0,2674 

Iteration 4 0,2172 0,2161 0,2239 0,2506 0,2674 

Tabela 19 - Estimações para o critério de parada (VTR) 
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 DMR_1 DMR_2 DMR_3 DMR_4 

Iteration 0 1 1 1 1 

Iteration 1 0,2868 0,3087 0,2335 0,3211 

Iteration 2 0,2863 0,3091 0,2344 0,3204 

Iteration 3 0,2863 0,3091 0,2344 0,3204 

Iteration 4 0,2863 0,3091 0,2344 0,3204 

Tabela 20 - Estimações para o critério de parada (DMR) 

 

 

 FAC_1 FAC_2 FAC_3 FAC_4 

Iteration 0 1 1 1 1 

Iteration 1 0,2891 0,2878 0,3246 0,249 

Iteration 2 0,2899 0,2877 0,3244 0,2484 

Iteration 3 0,2899 0,2877 0,3244 0,2484 

Iteration 4 0,2899 0,2877 0,3244 0,2484 

Tabela 21 - Estimações para o critério de parada (FAC) 

 

 

 CMP_1 CMP_2 CMP_3 

Iteration 0 1 1 1 

Iteration 1 0,3999 0,3933 0,3105 

Iteration 2 0,3999 0,3936 0,3101 

Iteration 3 0,3999 0,3936 0,3101 

Iteration 4 0,3999 0,3936 0,3101 

Tabela 22 - Estimações para o critério de parada (CMP) 
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                                           Tabela 23 - Estimações para o critério de parada (EXP) 

 

 

Após as conclusões obtidas por meio da análise dos dados quantitativos, em que foram 

verificadas as hipóteses H1, H2, H3 e H5, observa-se a necessidade de complementação do 

estudo por meio da metodologia qualitativa, inclusive, para o melhor entendimento acerca do 

motivo pelo qual não foi verificada a hipótese H4. 

 

 

5. Etapa qualitativa 

5.1 Coleta de dados qualitativos 

Para realização da etapa qualitativa, foram utilizados os dados obtidos por meio da 

aplicação de cinco entrevistas, cujo roteiro, composto por questões semiabertas, encontra-se 

disponível no Apêndice B.  

Os entrevistados foram servidores que desempenham suas funções laborais na Gerência 

de Acompanhamento das Operadoras (GEAOP), que pertence a Diretoria de Normas e 

Habilitação de Operadoras (DIOPE), da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). 

As entrevistas foram realizadas em dezembro de 2019, e gravadas com consentimento 

dos entrevistados para posterior transcrição. Os servidores entrevistados possuem entre 30 e 64 

anos e atuam há pelo menos seis anos na ANS. O corpo de entrevistados compreende servidores 

de cargos efetivos, o coordenador e o gerente de acompanhamento das operadoras da DIOPE. 

 EXP_1 EXP_2 EXP_3 

Iteration 0 1 1 1 

Iteration 1 0,3748 0,4179 0,411 

Iteration 2 0,3763 0,4179 0,4097 

Iteration 3 0,3763 0,4179 0,4098 

Iteration 4 0,3763 0,4179 0,4097 
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5.2 Técnica para análise dos dados qualitativos 

Campos (2004) aborda a valiosa visão polissêmica do conteúdo da fala humana, que 

permite ao pesquisador o estudo de uma variedade de interpretações, possibilitando um olhar 

multifacetado sobre os dados.  

Além disso, para que o pesquisador possa produzir inferências a partir de situações 

concretas, o autor destaca a necessidade de se observar as diferenças entre os conteúdos 

manifestos e os latentes, assim como a importância de se considerar a inserção em determinado 

contexto social e histórico. 

Nesse contexto, destaca-se o crescente interesse em utilizar a técnica de análise de 

conteúdo para tratamento dos dados obtidos por meio de pesquisa científica para estudos 

organizacionais relativos à Administração, tendo em vista sua legitimidade conquistada no 

campo da administração (MOZZATO e GRZYBOVSKI, 2011).  

Dessa forma, para análise dos dados qualitativos obtidos por meio das entrevistas, 

optou-se pela utilização da técnica de Análise de Conteúdo, que, segundo Bardin (1995) 

consiste em: 

 

um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 

procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens 

(BARDIN, 1995 p. 42). 

 

 

Portanto, para prosseguimento na etapa qualitativa, foram seguidas as três etapas básicas 

propostas por Bardin (1995), que compreendem a pré-análise, a exploração do material e o 

tratamento dos resultados.  

A pré-análise compreende a fase inicial de tratamento dos dados, na qual se realiza a 

organização do material para que, na análise seguinte, seja possível identificar as unidades de 

significado e realizar sua classificação em categorias, o que consiste na etapa da exploração do 

material. 
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Por fim, realiza-se o tratamento dos resultados, ou seja, pode-se obter as conclusões por 

meio das inferências e interpretações, utilizando-se de análise crítica. A figura a seguir ilustra 

as três fases da análise de conteúdo. 

 

 

Figura 10 - Etapas da análise de conteúdo 

 

Por sua vez, Moraes (1999) propõe uma constituição composta por cinco etapas para a 

análise de conteúdo: preparação das informações, unitarização ou transformação do conteúdo 

em unidades, categorização ou classificação das unidades em categorias, descrição e 

interpretação.  

