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RESUMO 

 

Objetivo - Este estudo buscou identificar e analisar fatores que facilitam e que 

dificultam a implantação de inovações em uma instituição do executivo federal brasileiro. 

Nesse sentido, delimitamos esta pesquisa aos processos inovadores de teletrabalho, gestão de 

processos e gestão de riscos, ocorridos nos últimos cinco anos, em uma autarquia federal da 

área de infraestrutura de transportes.  

Metodologia - Foram entrevistados vinte funcionários alocados nas atividades 

operacionais de implementações estudadas. As entrevistas foram transcritas e submetidas à 

análise de conteúdo no sentido de apreendermos o entendimento dos executores quanto aos 

fatores de influência que podem interferir na implementação dessas inovações. 

Resultados – A pesquisa confirmou as dez categorias de fatores facilitadores e doze de 

fatores dificultadores identificadas a priori e, além disso, identificou duas categorias 

emergentes, uma de fator facilitador – “criação de uma central de inovações forte” – e outra de 

fator dificultador – “alta rotatividade de chefias intermediárias”. 

Limitações – A principal limitação da pesquisa foi que a coleta de dados de uma das 

inovações em que se baseia, a gestão de riscos, ficou prejudicada pela resistência de alguns 

servidores em participar das entrevistas, o que não permitiu maior aprofundamento no caso. 

Contribuições Práticas – A contribuição do presente trabalho consiste em oferecer um 

ponto de vista do “chão de fábrica” aos estudiosos do tema inovação no setor público. Também 

fornece aos gestores públicos, em especial do órgão estudado, um ponto de vista importante a 

ser considerado no planejamento e nas tomadas de decisão que envolvam a implementação de 

processos inovadores. 

Contribuições Sociais – O aperfeiçoamento de processos inovadores no setor público 

gera melhores ferramentas e condições de trabalho aos servidores, permitindo a melhoria dos 

produtos e serviços a serem entregues à sociedade, além de auxiliar na adaptação do setor 

público às novas demandas da sociedade, decorrentes das mudanças provocadas pela constante 

modernização e uso de novas tecnologias. 

Originalidade – Ao avaliar fatores influentes dos processos inovadores sob o ponto de 

vista exclusivo dos executores sem poder de decisão e, ainda, escolhendo-se inovações com 

interesse nos diferentes níveis da cadeia funcional, ou seja, uma inovação de maior interesse da 

alta gestão, uma da gerência de nível intermediário e outra do corpo operacional, evitaram-se 

distorções que poderiam ser causadas por possíveis vieses de um ou outro nível funcional.  
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ABSTRACT 

 

Objective - This study sought to identify and analyze factors that facilitate and hinder 

the implementation of innovations in an institution of the Brazilian federal executive. In this 

sense, we limited this research to the innovative processes of teleworking, process management 

and risk management, which occurred in the last five years, in an autarchy in the transport 

infrastructure area. 

 Methodology - Twenty employees allocated in the operational activities of the 

studied implementations were interviewed. The interviews were transcribed and submitted to 

content analysis in order to apprehend the executors' understanding of the influencing factors 

that can interfere in the implementation of these innovations. 

 Results - The research confirmed the ten categories of facilitating factors and twelve 

of hindering factors identified a priori and, in addition, identified two emerging categories, one 

of facilitating factor - “creation of a strong innovation center” - and another of hindering factor 

- “high rotation of middle managers ”. 

              Limitations - The main limitation of the research was that the data collection of one 

of the innovations on which it is based, risk management, was hindered by the resistance of 

some employees to participate in the interviews, which did not allow further study. 

              Practical Contributions - The contribution of the present work consists of offering a 

point of view of the “factory floor” to scholars of the theme of innovation in the public sector. 

It also provides public managers, especially the agency studied, with an important point of view 

to be considered in planning and in decision-making involving the implementation of 

innovative processes. 

 Social Contributions - The improvement of innovative processes in the public sector 

generates better tools and working conditions for civil servants, allowing the improvement of 

products and services to be delivered to society, in addition to assisting in the adaptation of the 

public sector to the new demands of society, resulting from the changes caused by the constant 

modernization and use of new technologies. 

 Originality - When evaluating influential factors of the innovative processes from the 

exclusive point of view of the executors without decision power and, also, choosing innovations 

with interest in the different levels of the functional chain, that is, an innovation of greater 

interest to top management, one of intermediate level management and another of the 



 
 

 

operational staff, distortions that could be caused by possible biases of one or another functional 

level were avoided. 

   Keyword: Public Administration, innovation, facilitators, hinders 

Article category: Master's Dissertation / Original article  
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1     O PROBLEMA 

 

1.1   Introdução 

 

O serviço público federal tem procurado inovar continuamente, com vistas a prestar 

melhores serviços à sociedade, em um processo natural de evolução e modernização (Marin-

Idárraga e Cuartas-Marin, 2019; Berdejo, 2020). Quando os objetivos dessas inovações foram 

estudados, eles estavam frequentemente relacionados ou à lógica de consequência, como 

eficácia e eficiência, ou à lógica da adequação, como o aumento da satisfação do cliente, no 

caso, o cidadão (De Vries et al, 2016; De Medeiros et al, 2019). 

 Ainda que muitos estudos sobre inovação se debrucem sobre organizações da área 

privada, a exemplo de Zen et al (2017) que propuseram uma forma de gestão da inovação, de 

Souza e Faria (2013), que estudaram o processo de inovação no contexto organizacional, 

analisando os seus facilitadores e dificultadores, de Ramirez, Osto e Arteaga (2019), que 

estudaram sobre fatores que influenciam o desempenho e o comprometimento do trabalho, e de 

Peerally, De Fuentes e Figueiredo (2019), que estudaram a integração entre a capacidade 

tecnológica e as estruturas teóricas da inovação inclusiva, o tema inovação em serviço público 

vem ganhando atenção nas práticas científicas e na produção brasileira (Sucupira et al, 2019). 

Considerando que  há diferenças entre as instituições privadas e o setor público, em 

especial na esfera federal, devido à dimensão das organizações governamentais que pode, entre 

outros fatores, gerar a necessidade de constantes adaptações e melhorias para sua adequação ao 

atendimento de novas demandas da sociedade (De Medeiros et al, 2019; Berdejo, 2020), os 

estudos que focam inovações nas organizações públicas têm, em sua maioria, como objeto de 

pesquisa, os processos organizacionais, a exemplo de Vasconcelos et al (2017), que estudaram 

a inovação como forma de aprendizado buscando o equilíbrio organizacional. Esses estudos, 

não raramente, estão associados às duas grandes reformas e movimentos na administração 

pública, nomeadamente New Public Management-NPM e e-government (De Vries et al, 2016; 

Cavalcante, 2018). 

Os estudos sobre inovação possuem ênfase no processo inovador em si e, assim, uma 

pesquisa baseada em resultados poderia ter a vantagem de deixar claro “se” e “como” a 

inovação faz diferença em um contexto específico (Souza e Faria, 2013; De Medeiros et al, 

2019; Demircioglu, 2017; Martins, Mota e Marini, 2018), sendo que os resultados concretos 
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também podem estar ligados aos fatores influentes no processo, mostrando-se possível 

importância relativa (Souza e Faria, 2013; De Vries et al, 2016).  

A inovação, para ser adequadamente gerenciada, deve ser entendida como um todo, e 

não apenas as boas ideias, mas sua evolução até um ponto prático e sustentável (Tidd e Bessant, 

2015, p.19). Segundo esses autores, deve-se entender o tipo de inovação objeto de estudo e, 

nesse sentido, as inovações a serem tratadas nesta pesquisa se referem a inovações de processo, 

ainda que “a linha divisória entre os tipos seja muito tênue, em especial inovação de produto 

e de processo”. 