Observa-se que, apesar de diferentes nomenclaturas, a essência de sequenciamento das 

etapas compreende a pré-análise, na qual se realiza o preparo das informações, a exploração do 

material, que engloba a transformação do conteúdo em unidades e classificação das unidades 

em categorias, e o tratamento dos resultados, após sua descrição e interpretação. 

 

5.3 Análise dos dados qualitativos 

Após a transcrição completa das entrevistas realizadas, foi efetuada a organização, 

leitura e análise preliminar do material, o que compreende a etapa de pré-análise, e, na 
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sequência, foram construídas as operações de codificação, caracterizada pela etapa de 

exploração do material, para a posterior descrição e interpretação dos resultados. 

A exploração do material pode ser dividida em etapas que compreendem, em essência, 

a identificação dos pontos-chaves, o agrupamento por unidades de significado e a formação de 

categorias.  

Portanto, inicialmente, foi realizada a identificação dos pontos-chaves, na qual se busca 

selecionar quais as principais interpretações na percepção dos entrevistados acerca das questões 

abordadas na entrevista.  

Na sequência, a partir da identificação dos pontos-chaves, pode-se inferir quais são as 

unidades de significado por meio do agrupamento por similaridade dos pontos-chaves 

identificados. 

Após análise da fala dos entrevistados, foram identificadas as seguintes unidades de 

significado: mudanças tecnológicas para melhoria dos processos de trabalho; otimização de 

tempo e recursos; manuseio, manipulação e arquivamento de documentos e processos; 

mudanças de rotina; dificuldades; limitações e capacitação. 

 

 

Figura 11 - Unidades de significado 
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O quadro a seguir apresenta a relação detalhada das unidades de significado 

identificadas após análise dos dados e posterior agrupamento dos pontos-chaves 

correspondentes. 

 

Quadro 11 - Unidades de significado e pontos-chaves identificados 

Unidades de 

significado 
Pontos-chaves identificados 

Mudanças 

tecnológicas para 

melhoria dos 

processos de trabalho 

 

Avanço tecnológico 

 

Processos em formato digital 

 

Antes era papel e agora tudo é eletrônico 

 

Possibilidade de realização do teletrabalho 

 

Otimização de tempo 

e recursos 

 

Redução de mão-de-obra 

 

Melhora significativa em termos de tempo 

 

Melhora significativa em termos de tramitação de 

documentos 

 

O SEI é fantástico em termos de velocidade de tramitação 

do processo 

 

Melhora na qualidade do trâmite do processo 

administrativo 

 

Aumento de agilidade, velocidade 

 

A tramitação no SEI é instantânea e pode ser concomitante 

para diversas áreas 

 

Melhora a produtividade 

 

Os servidores não perdem tempo folheando papéis 

 

Otimização de tempo 

 

Processos e análises fluem mais rápido 
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Pode se acessar os processos de qualquer lugar 

 

Economia de recursos 

 

Manuseio, 

manipulação e 

arquivamento de 

documentos e 

processos 

 

Manuseio e disponibilização de processos e documentos 

 

Manipulação de processos 

 

Facilidade no manuseio de processos administrativos 

 

O SEI é fantástico em termos de controle de processos 

 

Melhor visualização por meio da tela de controle de 

processos 

 

Questão do espaço físico 

 

Menor risco de extravio e perda de documentos e processos 

 

Limpeza do ambiente de trabalho 

 

Mudanças de rotina 

 

Mudança de uma geração analógica para uma geração 

digital 

 

Alinhamento e reuniões para decisões internas 

 

Ajustes na rotina de trabalho para implementação do SEI 

 

Adequação do sistema às rotinas internas da unidade 

 

Adaptação ao trabalho do dia-a-dia 

 

O SEI é simples, fácil para as pessoas utilizarem 

 

Primeiro sistema eletrônico a ser adotado 

 

Mudança de estrutura 

 

Dificuldades 

 

Resistência a mudanças 

 

Questões culturais 

 

Compatibilização com a rotina de trabalho 
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Resistência natural do ser humano 

 

 

Falta de costume com a lógica de funcionamento do 

sistema 

 

Fragilidades como o processador de texto do sistema 

 

Falta de familiaridade com o uso do sistema 

 

Dificuldades para adaptação à rotina de trabalho 

 

Limitações 

 

Falta implementar a comunicação eletrônica com outros 

entes 

 

Necessidade de aprimoramento de algumas funções 

 

Disponibilidades financeiras 

 

Disponibilidade técnica de rede / Suporte de TI 

 

Capacitação 

 

Necessidade de prévia capacitação 

 

Questão de mais treinamentos 

 

Preparação para utilização do sistema 

 

Vários treinamentos para se adaptar ao uso do sistema 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Posteriormente, foram identificadas as categorias em função das unidades de significado 

anteriormente apresentadas. Vale destacar a utilização da contagem de palavras para analisar 

quais as expressões que foram mais relevantes na perspectiva dos entrevistados em função das 

unidades de significado identificadas.  