As inovações podem ser mais rapidamente absorvidas em algumas instituições públicas 

do que em outras, de forma natural. Assim, com foco na melhoria da governança pública, e para 

que o atingimento das metas e objetivos a serem alcançados por meio dessas inovações não 

fique comprometido, há demanda para um estudo continuado sobre as adaptações dessas novas 

técnicas e ferramentas utilizadas pelo setor privado, necessárias à sua compatibilização com as 

peculiaridades das instituições públicas, ou seja, uma análise contextual específica, conforme 

sugerido. 

Todo processo inovador deve ser adequadamente gerido e, assim, traz-se a definição de 

Gestão da Inovação, que, segundo Tidd e Bessant (2015, p.19), é “a gestão do processo de 

aprendizagem em direção a rotinas mais eficazes para lidar com os desafios do processo de 

inovação.”  

No bojo desta discussão, formulamos a seguinte pergunta de pesquisa: que fatores 

facilitam ou dificultam a implementação de inovações no setor público, do ponto de vista dos 

servidores responsáveis pela execução das atividades de implementação? 

Para respondê-la, além de uma busca na literatura acadêmica recente sobre o tema 

inovações no serviço público, entrevistaram-se servidores envolvidos com a implementação de 

três processos inovadores ocorridos em uma instituição do Poder Executivo Federal: Gestão de 

Processos, Teletrabalho e Gestão de Riscos Corporativos, abordando-se tanto os responsáveis 

pela documentação processual quanto aqueles que trabalharam nas respectivas atividades, de 

forma operacional. 

Este trabalho está estruturado em 08 seções: 1) O Problema, composto de introdução, 

objetivos do estudo, delimitação do estudo e relevância do estudo; 2) Marco Teórico, composto 

de inovação e governança; 3) Percurso Metodológico, composto de coleta de dados e tratamento 

de dados; 4) Resultados da Pesquisa; 5) Discussão dos Resultados; 6) Implicações do Estudo; 

e 7) Conclusão; além de Referências e Apêndice. 
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1.2   Objetivos do estudo  

 

O objetivo final deste trabalho é identificar e caracterizar, sob o ponto de vista dos 

executores das inovações, os principais fatores que facilitam e os que dificultam a 

implementação de inovações em organizações públicas federais, a partir do estudo de caso de 

processos de inovações pelo qual tem passado o Executivo federal nos últimos cinco anos. 

Na persecução deste objetivo final, estipulamos dois objetivos intermediários: o 

primeiro é identificar quais aspectos organizacionais interferem no processo de mudanças 

ocorrido em organizações públicas federais, provocado por inovações recentes em sua gestão; 

e o segundo, identificar quais desses aspectos organizacionais facilitam e quais interferem de 

forma negativa na implementação dos processos inovadores. 

 

 1.3   Delimitação do estudo 

 

O estudo restringiu-se às atividades executadas dentro da Sede do Departamento 

Nacional de Infraestrutura e Transportes (Dnit), em Brasília, onde frequentemente são 

introduzidos processos inovadores, alguns mais outros menos bem-sucedidos, conforme será 

explicitado ao longo desse trabalho.  

As inovações que serão utilizadas como estudo de caso para as análises a que este estudo 

se propõe serão: implantação da Gestão de Processos, implantação do Teletrabalho Originado 

por Demanda e a implantação da Gestão de Riscos Corporativos. O espaço temporal a ser 

abrangido pelos trabalhos corresponde aproximadamente aos últimos cinco anos, período em 

que se iniciaram as três inovações estudadas nesta pesquisa. 

 

1.4   Relevância do estudo 

 

Ao pesquisar sobre os temas inovação e governança em trabalhos anteriores sobre o 

assunto, não foram identificados estudos recentes que reunissem, num único trabalho, os fatores 

que influenciam as inovações no setor público no Brasil. Tampouco foram vistos estudos dessa 

natureza que buscassem esse conhecimento usando a estratégia de envolver processos de 

interesse dos diferentes níveis hierárquicos do serviço público utilizando-se a percepção 
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exclusiva dos executores das tarefas. Assim nasceu a oportunidade de preencher essa lacuna 

existente, por meio do presente estudo. 

Sua relevância para os órgãos públicos e governo, em especial para o órgão objeto deste 

estudo, vem da possibilidade de evidenciar, aos gestores responsáveis pelas tomadas de 

decisões, os fatores que podem, na esfera pública, ser identificados como boas práticas e 

processos facilitadores de mudança, de forma a estimulá-los e reproduzi-los dentro da 

organização, além de auxiliar na identificação dos fatores que possam atuar como inibidores 

nessas mesmas inovações, de modo a poder combatê-los. 

Considerando que as instituições públicas precisam se manter em constante 

aperfeiçoamento, considerando-se as mudanças necessárias para que possam acompanhar o 

ritmo de evolução ao qual está sujeita o mundo atual, sua relevância para a sociedade se dá na 

medida em que processos inovadores implementados de forma aprimorada tendem a ajudar o 

poder público a produzir uma melhor entrega de produtos e serviços à sociedade. 

 

2     MARCO TEÓRICO 

 

2.1   Inovação 

 

Falar em inovação, nem sempre é falar em algo radical (Marchi et al, 2016; Vasconcelos 

et al, 2017; Berdejo, 2020), já que inovação radical traz a ideia de ruptura e adaptação do grupo 

organizacional em um novo patamar de complexidade após o redesenho das formas de trabalho, 

do modelo de negócios, dos produtos e/ou serviços e processos organizacionais e formas de 

remuneração que geralmente acompanham as inovações radicais (Vasconcelos et al, 2017).  

Além disso, independentemente de inovações radicais criadas pela própria organização, 

as organizações necessitam adaptar-se a situações determinadas pelo meio em que estão 

inseridas (Moreira e Stramar, 2014; Marchi et al, 2016). Esse meio pode ser influenciado por 

muitos fatores, a exemplo de crises políticas com impactos na economia, mudanças na 

economia devido a fatores de ordem econômica e/ou social, mudanças na legislação por parte 

do governo ou por organismos de regulamentação internacional, e todos eles podem provocar 

rupturas na organização e exigir redesenho de suas formas de trabalho. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#19
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#19
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No sentido de que essas mudanças acontecem em todas as organizações, de forma 

macro, os estudos de Klumb e Hoffmann (2016) mostram que a inovação não é mais percebida 

exclusivamente como uma questão para as empresas privadas que buscam desenvolver e 

implementar novos produtos ou serviços, pois os decisores políticos estão cada vez mais 

exigentes, incentivando e apoiando não só a inovação no setor privado, mas também produzindo 

políticas públicas e serviços públicos inovadores. Para esses autores, as crescentes demandas 

por serviços públicos mais responsivos, transparentes, sustentáveis e democráticos requerem 

das organizações novos modelos de gestão, novos processos e formas de comunicação que as 

tornem aptas a desenvolver e oferecer à sociedade esse novo padrão de serviços. Eles também 

concluíram que a inovação corresponde a um processo complexo, dinâmico, caracterizado por 

interações coletivas e grau de incerteza, que pode ou não ser bem-sucedido devido a 

implicações de fatores que o facilitam ou dificultam, merecendo a atenção daqueles que buscam 

gerenciar o processo de inovação, o que se coaduna com o entendimento de Souza e Faria 

(2013), Vasconcelos et al (2017), Cavalcante et al (2017), além de Brown e Osborne (2013), 

que entendem que a inovação é fortemente ligada a riscos. 

De forma complementar, no entendimento de Gieske et al (2016), os estudos que 

envolvem a teoria da inovação ressaltam que essa inovação é vista como um fenômeno ligado 

à cultura local e às relações estabelecidas com outros atores e instituições, o que confirma o 

ponto de vista de Castro e Guimarães (2019), que explicam sobre fatores que podem estimular 

ou restringir a interação e a cooperação entre atores que estão inseridos em uma cultura de 

normas e valores específicos do sistema no qual estão inseridos e, ainda, citam o ambiente 

institucional e as relações de cooperação entre as dimensões que podem afetar a inovação nas 

organizações. 

Esse contexto de estudos variados sobre o tema faz emergir uma visão mais integradora 

da inovação, visando a entender a complexidade dos elementos da estrutura social, do contexto 

no qual os atores estão inseridos, dos aspectos de liderança existente e de outros fatores que 

condicionam a forma como a informação, o conhecimento e os interesses são geridos nas 

organizações, diante das atividades de inovação, podendo impulsioná-las e trazer melhorias ou 

impor dificuldades a serem superadas pelos agentes responsáveis pela implementação de cada 

inovação inserida em suas rotinas de trabalho.  

Importante ressaltar que as inovações nem sempre são um caso de sucesso. Ainda assim, 

os conhecimentos obtidos durante as implementações de processos inovadores, quase sempre 

com experiências difíceis, trazem a oportunidade de se refletir sobre os conhecimentos 
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adquiridos e geram boas oportunidades de se aprender com eventuais erros (Tidd e Bessant, 

2015, p.597). 

Nesses viés, e considerando os estudos pesquisados sobre inovação, tanto na área 

pública quanto privada aqui referenciados, e também a indicação de Ferreira et al (2015), que 

apontou, como lacuna, a ausência de estudos que identifiquem indutores e inibidores das 

inovações, escolheu-se estudar mais a fundo as categorias identificadas por Souza e Faria 

(2013) que, ao pesquisarem sobre fatores que facilitam ou dificultam o sistema institucional 

ligado às inovações, sugeriram a existência de dez categorias relativas aos fatores facilitadores, 

a serem discutidos ao longo dos estudos, a saber: 

 

a) apoio da alta administração: atuação dos dirigentes que apoiem a 

implementação de inovações, visando ao êxito da iniciativa; 

b) apoio da gerência de nível médio: atuação da gerência de nível médio com 

vistas a transmitir aos executores as diretrizes da alta direção e apoiar os 

executores no que for preciso; 

c) apoio de grupos de trabalho: receptividade, participação e engajamento 

dos grupos encarregados das atividades de implementação necessárias; 

d) diversidade de competências do grupo responsável pela implementação: 

conhecimentos, habilidades e atitude coordenada e articulada em prol da 

inovação; 

e) divulgação de informações acerca da inovação: criação, se necessária, e 

uso adequado dos canais de comunicação, divulgando as informações 

necessárias a uma boa implementação; 

f) estratégias para incorporação da inovação às rotinas organizacionais: 

desenvolver mecanismos que fomentem a incorporação das novas 

atividades inovadoras nas rotinas da organização, em especial para o 

período de transição; 

g) participação de trabalhadores provenientes do meio externo: uso de 

consultorias externas, parcerias com outras instituições ou até mesmo 

recrutamento de pessoas com as competências desejáveis aos trabalhos de 

inovação; 

h) planejamento de ações necessárias à implementação: elaboração de 

planejamento detalhado de todo o processo de implementação das 

mudanças, inclusive prevendo eventuais riscos e possíveis soluções, se 

necessário;  

i) reconhecimento do valor e da necessidade da inovação: reconhecimento, 

em todos os níveis envolvidos, da necessidade de que essas mudanças 

sejam implementadas; e 

j) perspectiva sistêmica da inovação e de interações entre unidades 

organizacionais: uso de uma perspectiva global do processo, que 

considere o contexto organizacional e possa favorecer sinergia entre as 

áreas envolvidas. (SOUZA e FARIA, 2013, p.121) 
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No mesmo estudo, os autores identificaram doze categorias de fatores dificultadores da 

inovação, identificados nos contextos organizacionais estudados:  

 

a) descrença em relação à inovação: descrédito e desconfiança em relação à 

inovação, por parte dos envolvidos, podendo gerar falta de envolvimento 

e desinteresse pelas mudanças; 

b) dificuldades de integração interorganizacional: obstáculos a uma ação 

conjunta das unidades, podendo atrapalhar ou até impedir o processo de 

mudança; 

c) excesso de atividades e escassez de tempo: pouco tempo diante do volume 

de atividades necessárias à inovação, podendo ter sido gerado até por 

planejamento muito apertado, e podendo gerar pressão excessiva nos 

envolvidos; 

d) falta de apoio da alta administração: falta de envolvimento, de alocação 

dos recursos necessários, de disposição para dirimir conflitos, de forma 

que essas ações ou até mesmo a sua omissão no processo possam 

prejudicá-lo, retardá-lo ou até mesmo impedir que aconteça. 

e) limitações em termos de pessoas: falta de pessoal em quantidade suficiente 

ou em termos de competências, de envolvimento, de interação entre os 

envolvidos e até mesmo de experiência com o tema; 

f) limitações em termos de recursos financeiros: recursos de difícil acesso ou 

recursos insuficientes para o atingimento dos objetivos do processo; 

g) limitações em termos de recursos tecnológicos: insuficiência ou 

inadequação da estrutura tecnológica necessária à implementação das 

mudanças; 

h) obstáculos provenientes do meio externo: influências por fatores externos 

à organização e que não possam ser controlados pela alta direção, 

inibindo ou dificultando as atividades de implementação dos processos 

inovadores; 

i) priorização de atividades fim e/ou de curto prazo: manter o foco nas 

atividades mais diretamente ligadas ao negócio da organização ou da área 

envolvida, ou nas atividades que apresentem resultados mais rápidos, em 

detrimento do processo de mudanças, que pode ficar prejudicado; 

j) receio das consequências da inovação: receio dos envolvidos em relação a 

possíveis problemas que possam correr em decorrência da inovação, além 

do desconforto natural gerado pelas mudanças nas rotinas; 

k) resistência à inovação por perda de poder: ações que se contraponham à 

inovação em função da possibilidade de perda de prestígio ou de poder 

formal e até mesmo informal no novo contexto; e 

l) resistência à inovação por senso de acomodação: oposição à inovação que 

possa ser causada por fatores, entre outros, como contexto cultural avesso 

a novas ideias, estrutura organizacional culturalmente rígida ou 

relutância a mudar algo que aparentemente está bom. (SOUZA e FARIA, 

2013, p.123) 
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Com relação a esses fatores estudados, que inicialmente serão utilizados como 

categorias a priori, há alguns autores que já os estudaram de alguma forma, mesmo que não 

fosse seu objetivo principal de pesquisa, o que leva a se entender que esses fatores ocorrem de 

forma simultânea e têm influências recíprocas. Exemplo disso é o trabalho de Zen et al (2017) 

que exemplifica um fator de apoio da alta administração com vistas a melhorias no 

planejamento, quando cita o desenvolvimento de Núcleos de Apoio à Gestão de Inovação no 

âmbito do programa da Financiadora Nacional do Projetos (FINEP), e o estudo de Mitchel 

(2016) que defende a formação de parcerias entre os executores de iniciativas estratégicas nas 

organizações e o grupo de acadêmicos, com vistas a fazer frente a ameaças externas e melhorar 

as competências necessárias aos trabalhos. 

Em um trabalho mais recente, Vasconcelos et al (2019) afirmam que “Quanto mais 

resiliente for uma organização, mais inovadora será sua atividade, baseada em substantivo 

trabalho de comunicação.”, o que também demonstra a importância da comunicação como fator 

indutor de inovações nas organizações. 

Sobre a presença de pessoas externas à organização participarem das atividades 

inerentes aos processos inovadores, Berdejo (2020) cita esse fator como importante mecanismo 

para adquirir conhecimento externo e criar bases de conhecimento internas, reforçando o 

aprendizado organizacional e favorecendo a geração de capacidades inovadoras, resultado 

muito semelhante ao de Figueiredo (2019), que identificou como uma organização incorpora, 

entre suas fontes de conhecimento, dados externos para criar a capacidade de realizar atividades 

inovadoras. 