A tabela a seguir ilustra a aplicação da contagem de palavras com base nas principais 

ideias abordadas em função do roteiro de entrevista previamente elaborado, considerando as 

unidades de significado anteriormente identificadas. 
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Quadro 12 - Contagem de palavras agrupadas por unidades de significado 

 E1 E2 E3 E4 E5 TOTAL 

Mudanças de rotina 1 5 4 3 4 17 

Mudanças tecnológicas para melhoria 

dos processos de trabalho 
1 1 1 1 0 4 

Manuseio, manipulação e 

arquivamento de documentos e 

processos 

5 0 5 1 1 12 

Otimização de tempo e recursos 1 3 8 5 4 21 

Capacitação 1 1 0 0 1 3 

Limitações 2 0 1 1 0 4 

Dificuldades 0 2 2 0 0 4 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Os valores atribuídos de E1 a E5 correspondem a quantidade de vezes na qual 

identificou-se a associação direta entre a fala do entrevistado, representado por “E”, e a 

respectiva unidade de significado. 

Portanto, percebe-se que a maior quantidade de citações se refere aos ganhos referentes 

à otimização de tempo e recursos com a utilização do sistema SEI no cotidiano das atividades 

laborais, o que acarretou em mudanças de rotina, que compreende a segunda maior quantidade 

de citações. 

Na sequência do ranking de maiores citações, percebe-se representatividade dos 

benefícios advindos do manuseio, manipulação e arquivamento de documentos e processos, 

que passa a ocorrer no sistema, de forma digital. 

Após análise do material, concluiu-se pela existência das seguintes categorias: inovação, 

racionalização, organização e adaptação, sendo que esta última incluiu as unidades de 

significado relativas às mudanças de rotina, dificuldades, limitações e capacitação. 
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Quadro 13 - Identificação das categorias 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A seguir serão descritas as principais características relativas às categorias identificadas, 

destacando-se as principais falas dos entrevistados que ressaltam a essência da categoria 

identificada. 

 

5.3.1 Categoria inovação 

A categoria inovação indica que as organizações percebem a necessidade de se 

reinventar para acompanhar o avanço tecnológico, de forma a aumentar a eficiência de seus 

processos de trabalho. 

Essa necessidade de desenvolver estratégias para aliar a inovação às práticas 

organizacionais não se restringe às empresas privadas, pois o setor público também busca 

mecanismos que possibilitem aumentar a eficiência na gestão dos recursos públicos (FEITOSA 

e COSTA, 2016). 

No âmbito da Administração Pública, observa-se que a adoção do sistema SEI encontra-

se totalmente alinhada à busca de soluções inovadoras para otimização de seus processos de 

trabalho:  
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É a inovação advinda da implantação de uma cultura de socialização do conhecimento 

desenvolvido pela administração pública com os outros entes que a compõem. Se tal 

prática for mantida, será inegável que a gestão do orçamento público, a cada dia mais 

contingenciado, será sensivelmente mais racional (SOBRE O SEI, 2015). 

 

O SEI revolucionou a forma de trabalho no setor público, pois antes todos os 

documentos eram processados em meio físico. Com a adoção do sistema, houve a mudança 

para os processos digitais, nos quais todos os documentos são eletrônicos. 

Dessa forma, torna-se possível acessar quaisquer documentos e processos por meio 

digital, o que permite, ainda, que o mesmo processo esteja aberto em duas ou mais áreas 

concomitantemente, o que não seria possível caso ainda se adotasse o processo físico.  

Dessa forma, o processo em meio digital facilita os trâmites administrativos, de modo 

que o compartilhamento de documentos e a localização de informações por meio do sistema 

ganham uma nova dinâmica, que gera melhora em termos de eficiência para o desenvolvimento 

dos trabalhos. 

Cita-se, ainda, que a adoção do sistema permitiu a realização do teletrabalho, tendo em 

vista a possibilidade de acesso aos documentos e processos de forma remota, pois os 

documentos eletrônicos são acessíveis de forma online, o que permite o rompimento com a 

limitação física de acesso ao papel. 

Nesse sentido, destacam-se as seguintes falas dos entrevistados que evidenciam o 

alinhamento da Administração Pública com a revolução tecnológica, se libertando da limitação 

do papel para utilização dos processos digitais em meio eletrônico por meio do sistema SEI: 

 

E1: “Estar a Administração Pública em sintonia com o avanço tecnológico, 

estar acompanhando e trazendo para a administração pública os avanços 

tecnológicos” 

E3: “O SEI é fantástico em termos de inovação, em termos de controle de 

processos, em termos de velocidade de tramitação do processo” 
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5.3.2 Categoria racionalização 

A redução de mão-de-obra, economia com aquisição de resmas de papel, serviços de 

postagem e aluguel de impressoras e a agilidade com a tramitação dos processos administrativos 

exemplificam alguns dos fatores que ilustram como a otimização de tempo e recursos podem 

representar a categoria racionalização. 

Em 2015, na comparação entre os meses de janeiro e junho em relação ao anterior, 

constatou-se que houve redução de R$ 2,2 milhões aos cofres públicos com o uso do sistema 

para tramitação eletrônica de documentos. No Ministério Público, houve redução do tempo 

médio de tramitação de documentos de 77 para 31 dias (PROJETO DE TRAMITAÇÃO 

ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS É APRESENTADO A GESTORES DE TECNOLOGIA 

DA INFORMAÇÃO, 2015). 