Considerando-se que os autores Souza e Faria (2013) focaram seus estudos em 

organizações privadas com portes e ramos distintos, assim como Zen et al (2017), Ramirez, 

Osto e Arteaga (2019), Peerally, De Fuentes e Figueiredo (2019), cada um deles abordando um 

ou mais fatores ou condições que influenciam as inovações nas organizações, entende-se 

oportuno avaliar esses mesmos fatores sob o ponto de vista do serviço público federal, 

acrescentando-se um lapso temporal que permita analisar as inovações não apenas quanto à sua 

implantação, mas também quanto à sua permanência nos processos organizacionais. 
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2.2   Governança 

 

Em estudos já realizados, sugere-se que  existe uma lógica entre inovação e governança, 

quando se refere ao setor público, que nos leva a entender que a adoção dos preceitos da Nova 

Gestão Pública (NGP) pelo governo exigiu mudanças nas práticas burocráticas (Gieske et al, 

2016; Demircioglu, 2017; Martins, Mota e Marini, 2018; Gasperini, Carvalho e Pinheiro, 2019), 

com ênfase na eficiência e na produtividade das instituições do setor público, apropriando-se 

de características mais fortemente identificadas até então na área privada (Graziele et al, 2018).  

De certa forma, isso pressionou os gestores públicos a serem mais receptivos às 

demandas da sociedade, especialmente no contexto de exigências crescentes de direitos, 

qualidade e bons serviços (De Medeiros et al, 2017). Esse novo contexto exige melhorias na 

dinâmica do processo de governança como um todo, o que demanda correspondente grau de 

inovação institucional no duplo sentido de aprimorar a adequação dos arranjos existentes e da 

criação de arranjos experimentais e alternativos, no entender de Martins e Marini (2014). Ainda 

segundo esses autores, as políticas de gestão pública podem ter algumas orientações mais 

conservadoras e outras mais inovadoras, imbuídas de alto caráter transformacional e que 

evocam complexos processos de mudança. Nesse sentido, podem ocorrer motivações 

relacionadas à eficiência, ao aprendizado ou à melhoria dos serviços, com formas de 

implementação gradualistas e seletivas (Ferreira et al, 2015), mas também motivações 

instantâneas e amplas, usualmente denominadas “reformas”, mas que acabam combinando 

elementos de ruptura com outros de inovação continuada ( Marchi et al, 2016; Berdejo, 2020). 

Seja de que forma for, nota-se que, cada vez mais, os governos estão sendo pressionados a 

colocarem em prática políticas de gestão pública efetivas, com vistas a melhorar sua governança 

(Mitchell, 2014; Martins, Mota e Marini, 2018; De Medeiros et al, 2019).  

No entender de Vasconcelos et al (2017), a multiplicidade de fatores envolvidos no 

serviço público em organizações públicas pós-burocráticas faz com que os servidores sejam 

capazes de comunicar-se uns com os outros dividindo informações válidas, intenções e 

compartilhando conhecimento em busca de um entendimento que levará à produção de 

conhecimento e à inovação. Esse entendimento pode estar ligado ao aperfeiçoamento de 

processos organizacionais, implementação de novos produtos, procedimentos, serviços, 

políticas ou sistemas, com vistas a aprimorar a prestação dos serviços públicos. 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#19
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#19
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#19
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#19
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2.3   Processos Inovadores 

 

 O estudo envolveu o estudo de caso de três processos que fazem parte das ferramentas 

com que a alta administração do órgão estudado busca atingir sua missão institucional, sendo 

que o teletrabalho busca maior qualidade de vida no trabalho aos servidores envolvidos, 

podendo gerar mais satisfação da parte dos executores operacionais, a gestão de processos visa 

a uma padronização e melhoria na forma de execução de suas atividades técnicas e 

administrativas e a gestão de riscos visa a uma melhoria nas estratégias de mitigação dos riscos 

corporativos aos quais a instituição está exposta. 

 

2.3.1 Teletrabalho 

 

A administração pública vem buscando formas de acelerar a eficiência em suas diversas 

atividades e, nesse contexto, o teletrabalho tem sido adotado com maior frequência em busca 

de redução de custos, melhor aproveitamento do tempo e aumento da produtividade (Filardi, 

Castro e Zanini 2020). 

Existem muitas definições de teletrabalho na literatura, mas esta pesquisa se adequa 

melhor à definição da Sociedade Brasileira de Teletrabalho e Teleatividades (Sobratt, 2016), 

cuja ideia é de que seria todo trabalho realizado fora do ambiente normal da organização, 

podendo ser em casa ou outro local, com auxílio de computadores, telefones e toda tecnologia 

que permita trabalhar em qualquer lugar, receber e transmitir informações, arquivos, imagens 

ou som relacionados à atividade laboral, cabendo ressaltar a importância que as reuniões 

virtuais vêm adquirindo nesses tempos de uso intensivo de Tecnologia da Informação e 

Comunicação. 

Ao se analisar os estudos ligados ao tema, notou-se que uma boa parte deles está focada 

em mostrar seus resultados positivos, ressaltando-se as vantagens de se utilizá-lo, e seus 

resultados negativos, ou seja, suas desvantagens enquanto forma de se obter esses resultados 

esperados. Ainda assim, essas características devem ser entendidas como questões importantes 

a serem considerados pelos responsáveis pela implementação do teletrabalho nas organizações, 

respeitadas as peculiaridades de cada instituição. 

https://www.facebook.com/SOBRATT/
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Costa (2013), estudando o ponto de vista dos teletrabalhadores, apontou que o 

teletrabalho alimenta o auto entendimento dos entrevistados como indivíduos responsáveis, 

maduros, independentes, flexíveis e proativos, enquanto os faz trabalhar mais e de maneira 

automotivada, 

Esse resultado pode ser complementado com os trabalhos de Mello et al (2014), que 

evidenciaram alguns desafios para a implementação e manutenção do teletrabalho, dos quais 

cabe destacar os obstáculos quanto à segurança da informação e a ausência da infraestrutura de 

comunicação nas regiões urbanas onde se localizam as residências de alguns teletrabalhadores. 

Nesse sentido, ainda que os trabalhadores se engajem de forma responsável em suas atividades 

realizadas fora da organização, eles dependem da necessária infraestrutura - inclusive acesso - 

de tecnologia da informação e comunicação. 

Ainda quanto às questões a serem consideradas na implementação de um programa de 

teletrabalho no serviço público, Silva (2015) relata que a decisão para essa adoção do 

teletrabalho prima por resultados e observa a qualidade dos serviços realizados, tendo em vista 

a necessidade de imprimir maior produtividade à instrução de trabalhos de caráter técnico e 

criativo combinada com a possibilidade de redução de custos operacionais. 

Outros efeitos negativos e que podem afetar diretamente a implementação e a 

manutenção do Teletrabalho enquanto forma inovadora foram identificados por De Vries, 

Tummers e Bekkers (2018), incluindo desmotivação, maior isolamento profissional e menor 

comprometimento organizacional nos dias em que trabalhavam inteiramente em casa.  

Em trabalho recente, Filardi, Castro e Zanini (2020) evidenciaram como vantagens, 

entre outras, maior produtividade, criação de métricas, maior conhecimento da demanda de 

trabalho, redução de custos por parte da organização e dos trabalhadores, maior segurança e 

menor exposição dos trabalhadores, flexibilidade nos horários e mais qualidade de vida. Já 

como desvantagens esses mesmos autores citaram, ante outros: falta de comunicação imediata; 

perda de vínculo com a empresa e isolamento profissional; controle do teletrabalhador, 

problemas de infraestrutura tecnológica e não adaptação ao teletrabalho. 