Além da otimização de tempo e recursos, o armazenamento digital reduz o risco de 

extravio de documentos e processos, garantindo maior segurança e facilidade para localização 

de informações. A categoria racionalização se destacou como a mais evidente na fala de todos 

os entrevistados: 

 

E1: “Possibilita uma melhor racionalização e organização do processo 

administrativo, manuseio, disponibilização dos processos. Contribui para 

organização dos processos da unidade administrativa e maior racionalidade e 

a própria manipulação do processo”  

E2: “O sistema ajudou muito no nosso trabalho do dia a dia, principalmente 

pois os processos estão todos online, em um formato digital, com isso a gente 

ganhou muito tanto em termos de trabalho quanto na questão da redução de 

mão-de-obra. Antes tínhamos muitos terceirizados e se precisava de 4 a 5 

pessoas para fazer um trabalho que hoje uma pessoa consegue fazer” 

E3: “Aumenta a agilidade, a velocidade. O processo de tramitação de uma área 

para outra era extremamente lento, burocrático, físico, envolvia um volume de 

papel ir de um lugar para outro, uma sequência de medidas de controle e 

protocolo, que fazia com que o processo levasse praticamente um dia para 

cumprir a movimentação de uma área para outra.  

Com o SEI isso é praticamente instantâneo e ainda permite que seja feito para 

mais de uma área concomitantemente, então isso permite que seja dada 

velocidade para que as esferas possam ter acesso ao processo e acompanhar e 

dar as orientações necessárias” 
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E4: “Só de ter adotado o sistema e por consequência parando de usar o 

processo em papel, a produtividade fica muito maior, a gente não perde tempo 

tendo que folhear papel, o administrativo não perde tempo tendo que sanear 

processo. Só o fato dele substituir o processo físico já melhora a 

produtividade. E também a possibilidade de realizar o teletrabalho, pois sem 

o sistema eletrônico seria inviável” 

E5: Otimização de tempo, possibilidade de conseguir acessar processos 

independentemente de onde os processos estejam, pois é eletrônico, se você 

tem acesso ao sistema, então tem acesso aos processos. 

 

 

5.3.3 Categoria organização 

A categoria organização pode ser identificada pela mudança na forma de 

armazenamento dos documentos, uma vez que ocorre a substituição do meio físico para o meio 

digital, reduzindo os problemas decorrentes da desorganização e extravio de documentos. 

Os dados da Associação Brasileira de Gestores de Documentos (ABGD, 2018) refletem 

o impacto negativo das dificuldades para localização de informações nas empresas, 

principalmente em função da inadequação do armazenamento ou desorganização dos arquivos. 

Com a adoção do sistema eletrônico, e a consequente migração dos processos em meio 

físico para o meio digital, as dificuldades para localização de informações, o risco de extravio 

de documentos e a inadequação de armazenamento podem ser problemas eliminados da rotina 

de trabalho. 

Dessa forma, aumenta-se os ganhos em eficiência e contribui-se para a manutenção de 

um ambiente de trabalho mais agradável, conforme se infere das falas dos entrevistados: 

 

E1: “Facilidade no manuseio do processo administrativo” 

E2: “Tive que fazer uma pesquisa onde precisava consultar 3 ou 4 processos 

e com o SEI consegui realizar a pesquisa rapidamente, em 1h ou 1h30 para 

responder uma demanda externa. Sem o sistema, no modelo antigo, ia ter que 

pedir os documentos para outras áreas, pelo menos 3 áreas diferentes, e isso 

ia levar muito tempo” 

E3: “melhor visualização, a questão do espaço físico, não precisa ter arquivos 

repletos de documentos físicos, com risco de extravio de processos e 

documentos, a segurança melhorou bastante” 
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E5: “eram amontoados de pastas, e até o ambiente fica mais limpo por conta 

da adoção do SEI” 

 

 

5.3.4 Categoria adaptação 

Por fim, a categoria adaptação destaca a forma de lidar com a mudança proveniente da 

implementação do sistema, incluindo as unidades de significado relativas a mudanças de rotina, 

dificuldades, limitações e capacitação. 

Entre os principais desafios, destaca-se a dificuldade natural de resistência a mudanças, 

tendo em vista a ruptura com uma forma de trabalho consolidada em processos físicos migrando 

para uma nova lógica de processos eletrônicos, o que pode ser compreendido como um dos 

fatores dificultadores elencados por Souza e Bruno-Faria (2013). 

Para lidar com essas dificuldades, o principal fator a ser trabalhado foi a questão de 

capacitação, tendo sido ofertados diversos treinamentos, nas modalidades presencial e a 

distância, para que os servidores sentissem maior familiaridade para se adaptar ao uso da 

ferramenta. 

Nos assuntos relativos às questões de adaptação, dificuldades e capacitação, foi também 

questionado o motivo pelo qual, na percepção dos entrevistados, a hipótese da facilidade como 

um dos principais fatores de influência não foi verificada na análise da etapa quantitativa.  