As condições existentes no cenário atual pressionam e legitimam mudanças 

organizacionais e a adoção de práticas mais flexíveis de trabalho. As organizações são instadas 

a mobilizar o potencial de inovação dos empregados, relaxando os mecanismos de controle 

burocráticos e ampliando espaços de autonomia (Costa, 2013). Assim, exige-se uma mudança 

de mentalidade dos gestores e trabalhadores, uma desconstrução de um paradigma, e ainda é 
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necessário para os responsáveis da implantação do teletrabalho sopesar todas as possíveis 

características, observando as especificidades de cada tipo e local de trabalho (Silva, 2015) 

Os teletrabalhadores e seus superiores devem ter perfil para isso, ser comprometidos e 

motivados (Silva, 2015) e primar por uma boa comunicação (Vasconcelos et al, 2017), e o 

teletrabalho, necessita de um modelo de gestão que o torne mais aderente à esfera pública, 

atuando-se nos trabalhadores, por meio de mecanismos que ajudem a balancear as atividades 

profissionais e a vida pessoal dos teletrabalhadores, dando maior atenção à infraestrutura, 

tecnologia e ao suporte psicológico, e nas chefias, introduzindo-se ferramentas de gestão e 

controle que visem a minimizar a falta de prática dos gestores em administrar pessoas nesse 

modelo de trabalho (Zanini, Castro e Finardi, 2020). 

 

2.3.3 Gestão de Processos 

 

A Gestão de Processos pode ser utilizada com a perspectiva de tornar o serviço público 

mais ágil e eficiente, tornando possível aos gestores decidir com mais objetividade no que se 

refere à sequência de atividades, à distribuição do trabalho e à previsão do tempo de sua 

execução (Falção, Júnior e Santos, 2016). 

Além disso, o uso convergente das ferramentas e técnicas de gestão por processos pode 

levar os trabalhadores a repensar a forma de trabalhar e de executar as atividades (Domingues, 

Xavier e Birochi, 2015). 

No transcorrer dos estudos sobre a implantação do mapeamento dos fluxos dos 

processos das organizações,  a avaliação dos fatores que interferem ns trabalhos aponta, entre 

outros, a necessidade de uma visão integrada, de adequação da abordagem de gerenciamento 

para quebrar a resistência às mudanças, de uma comunicação que seja realmente efetiva, de se 

atuar na cultura organizacional, cujo processo natural de mudança precisa ser incentivado, de 

se evitar a alta rotatividade de trabalhadores e de formar equipes de gestão por processos que 

possam se dedicar em tempo integral à implantação do mapeamento e possíveis mudanças 

(Oliveira, 2018).  

Esses trabalhos complementam e estão no mesmo sentido dos estudos de Domingues, 

Xavier e Birochi (2015)., que constatou que, com o uso convergente das ferramentas e técnicas 

de gestão por processos, os servidores e demais trabalhadores passaram a repensar a forma de 



25 
 

 

trabalhar e de executar as atividades, evidenciando-se a importância da integração 

interfuncional, da comunicação efetiva e de uma estrutura de suporte e do comprometimento de 

todos. 

Embora a Gestão de Processos já tenha ganhado muita atenção das organizações nos 

últimos anos e seja entendido como um caminho para o alcance da excelência ou um 

diferenciador de valores, os desafios apontam para a sua permanência tendo em vista que é um 

processo moroso, que demanda tempo para as análises e esforço estratégico por parte dos 

gestores, devendo estar alinhado e articulado com o planejamento estratégico da organização 

(Oliveira, 2018). 

 

2.3.3 Gestão de Riscos 

 

As organizações percebem que estão cada vez mais sujeitas ao risco e à incerteza, a tal 

ponto que tais fatores, para algumas delas, atuam como direcionadores de suas estratégias 

(Arruda, Menchini e Russo, 2019). Assim, é primordial que tenham acesso a instrumentos de 

avaliação de risco adequados, que apoiem a tomada de decisão dos gestores e da alta 

administração (Sousa, 2019). Ainda para esse autor, diante da relevância dos riscos para as 

organizações, a gestão desses riscos, por meio de sua identificação, análise, avaliação, 

monitorização e tratamento, pode ajudá-las a mitigar e controlar esses riscos e, com isso, ter 

melhores desempenhos. 

No que tange aos motivos que levaram as organizações a adotarem a gestão de riscos, 

Marques, Muller e Da Silva (2019) identificaram que o principal motivador é a exigência de 

órgãos reguladores. Já para Sousa (2019), entre as ocorrências que cooperaram para o 

crescimento do interesse na gestão de riscos corporativo está o aumento dos padrões de 

responsabilização dos quadros da administração. 

Sob a ótica da sua implementação, o conhecimento organizacional sobre a gestão de 

riscos encontra-se alicerçado no tácito, baseado nas habilidades e experiências profissionais que 

são difíceis de serem formalizadas. A adoção de estratégias para torná-lo explícito talvez 

contribua para a construção de uma rede de conhecimento na organização e amplie a utilização 

das ferramentas de gestão de risco para beneficiar a consecução dos objetivos estratégicos, 
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ressaltando-se que a gestão de riscos deve ser incorporada à cultura da organização (Marques, 

Muller e Da Silva, 2019). 

 

3     PERCURSO METODOLÓGICO 

 

3.1   Coleta de dados  

 

Considerando-se que esta pesquisa tem um caráter exploratório, uma vez que o construto 

facilitadores e dificultadores de inovação no serviço público se encontra em fase de 

desenvolvimento, e com vistas a se atingir os objetivos propostos, o trabalho foi conduzido 

inicialmente com uma revisão bibliográfica sobre o tema, com vistas a buscar subsídios para 

fundamentar a discussão sobre os dados coletados por meio de entrevistas semiestruturadas, 

feitas com base no estudo de três processos inovadores que ocorreram de forma concomitante 

dentro da organização estudada: a) Teletrabalho, na modalidade “por demandas”; b) Gestão de 

Processos; e c) Gestão de Riscos Corporativos. 

 

3.1.1 Entrada no campo  

 

 Por ser servidor da área administrativa do órgão estudado, a entrada de campo foi 

facilitada pela constante interação com todos os colegas, ainda que de diferentes áreas, uma vez 

que todos os entrevistados, de forma mais ou menos acentuada, acabam se deparando com as 

inovações estudadas e, de alguma forma, acaba existindo uma troca de ideias sobre possíveis 

melhorias nos trabalhos. 

Assim, os sujeitos escolhidos foram abordados com uma explicação breve sobre os 

objetivos da pesquisa e a forma de condução por meio das entrevistas, havendo concordância 

em participar por parte da maioria deles. Aqui cabe uma observação no sentido de que as recusas 

em participar das entrevistas ocorreram apenas por parte dos servidores ligados à Gestão de 

Riscos Corporativos, prejudicando um pouco a coleta de dados inicialmente planejada. 
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3.1.2 Protocolo de pesquisa  

 

Para que se pudesse ter acesso às informações e, eventualmente, aos processos que 

possivelmente contivessem informações úteis, foi feito um pedido formal à Administração do 

órgão, no dia 25/10/2019, por meio do Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao 

Cidadão (e-SIC), com vistas a se obter acesso e autorização para uso das informações e dos 

dados coletados de forma a subsidiar a pesquisa. A resposta positiva foi recebida no dia 

29/11/2019. 

Como uma das condições para se preservar a identidade dos servidores e outros agentes 

públicos internos do  Dnit, assegurou-se a todos que as entrevistas não seriam divulgadas e que 

tampouco seriam revelados os nomes das pessoas entrevistadas, usando-se, para isso, 

codinomes específicos criados para cada um deles, já que todas foram gravadas com a 

autorização dos entrevistados, sendo transcritas posteriormente. Assim, foram tratados como 

entrevistado “Tt1, Tt2 ...” para aqueles que participaram da experiência de Teletrabalho, “GPr1, 

GPr2 ...” para os que participaram das atividades atinentes à Gestão de Processos, e “GR1, GR2 

...” para aqueles que participaram dos trabalhos de implementação da Gestão de Riscos.  

 

 

3.1.3 Roteiro de entrevista 

 

 

Após a explanação sobre a pesquisa e as respectivas identificações dos entrevistados, as 

perguntas feitas aos entrevistados foram divididas em dois blocos distintos. No primeiro deles, 

foram feitas seis perguntas abertas sobre a percepção dos entrevistados em relação a fatores 

facilitadores e dificultadores da inovação em questão, relatados livremente por eles, incluindo-

se uma pergunta sobre possíveis sugestões de melhoria, ou seja, ideias para melhorar os fatores 

facilitadores mencionados ou mitigar os dificultadores por eles relatados, conforme roteiro a 

seguir: 

 

1 – Como você percebe a implementação da inovação (teletrabalho, gestão de processos ou 

gestão de riscos, conforme cada caso) aqui no nosso órgão?  