As respostas a esse questionamento estão diretamente associadas aos conceitos de 

adaptação, dificuldades e capacitação, conforme pode-se observar por meio da fala dos 

entrevistados: 

E1: “dada a diferença de uma geração analógica para uma geração digital” 

E2: “Estávamos acostumados com nossos sistemas internos que tinham uma 

lógica completamente diferente do SEI, então acredito que a dificuldade tenha 

sido em função disso. Tanto é que foi necessário treinamento e tiveram 

pessoas que fizeram dois ou três treinamentos, mais pela falta de 

familiaridade” 

E3: “Questão cultural, questão de resistência a mudanças. Quando se cria 

pequenas dificuldades em um processo sistêmico as pessoas veem isso mais 

como um grande problema, não pesando todos os benefícios que trará, fica 

aquela resistência natural do ser humano” 
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E5: “talvez seja questão do tempo de adaptação por ser uma mudança de 

estrutura, antes era papel e agora é tudo eletrônico. Mas depois que é feita essa 

mudança, acho que não tem nem comparação com o que a gente tinha antes” 

 

 

5.4 Análise dos resultados 

Moraes (1999) descreve a análise de conteúdo como uma metodologia de pesquisa que 

contribui para o alcance de uma compreensão dos significados de toda classe de documentos e 

textos em um nível além da leitura comum, destacando a importância do contexto para melhor 

interpretação dos dados. 

Após análise da fala dos entrevistados, observa-se evidências que permitem inferir que 

a implantação do sistema SEI na rotina de trabalho trouxe significativas melhorias, 

especialmente em relação às questões de racionalização e organização dos processos de trabalho 

na Administração Pública. 

Isso resta claro ao analisar o discurso constantemente alinhado com a otimização de 

tempo e recursos, tendo em vista que a mudança para o armazenamento digital possibilitou 

economias provenientes de redução de mão-de-obra, redução de aquisição de resmas de papel, 

serviços de postagem e aluguel de impressoras, além de agilidade com a tramitação dos 

processos administrativos. 

Destaca-se, ainda, a redução no risco de extravio de documentos e processos, 

aumentando a segurança e facilidade para localização de informações, que também contribuem 

para os ganhos em eficiência e a manutenção de um ambiente de trabalho mais agradável, tendo 

em vista o impacto negativo das dificuldades para localização de informações nas empresas, 

conforme dados da Associação Brasileira de Gestores de Documentos (ABGD, 2018). 

Essas evidências identificadas podem ser corroboradas com o resultado da avaliação da 

usabilidade e desempenho do sistema eletrônico de informações (SEI) realizado por Rodrigues 

(2017), ao concluir que utilização do SEI no setor público apresenta positiva influência para a 

organização, não apenas em ganhos estratégicos, mas também em termos ambientais e de 

produtividade.  
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O sistema eletrônico de informações é uma tecnologia que atrelou qualidade e 

desempenho para o serviço público, atendendo não só os as demandas, mas também 

aos usuários que trabalham com esse sistema para desempenhar suas funções. O 

armazenamento e a organização de grandes quantidades de informações se tornaram 

mais práticos e rápidos com a sua utilização (RODRIGUES et al., 2017). 

 

 

Apesar dos ganhos anteriormente relatados, deve-se considerar que surgem nesse 

contexto as dificuldades de adaptação, tendo em vista que houve uma ruptura em relação à 

forma de trabalho historicamente estabelecida. A figura a seguir ilustra, em síntese, os 

principais temas referenciados por cada uma das categorias. 

 

 

Figura 12 - Temas associados às categorias 

 

A migração para uma nova lógica de armazenamento eletrônico de documentos e 

processos evidencia a dificuldade natural dos indivíduos em face à resistência a mudanças, 

questão constantemente abordada na literatura e destacada nos desafios elencados no referencial 

teórico deste estudo, como um dos principais fatores de dificuldade para lidar com a inovação. 

Após análise do material coletado, verifica-se que, na percepção dos entrevistados, a 

hipótese H4, acerca da influência da facilidade no resultado obtido pela adoção do uso da 
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inovação no âmbito da administração pública, não foi verificada, devido às dificuldades para 

lidar com uma lógica completamente diferente, tendo em vista que houve mudanças 

significativas de estrutura. 

Essas mudanças geram falta de familiaridade e, devido a questões culturais, 

especialmente em relação a resistências naturais dos indivíduos a mudanças, acarretam a 

necessidade de um tempo de adaptação. A figura a seguir ilustra as principais ideias 

identificadas na percepção dos entrevistados acerca do motivo pelo qual a hipótese H4 não foi 

verificada. 

 

Figura 13 - Percepção dos entrevistados 

 

Nesse sentido, a capacitação foi vista pelos entrevistados como relevante fonte para 

preparação e instrumento facilitador para lidar com a nova lógica de trabalho, e como uma 

alternativa importante para superar as dificuldades de utilização do sistema. 

Destaca-se que, na concepção dos entrevistados, apesar das dificuldades de adaptação 

em um momento inicial, os ganhos obtidos com a implantação do sistema são significativos, 

principalmente em termos de otimização de tempo e recursos, promovendo um alinhamento das 

atividades executadas no âmbito da Administração Pública com as novas práticas de tecnologia 

da informação. 
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6. Considerações finais 

O estudo realizado se propôs a investigar quais características de uma inovação afetam 

de forma significativa o resultado obtido na adoção do uso de uma inovação no âmbito da 

administração pública, tendo como estudo de caso a implantação do Sistema Eletrônico de 

Informações (SEI) na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). 

O modelo de pesquisa proposto foi desenvolvido a partir das características de 

influência identificadas nos estudos de Rogers (1983), e complementadas pelas análises de 

Benbasat e Moore (1991).  

Foi utilizada a metodologia quantitativa, cuja coleta de dados primários foi realizada por 

meio de um questionário (survey), adaptado a partir da tese acerca da adoção de inovações 

tecnológicas, na qual Perez (2006) aprofunda o estudo sobre o uso de sistemas de informação 

na área de saúde. 

Dessa forma, após o processamento e análise dos dados quantitativos por meio do 

software SmartPLS®, utilizando-se o método PLS (Partial Least Squares), no qual foi estimada 

a modelagem de caminhos (Path-Modeling Estimation), foram verificadas as hipóteses H1, H2, 

H3 e H5, de que as características vantagem relativa, compatibilidade, experimentação e 

demonstração de resultado afetam significativamente o resultado obtido pela adoção do uso da 

inovação no âmbito da administração pública. 

No entanto, foi rejeitada a hipótese H4 (“A característica facilidade afeta 

significativamente o resultado obtido pela adoção do uso da inovação no âmbito da 

administração pública”), indicando que o sistema SEI pode não ter sido considerado como de 

alto grau de facilidade de uso por parte dos respondentes. 

Após as constatações realizadas com base na análise dos dados quantitativos, observou-

se a necessidade de complementação do estudo por meio da metodologia qualitativa, tendo em 

vista a importância de serem consideradas a valiosa visão polissêmica da fala humana e a 

inserção em determinado contexto social e histórico, destacadas por Campos (2004).  

Portanto, para melhor compreensão acerca dos resultados obtidos após a análise dos 

dados quantitativos, foi empregada a técnica de análise de conteúdo para análise dos dados 

qualitativos, considerando a sua legitimidade conquistada no campo da administração 

(MOZZATO e GRZYBOVSKI, 2011). 
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O resultado das entrevistas semiestruturadas, realizadas com servidores públicos do 

quadro de pessoal efetivo da ANS, incluindo ocupantes de cargos de coordenação e gerência, 

contribuiu, inclusive, para o entendimento acerca do motivo pelo qual não foi verificada a 

hipótese H4. 

As evidências suportadas pelo estudo apontam para uma melhoria significativa na rotina 

de trabalho após a implementação do sistema SEI, especialmente em relação às questões de 

racionalização e organização dos processos de trabalho na Administração Pública. 

Essa conclusão se corrobora com o resultado da avaliação realizada por Rodrigues 

(2017), ao concluir que utilização do SEI no setor público apresenta positiva influência para a 

organização, não apenas em ganhos estratégicos, mas também em termos ambientais e de 

produtividade.  

As dificuldades encontradas no processo foram inerentes à resistência natural a 

mudanças que os indivíduos apresentam quando inseridos em um contexto de ruptura com a 

lógica de trabalho historicamente conhecida, o que se coaduna com os fatores dificultadores 

elencados por Souza e Bruno-Faria (2013). 

Por fim, ainda que tenham sido identificadas dificuldades iniciais de adaptação, a 

relevância e a representatividade dos ganhos obtidos com a implementação do sistema são 

reconhecidos, destacando-se em termos de otimização de tempo e recursos, além de sua 

contribuição para o alinhamento das atividades executadas no âmbito da Administração Pública 

com a revolução digital há muito consolidada na realidade da população brasileira.  

Adicionalmente, considerando as particularidades de cada organização na 

implementação de processos de trabalho inovadores, com fins de otimização de processos e 

geração de maior eficiência na prestação de serviços públicos, recomenda-se a realização de 

estudos para maior aprofundamento da investigação de como as variáveis se relacionam, com 

a finalidade de avaliação do efetivo impacto de cada uma delas em diferentes contextos no 

processo de geração de valor público.  
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8. Apêndice 

8.1 Apêndice A – Questionário Quantitativo 
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8.2 Apêndice B – Roteiro de Entrevista 

Identificação (Dados pessoais) 

Nome:  

Cargo:  

Formação Profissional:  

Escolaridade:   

Idade (em anos):  

Tempo de atuação na organização:  

 

Questões semiabertas: 

1. Em sua opinião, quais as principais características da inovação (sistema SEI) que mais 

contribuem para sua adoção? 

2. Em sua opinião, o que tem impedido um maior grau de adoção da inovação? 

3. Como a adoção da inovação tem contribuído para a melhora em geral dos serviços e 

processos internos? 

4. Quais os ganhos obtidos com a implantação do sistema? 

5. Quais as dificuldades para o uso do sistema? 

6. O ambiente organizacional pode ser considerado favorável à utilização do sistema?  

7. Os funcionários possuem condições de utilizar o sistema de forma adequada? 

8. Por que você acredita que a hipótese da facilidade como um dos principais fatores de 

influência não foi verificada?  

  



94 

 

 

 

9. Anexos 

9.1 Anexo A - Adesão ao Sistema Eletrônico de Informações (SEI) 
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9.2 Anexo B - Decreto n° 8.539, de 8 de outubro de 2015 

DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 

  

Dispõe sobre o uso do meio eletrônico para a 

realização do processo administrativo no 

âmbito dos órgãos e das entidades da 

administração pública federal direta, 

autárquica e fundacional. 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 

84, caput, inciso IV e inciso VI, alínea “a”, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei 

nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, na Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, 

na Lei nº 12.682, de 9 de julho de 2012, 

DECRETA: 

Art. 1º  Este Decreto dispõe sobre o uso do meio eletrônico para a realização do processo 

administrativo no âmbito dos órgãos e das entidades da administração pública federal direta, 

autárquica e fundacional. 