2 – O que você acha que, de alguma forma, ajuda ou facilita a implantação dessa inovação aqui 

na área em que você trabalha? 
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3 – O que você acha que, de alguma forma, ajuda ou facilita a implantação dessa inovação no 

órgão em que trabalhamos como um todo? 

4 – O que você acha que, de alguma forma, atrapalha ou dificulta a implantação dessa inovação 

aqui na área em que você trabalha? 

5 – O que você acha que, de alguma forma, atrapalha ou dificulta a implantação dessa inovação 

no órgão em que trabalhamos como um todo? 

6 – Você tem alguma ideia para melhorias na implementação desse processo inovador? 

Considerando-se que muitos dos fatores já conhecidos na literatura pudessem não ter 

sido abordados durante a fala aberta e livre dos entrevistados, o segundo bloco do roteiro de 

perguntas continha indagações diretamente sobre alguns dos fatores já coletados com base nas 

categorias identificadas a priori no referencial teórico, como forma de avaliar a percepção de 

cada um dos entrevistados quanto à existência de cada item em questão e sua possível 

ocorrência no setor público durante a fase de implementação da respectiva inovação, conforme 

demonstrado a seguir: 

 

Fatores facilitadores 

•Apoio da alta administração  S(  ) N(  ) – comentários: 

•Apoio da gerência de nível médio S(  ) N(  ) – comentários: 

•Apoio de grupos de trabalho e colaboradores S(  ) N(  ) – comentários: 

•Diversidade de competências dos responsáveis pela 

implementação 

S(  ) N(  ) – comentários: 

•Divulgação de informações acerca da inovação S(  ) N(  ) – comentários: 

•Estratégias para incorporação da inovação às rotinas 

organizacionais 

S(  ) N(  ) – comentários: 

•Participação de colaboradores provenientes do meio externo S(  ) N(  ) – comentários: 

•Planejamento de ações necessárias à implementação S(  ) N(  ) – comentários: 

•Reconhecimento do valor e da necessidade da inovação S(  ) N(  ) – comentários: 

•Perspectiva sistêmica da inovação e de interações entre unidades  S(  ) N(  ) – comentários: 

  

Fatores dificultadores  

•Descrença em relação à inovação S(  ) N(  ) – comentários: 

•Dificuldades de integração interorganizacional S(  ) N(  ) – comentários: 

•Excesso de atividades e escassez de tempo S(  ) N(  ) – comentários: 
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•Falta de apoio da alta administração S(  ) N(  ) – comentários: 

•Limitações em termos de pessoas S(  ) N(  ) – comentários: 

•Limitações em termos de recursos financeiros S(  ) N(  ) – comentários: 

•Limitações em termos de recursos tecnológicos S(  ) N(  ) – comentários: 

•Obstáculos provenientes do meio externo S(  ) N(  ) – comentários: 

•Priorização de atividades fim e/ou de curto prazo S(  ) N(  ) – comentários: 

•Receio das consequências da inovação S(  ) N(  ) – comentários: 

•Resistência à inovação por perda de poder S(  ) N(  ) – comentários: 

•Resistência à inovação por senso de acomodação     S(  ) N(  ) – comentários 

 

 

Essa estratégia de se confirmar, item a item, ao final de cada entrevista, a percepção de 

cada entrevistado sobre a ocorrência dos fatores já abordados por outros autores, se fez 

necessária para que se pudesse evitar eventual ausência de informações na fala dos 

entrevistados sobre fatores importantes, caso ocorresse, já que isso poderia invalidar a entrevista 

e a utilização do material coletado, além de melhorar a coleta por meio dos comentários a serem 

feitos livremente pelos entrevistados após cada fator questionado. Seu uso ao final da entrevista, 

sem que a tabela fosse apresentada aos entrevistados, também teve a intenção de se evitar 

possível tendência de enviesamento das respostas, buscando-se, assim, validá-la em uso restrito, 

apenas como guia para garantir os comentários sobre o maior número de fatores possível. 

 

 

3.1.4 Seleção de sujeitos  

 

 

Com relação ao Teletrabalho, escolhido por ser uma inovação cujas atividades são de 

interesse preponderante do quadro operacional, optou-se por entrevistar os servidores que 

participaram da experiência-piloto (o primeiro ano de funcionamento dessa inovação ocorreu 

em uma pequena área) e que ainda trabalham no órgão, inclusive o responsável pela chefia 

imediata à época, responsável direto pela implantação e monitoramento das atividades, valendo 

citar que essa inovação continua vigente no órgão até então, ressaltando-se que, ainda que essa 

modalidade tenha sido estendida a todos os servidores do Dnit, por meio da Portaria DF nº 

1.207/2019, os trabalhos ainda se encontram, na prática, adstritos à área da experiência-piloto. 
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Em se tratando do caso de implementação de atividades ligadas à Gestão de Processos, 

sua escolha se deu em função dessa inovação ser de interesse preponderante da gerência de 

nível médio, haja vista a padronização das atividades sob sua responsabilidade. O foco das 

entrevistas foi o quadro de servidores e colaboradores pertencentes ao Escritório de 

Gerenciamento de Processos (Egepro), acrescido de servidores que trabalharam em áreas cujos 

processos já foram desenvolvidos com as técnicas preconizadas por essa inovação e 

monitoradas pelo Egepro.  

Já quanto às atividades relativas à Gestão de Riscos Corporativos, cujo interesse 

primordial é da alta administração do órgão, que pode se utilizar do resultado desses trabalhos 

para subsidiar suas tomadas de decisão, o foco das entrevistas foi nos servidores encarregados 

diretamente de suas respectivas atividades de implementação, excluindo-se os usuários da 

inovação, no caso, a alta chefia e os diretores do órgão, já que o objetivo do presente estudo 

baseia-se na percepção do corpo operacional participante dos trabalhos inovadores que, neste 

caso, encontram-se concentrados em uma das Diretorias. 

Assim, os entrevistados foram todos escolhidos entre aqueles com maior tempo de 

trabalho possível nas inovações, em diversos cargos e tempos de atuação do órgão em questão, 

conforme se nota no Quadro 1, a seguir, com as características de cada sujeito selecionado. 

 

Quadro 01 – Identificação dos entrevistados 

ID Gênero Nível de 

escolaridade 

Cargo - área de atuação Tempo serviço 

no órgão (anos) 

Tt1 M Superior Analista - Engenharia 6 

Tt2 M Superior Analista - Engenharia 6 

Tt3 M Superior Técnico - Infraestrutura 6 

Tt4 F Médio Agente - Administração 19 

Tt5 M Superior Analista - Engenharia 11 

Tt6 F Superior Analista - Contabilidade 6 

Tt7 M Superior Analista - Engenharia 10 
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Tt8 M Superior Analista - Administração 14 

Tt9 M Superior Técnico - Infraestrutura 6 

GPr1 F Superior Agente - Administração 19 

GPr2 M Superior Consultor - T. I. 4 

GPr3 F Superior Consultor - Gestão 5 

GPr4 M Superior Analista - Administração 6 

GPr5 M Superior Analista - Engenharia 6 

GPr6 M Superior Analista - Administração 10 

GPr7 M Superior Analista - Administração 14 

GPr8 F Superior Analista - Engenharia 14 

GR1 F Superior Consultor - Governança 4 

GR2 F Superior Técnico - Administração 5 

GR3 M Superior Técnico - Administração 5 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

Dos vinte entrevistados, dezenove possuem nível universitário e todos trabalham na 

instituição há quatro anos ou mais, sendo sete mulheres, das quais três em cargos de nível médio 

de escolaridade e quatro em cargos de nível superior, e treze homens, sendo três em cargos de 

nível médio e dez em cargos de nível superior. Essa quantidade de entrevistas foi necessária 

para que se pudesse verificar a saturação das informações coletadas, que, no entendimento de 

Thiry-Cherques (2009), ocorre quando as observações deixam de ser necessárias, pois nenhum 

novo elemento permite ampliar o número de propriedades do objeto investigado, ou seja, no 

momento em que novas respostas não conseguem agregar elementos novos ao que foi 

informado anteriormente. 
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3.1.5 Realização das entrevistas 

 

As entrevistas foram todas feitas em ambiente neutro, em salas vazias dentro do prédio 

da sede da organização estudada, em Brasília, com marcação de data e hora, sendo que a ordem 

das entrevistas foi aleatória, de acordo com a disponibilidade de cada um dos entrevistados. 

Todos os entrevistados foram convidados a participar das entrevistas, sendo-lhes facultado não 

responder a qualquer das perguntas que não quisessem ou não se sentissem confortáveis em 

responder ou, ainda, questionar qualquer das perguntas ou dúvidas de entendimento que 

pudessem fazer com que eu precisasse alterar alguma questão, além de não terem sido coletados 

dados sensíveis em nenhum momento dos trabalhos. 

As entrevistas, com a respectiva autorização de cada entrevistado, foram feitas entre os 

meses de dezembro de 2019 e fevereiro de 2020, todas gravadas e posteriormente transcritas, 

para que pudessem ser anotadas, com detalhes, as falas de cada pessoa e de forma a se minimizar 

a perda de detalhes importantes. 

No total, foram feitas vinte entrevistas individuais com servidores e demais agentes 

públicos envolvidos diretamente tanto na implementação quanto na fase operacional inicial dos 

processos de desenvolvimento das inovações, incluindo-se, no máximo, a chefia imediata 

ligada à execução.  

O quadro 2, a seguir, mostra detalhes sobre a data de realização e a duração de cada uma 

das entrevistas. 

Quadro 2 – Data e duração das entrevistas 

Identificação Data Duração 

Tt1 24/12/19 13 min e 43 seg 

Tt2 24/12/19 10 min e 40 seg 

 Tt3 26/12/19 10 min e 34 seg 

Tt4 4/12/19 13 min e 06 seg 

Tt5 14/1/20 10 min e 16 seg 

Tt6 21/1/20 09 min e 25 seg 
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Tt7 24/1/20 09 min e 42 seg 

Tt8 28/1/20 09 min e 39 seg 

Tt9 28/1/20 10 min e 23 seg 

GPr1 5/12/19 18 min e 46 seg 

Gpr2 16/12/19 35 min e 27 seg 

Gpr3 16/12/19 16 min e 11 seg 

GPr4 22/1/20 12 min e 02 seg 

GPr5 23/1/20 17 min e 52 seg 

GPr6 29/1/20 09 min e 10 seg 

GPr7 5/2/20 22 min e 21 seg 

GPr8 10/2/20 07 min e 57 seg 

GR1 24/12/19 16 min e 13 seg 

GR2 16/1/20 10 min e 22 seg 

GR3 17/1/20 07 min e 42 seg 

Fonte: Elaboração do autor. 

Ainda sobre a coleta de dados, agora com foco na escolha dos três casos avaliados, todos 

ocorreram no mesmo lapso temporal, ou seja, nos últimos cinco anos, motivo pelo qual se 

intentou compará-los, como forma de se entender melhor a interferência dos elementos 

facilitadores e dificultadores sobre esses processos inovadores. Esse período foi escolhido para 

que se pudesse observar as inovações desde a sua implementação até a sua incorporação às 

atividades rotineiras da organização e, também, como forma de se aumentar o número de 

pessoas envolvidas, com vistas a se buscar a validação dos dados coletados.  

 

3.2   Tratamento de dados 

 

Uma vez coletados por meio das entrevistas, os dados foram transcritos, categorizados 

e analisados conforme descrito detalhadamente a seguir. 
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3.2.1 Produção do relatório  

 

A partir da gravação das entrevistas, cada uma delas foi transcrita individualmente, de 

forma manual, por meio de arquivos em Word, de forma que todas as palavras e expressões 

relatadas pudessem ser consideradas para a análise e reduzindo-se, assim, a possibilidade de 

perda de partes do conteúdo coletado. 

As gravações variaram de sete a trinta e cinco minutos, a depender do nível de 

comentários das respostas que cada entrevistado escolheu, e seus respectivos arquivos 

transcritos geraram relatórios que variaram entre três e sete páginas transcritas.  

Após a fase exploratória, o trabalho de campo e a transcrição das gravações, passou-se 

a leituras flutuantes do corpus de entrevistas para um maior conhecimento e familiarização com 

os relatos, além de iniciar uma melhor assimilação dos sentidos das falas. A partir daí, os dados 

foram organizados de forma ordenada em planilhas de Excel, inicialmente de forma separada 

entre as três inovações pesquisadas, separando-se as unidades de registro, ou seja, palavras, 

temas ou  frases que identificam os fatores facilitadores e dificultadores pesquisados, a partir 

do que iniciou-se a análise propriamente dita. 

 

3.2.2 Análise de conteúdo  

 

Para o tratamento dos dados coletados por meio das entrevistas pessoais deste estudo 

foi escolhida a abordagem qualitativa de Análise de Conteúdo (AC), uma vez que, para Bardin 

(2016, p.46): 

Análise de Conteúdo seria 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 

permitem a inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção/recepção (variáveis inferidas) dessas mensagens. 

 

Considerando o aparato metodológico fornecido pela AC para a análise do material 

coletado nas entrevistas, optou-se pela análise categorial, uma vez que a ideia é de desmembrar 

os textos em unidades, possibilitando realizar sua análise em função dos temas relatados. 
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3.2.3 Categorização  

 

 Para a primeira etapa da categorização, a de inventário, o critério foi o semântico, 

utilizando-se a categorização temática ligada a cada uma das categorias estudadas. Na segunda 

etapa, a de classificação, usou-se o critério léxico, na medida em que as palavras foram 

classificadas segundo o seu sentido, com emparelhamento de sinônimos e dos sentidos 

próximos, segundo os ensinamentos de Bardin (2016, p. 147). 

O processo utilizado foi de fornecimento prévio das categorias identificadas a priori 

durante a construção do referencial teórico, sendo dez categorias de fatores facilitadores e doze 

categorias de fatores dificultadores das inovações. À medida que os elementos de análise foram 

sendo encontrados, foram repartidos de forma que se encaixassem com maior afinidade no 

perfil de cada uma delas. Ainda que as categorias tenham sido previamente identificadas, as 

análises mostraram que novas categorias puderam ser sugeridas, cujos detalhes serão expostos 

na próxima seção.  

Essas duas etapas foram realizadas manualmente, sem o uso de softwares específicos 

para tal, utilizando-se as planilhas de Excel para registro e controle das unidades de análise, 

coletando-se os dados a partir dos textos transcritos e, muitas vezes de forma concomitante, 

escutando as gravações, para melhor entendimento do contexto em que cada unidade de análise 

foi observada.  

 

3.2.4 Limitação do método 

 

Ainda que se busque, no andamento dos trabalhos, o rigor metodológico necessário à 

pesquisa, a AC tem suas limitações, assim como outros métodos. Cabe ao pesquisador ficar 

atento a essas limitações durante todo o trabalho. 

O método exige habilidade do pesquisador em dominar as técnicas propostas para 

elaborar e conduzir as entrevistas, atentando-se aos fatores que envolvem as questões de 

relacionamento humano, já que a coleta de dados da pesquisa se baseou em entrevistas.  

Também são necessárias habilidades para analisar o material coletado de forma a conseguir 

extrapolar o que está além da fala ou da escrita, fazendo as corretas inferências. 
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Outra limitação percebida foi em relação à seleção dos sujeitos da pesquisa. Existe a 

possibilidade de que não sejam os mais representativos do universo em estudo. Ainda que se 

faça uma escolha com critérios cuidadosos, há o risco de que eles não forneçam as informações 

necessárias, seja por questões pessoais, seja por distorção da compreensão dos objetivos 

propostos, por conceitos pré-existentes sobre o assunto, por questões políticas ou qualquer outro 

fator que possa fazer com que não forneçam as informações de que o pesquisador precisa.  