Art. 2º  Para o disposto neste Decreto, consideram-se as seguintes definições: 

I - documento - unidade de registro de informações, independentemente do formato, do 

suporte ou da natureza; 

II - documento digital - informação registrada, codificada em dígitos binários, acessível 

e interpretável por meio de sistema computacional, podendo ser: 

a) documento nato-digital - documento criado originariamente em meio eletrônico; ou 

b) documento digitalizado - documento obtido a partir da conversão de um documento 

não digital, gerando uma fiel representação em código digital; e 

III - processo administrativo eletrônico - aquele em que os atos processuais são 

registrados e disponibilizados em meio eletrônico. 

Art. 3º  São objetivos deste Decreto: 

I - assegurar a eficiência, a eficácia e a efetividade da ação governamental e promover a 

adequação entre meios, ações, impactos e resultados; 

II - promover a utilização de meios eletrônicos para a realização dos processos 

administrativos com segurança, transparência e economicidade; 

III - ampliar a sustentabilidade ambiental com o uso da tecnologia da informação e da 

comunicação; e 

IV - facilitar o acesso do cidadão às instâncias administrativas. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%208.539-2015?OpenDocument
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Art. 4º  Para o atendimento ao disposto neste Decreto, os órgãos e as entidades da 

administração pública federal direta, autárquica e fundacional utilizarão sistemas 

informatizados para a gestão e o trâmite de processos administrativos eletrônicos. 

Parágrafo único.  Os sistemas a que se refere o caput deverão utilizar, preferencialmente, 

programas com código aberto e prover mecanismos para a verificação da autoria e da 

integridade dos documentos em processos administrativos eletrônicos. 

Art. 5º  Nos processos administrativos eletrônicos, os atos processuais deverão ser 

realizados em meio eletrônico, exceto nas situações em que este procedimento for inviável ou 

em caso de indisponibilidade do meio eletrônico cujo prolongamento cause dano relevante à 

celeridade do processo. 

Parágrafo único.  No caso das exceções previstas no caput, os atos processuais poderão 

ser praticados segundo as regras aplicáveis aos processos em papel, desde que posteriormente 

o documento-base correspondente seja digitalizado, conforme procedimento previsto no art. 12. 

Art. 6º  A autoria, a autenticidade e a integridade dos documentos e da assinatura, nos 

processos administrativos eletrônicos, poderão ser obtidas por meio de certificado digital 

emitido no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, observados os 

padrões definidos por essa Infraestrutura. 

§ 1º  O disposto no caput não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria 

e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem identificação por 

meio de nome de usuário e senha. 

§ 2º  O disposto neste artigo não se aplica a situações que permitam identificação 

simplificada do interessado ou nas hipóteses legais de anonimato. 

Art. 7º  Os atos processuais em meio eletrônico consideram-se realizados no dia e na hora 

do recebimento pelo sistema informatizado de gestão de processo administrativo eletrônico do 

órgão ou da entidade, o qual deverá fornecer recibo eletrônico de protocolo que os identifique. 

§ 1º  Quando o ato processual tiver que ser praticado em determinado prazo, por meio 

eletrônico, serão considerados tempestivos os efetivados, salvo disposição em contrário, até as 

vinte e três horas e cinquenta e nove minutos do último dia do prazo, no horário oficial de 

Brasília. 

§ 2º  Na hipótese prevista no § 1º, se o sistema informatizado de gestão de processo 

administrativo eletrônico do órgão ou entidade se tornar indisponível por motivo técnico, o 

prazo fica automaticamente prorrogado até as vinte e três horas e cinquenta e nove minutos do 

primeiro dia útil seguinte ao da resolução do problema. 

Art. 8º  O acesso à íntegra do processo para vista pessoal do interessado pode ocorrer por 

intermédio da disponibilização de sistema informatizado de gestão a que se refere o art. 4º ou 

por acesso à cópia do documento, preferencialmente, em meio eletrônico. 

Art. 9º  A classificação da informação quanto ao grau de sigilo e a possibilidade de 

limitação do acesso aos servidores autorizados e aos interessados no processo observarão os 

termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, e das demais normas vigentes. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm


97 

 

 

 

Art. 10.  Os documentos nato-digitais e assinados eletronicamente na forma do art. 6º são 

considerados originais para todos os efeitos legais. 

Art. 11.  O interessado poderá enviar eletronicamente documentos digitais para juntada 

aos autos. 

§ 1º  O teor e a integridade dos documentos digitalizados são de responsabilidade do 

interessado, que responderá nos termos da legislação civil, penal e administrativa por eventuais 

fraudes. 

§ 2º  Os documentos digitalizados enviados pelo interessado terão valor de cópia simples. 

§ 3º  A apresentação do original do documento digitalizado será necessária quando a lei 

expressamente o exigir ou nas hipóteses previstas nos art. 13 e art. 14. 

Art. 12.  A digitalização de documentos recebidos ou produzidos no âmbito dos órgãos e 

das entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional deverá ser 

acompanhada da conferência da integridade do documento digitalizado. 

§ 1º  A conferência prevista no caput deverá registrar se foi apresentado documento 

original, cópia autenticada em cartório, cópia autenticada administrativamente ou cópia 

simples. 

§ 2º  Os documentos resultantes da digitalização de originais serão considerados cópia 

autenticada administrativamente, e os resultantes da digitalização de cópia autenticada em 

cartório, de cópia autenticada administrativamente ou de cópia simples terão valor de cópia 

simples. 

§ 3º  A administração poderá, conforme definido em ato de cada órgão ou entidade: 

I - proceder à digitalização imediata do documento apresentado e devolvê-lo 

imediatamente ao interessado; 

II - determinar que a protocolização de documento original seja acompanhada de cópia 

simples, hipótese em que o protocolo atestará a conferência da cópia com o original, devolverá 

o documento original imediatamente ao interessado e descartará a cópia simples após a sua 

digitalização; e 

III - receber o documento em papel para posterior digitalização, considerando que: 

a) os documentos em papel recebidos que sejam originais ou cópias autenticadas em 

cartório devem ser devolvidos ao interessado, preferencialmente, ou ser mantidos sob guarda 

do órgão ou da entidade, nos termos da sua tabela de temporalidade e destinação; e 

b) os documentos em papel recebidos que sejam cópias autenticadas administrativamente 

ou cópias simples podem ser descartados após realizada a sua digitalização, nos termos do caput 

e do § 1º. 
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§ 4º  Na hipótese de ser impossível ou inviável a digitalização do documento recebido, 

este ficará sob guarda da administração e será admitido o trâmite do processo de forma híbrida, 

conforme definido em ato de cada órgão ou entidade. 

Art. 13.  Impugnada a integridade do documento digitalizado, mediante alegação 

motivada e fundamentada de adulteração, deverá ser instaurada diligência para a verificação do 

documento objeto de controvérsia. 

Art. 14.  A administração poderá exigir, a seu critério, até que decaia o seu direito de rever 

os atos praticados no processo, a exibição do original de documento digitalizado no âmbito dos 

órgãos ou das entidades ou enviado eletronicamente pelo interessado. 

Art. 15.  Deverão ser associados elementos descritivos aos documentos digitais que 

integram processos eletrônicos, a fim de apoiar sua identificação, sua indexação, sua presunção 

de autenticidade, sua preservação e sua interoperabilidade. 

Art. 16.  Os documentos que integram os processos administrativos eletrônicos deverão 

ser classificados e avaliados de acordo com o plano de classificação e a tabela de temporalidade 

e destinação adotados no órgão ou na entidade, conforme a legislação arquivística em vigor. 

§ 1º  A eliminação de documentos digitais deve seguir as diretrizes previstas na 

legislação. 

§ 2º  Os documentos digitais e processos administrativos eletrônicos cuja atividade já 

tenha sido encerrada e que estejam aguardando o cumprimento dos prazos de guarda e 

destinação final poderão ser transferidos para uma área de armazenamento específica, sob 

controle do órgão ou da entidade que os produziu, a fim de garantir a preservação, a segurança 

e o acesso pelo tempo necessário. 

Art. 17.  A definição dos formatos de arquivo dos documentos digitais deverá obedecer 

às políticas e diretrizes estabelecidas nos Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico 

- ePING e oferecer as melhores expectativas de garantia com relação ao acesso e à preservação. 

Parágrafo único.  Para os casos ainda não contemplados nos padrões mencionados no 

caput, deverão ser adotados formatos interoperáveis, abertos, independentes de plataforma 

tecnológica e amplamente utilizados. 

Art. 18.  Os órgãos ou as entidades deverão estabelecer políticas, estratégias e ações que 

garantam a preservação de longo prazo, o acesso e o uso contínuo dos documentos digitais. 

Parágrafo único.  O estabelecido no caput deverá prever, no mínimo: 

I - proteção contra a deterioração e a obsolescência de equipamentos e programas; e 

II - mecanismos para garantir a autenticidade, a integridade e a legibilidade dos 

documentos eletrônicos ou digitais. 

Art. 19.  A guarda dos documentos digitais e processos administrativos eletrônicos 

considerados de valor permanente deverá estar de acordo com as normas previstas pela 

instituição arquivística pública responsável por sua custódia, incluindo a compatibilidade de 
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suporte e de formato, a documentação técnica necessária para interpretar o documento e os 

instrumentos que permitam a sua identificação e o controle no momento de seu recolhimento. 

Art. 20.  Para os processos administrativos eletrônicos regidos por este Decreto, deverá 

ser observado o prazo definido em lei para a manifestação dos interessados e para a decisão do 

administrador. 

Art. 21.  O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, o Ministério da Justiça e a 

Casa Civil da Presidência da República editarão, conjuntamente, normas complementares a este 

Decreto. 

Art. 22.  No prazo de seis meses, contado da data de publicação deste Decreto, os órgãos 

e as entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional deverão 

apresentar cronograma de implementação do uso do meio eletrônico para a realização do 

processo administrativo à Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão. 

§ 1º  O uso do meio eletrônico para a realização de processo administrativo deverá estar 

implementado no prazo de dois anos, contado da data de publicação deste Decreto. 

§ 2º  Os órgãos e as entidades de que tratam o caput que já utilizam processo 

administrativo eletrônico deverão adaptar-se ao disposto neste Decreto no prazo de três anos, 

contado da data de sua publicação. 

Art. 23.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 8 de outubro de 2015; 194º da Independência e 127º da República. 

 