 

4     RESULTADOS DA PESQUISA  

 

Inicialmente apresentam-se os resultados obtidos de forma individualizada quanto a 

cada uma das três inovações estudadas: Teletrabalho (seção 4.1), Gestão de Processos (seção 

4.2) e Gestão de Riscos (4.3), dividindo-os, sempre, em facilitadores e dificultadores dos 

processos. A apresentação de forma individualizada para cada inovação foi a estratégia 

escolhida como adequada para abranger completamente os comentários sobre o campo 

pesquisado.   

A entrevista semiestruturada continha perguntas abertas sobre facilitadores e 

dificultadores, confirmação ou não de categorias identificadas a priori e sugestões de possíveis 

melhorias identificadas pelos entrevistados, tanto para serem usadas como facilitadores como 

aquelas que podem ser utilizadas para mitigar efeitos ocorridos pelos dificultadores. Ainda 

assim, os fatores coletados nas entrevistas serão apresentados de forma conjunta dentro de cada 

inovação. 

 

4.1   Teletrabalho 

 

No caso das pesquisas sobre a implementação do Teletrabalho, foram entrevistados 

nove integrantes entre as pessoas responsáveis pelas atividades de implementação em 

experiência-piloto, iniciando-se pelos relatos dos entrevistados sobre os fatores que entendem 

como favoráveis às atividades de implementação do Teletrabalho.  

Os resultados serão inicialmente apresentados na tabela 01 a seguir, por ordem 

decrescente de incidência nos relatos.  
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Tabela 01 – Facilitadores do Teletrabalho por ordem decrescente de incidência 

Fator Facilitador Trechos transcritos 

Apoio dos grupos de trabalho e 

colaboradores 

Tt 03 - Eu vejo que todos os servidores da nossa área sempre 

quiseram ter teletrabalho e sempre correram atrás para isso, 

né. 

Tt 08 - Como em outros lugares, e coisas que eu já vivi em 

treinamentos, esse tipo de inovação, porque a inovação ela 

só vai para frente se, além da Alta Administração, o pessoal 

do chamado de “chão de fábrica” comprar essa ideia. 

Planejamento de ações necessárias 

à implementação 

Tt01 – Ah, isso sim, facilitou. 

Tt 07 – Sim, até teve. 

Tt.08 - Sim, esse planejamento foi um facilitador. 

Divulgação de informações acerca 

da inovação 

Tt.05 – Sim, eu acho que sim. 

Tt.08 - Sim, é como eu falei, essa comunicação é uma 

melhoria. 

Apoio da gerência de nível médio Tt.05 - Acho que sim, também. 

Tt07 – Sim, o engajamento do chefe é muito importante. 

Tt 09 - Eu não tive muito contato, na parte da 

implementação, das reuniões fora daqui da nossa área, mas 

eu acho que facilitou. 

Reconhecimento do valor e da 

necessidade da inovação 

Tt.05 -Eu acho que sim, eu acho que existe; com certeza tem 

um valor muito grande o Teletrabalho. 

Tt 06 – Sim, porque ajuda no apoio, né? 

Tt 07 – Sim, houve um reconhecimento; é muito importante.  

Estratégias para incorporação da 

inovação às rotinas 

organizacionais 

Tt.02 - Facilitou sim. 

Tt.08 - Sim, eu acompanhei esse processo; foi bem 

planejado. 
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Tt 09 - Com a alta administração, levando em consideração 

o setor, ajudou. 

Apoio da Alta Administração Tt.02 – Obstáculo não. Pelo contrário, teve apoio, né, da 

Alta Administração - do Diretor Geral à época. 

Tt.05 - É, no nosso caso, sim. 

Tt 06 – Sim, como facilitador. 

Diversidade de competências dos 

responsáveis pela implementação 

Tt.05 -    Eu acredito que sim. 

Tt.08 - Eu considero facilitador. 

Participação de trabalhadores 

provenientes do meio externo  

Tt.05 - Eu acho que sim, eu acredito que o Dnit tenha se 

escorado em algum modelo já existente. 

Tt.08 – Sim. Inclusive, participamos, fizemos benchmarking 

com outros órgãos, conversamos com muita gente que deu 

ideia. 

Tt 09 – Externo acho que sim. Acho que foram feitas algumas 

pesquisas, né, com outros órgãos que implementaram. 

Perspectiva sistêmica da inovação 

e de interação entre as unidades 

Tt 05 – Na Sede é fácil e homogêneo; mas não sei se nas 

“pontas” será assim. 

Tt.08 - Há um interesse sim, as pessoas vieram aqui se 

informar sobre como nós fizemos. 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

Ainda que todos os fatores identificados nas categorias a priori tenham sido ratificados 

nesse processo estudado, alguns desses fatores foram citados com maior ênfase pelos 

entrevistados, sendo eles: a divulgação de informações acerca da inovação e o apoio da gerência 

de nível médio, conforme se notou nas entrevistas cujos trechos estão a seguir. 

Quanto ao fator Divulgação das informações acerca da informação, alguns relatos foram 

no sentido de que essa divulgação deveria ser feita para se tentar alcançar a todas pessoas da 

organização. Como exemplo, a percepção do entrevistado Tt4, que disse que “talvez seja um 

caso de fazer uma divulgação, explicar para a gestão atual o que é o teletrabalho, o que se 

espera com ele, que ganhos a autarquia pode ter.”, ou o relato de Tt8, em que disse que  “para 
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facilitar é fazer uma comunicação, porque eu sinto que as pessoas, além da resistência ao novo, 

elas estão desinformadas.” Uma vez que o ponto de vista é dos executores, ainda que os 

entrevistados estejam tentando fazer o que seria um diagnóstico do problema, nota-se que eles 

estão se ressentindo de não estarem suficientemente informados, ao mesmo tempo em que 

questionam o nível de conhecimento dos gestores sobre o tema. 

Também se notou a percepção de que essa divulgação tem um caráter que vai além da 

informação, buscando ser um elemento motivador, a exemplo do relato de TT7, que afirmou 

que “Inovação envolve uma divulgação, envolve uma motivação para pessoas utilizarem essa 

inovação”. Esse ponto de vista deixa clara a possibilidade de uma boa comunicação extrapolar 

a função de informação e atuar como agente motivador das equipes de trabalho.  

Quanto ao fator apoio da gerência de nível médio, percebeu-se que a gerência de nível 

médio, responsável pela comunicação das diretrizes da alta administração aos executores das 

atividades, além de coordenar os trabalhos, também tem um papel no sentido inverso desse 

fluxo, a exemplo do relato de Tt3, transcrito a seguir: 

Os servidores da área sempre quiseram a inovação, mas tinha que ter alguém 

para, vamos dizer, comprar a ideia e levar para a Alta Direção do Dnit, para 

que seja implantado para o resto. 

 

Como o caso em questão mostrou ser uma iniciativa dos servidores das áreas 

operacionais, fica claro o ponto de vista que ressalta a importância da gerência de nível médio 

como intermediadora essencial para o sucesso da inovação ao levar as ideias dos executores em 

busca de patrocínio da alta administração. 

Esse apoio também foi identificado como importante para a inovação, segundo Tt6, que 

disse que “Para facilitar para todo o Dnit, teria que ter (entre outros) uma vontade da chefia 

também!”. Esse ponto de vista pode ser analisado por um ponto de vista mais aprofundado, que 

envolva uma análise coloca esses chefes intermediários em posição essencial para inovar, 

conforme trecho transcrito a seguir, do servidor Tt7: 

Seria a pessoa mais importante de forma a poder implementar essas 

inovações no seu grupo de trabalho, porque se não houver uma perfeita 

coordenação dessa inovação, ele pode distorcer e não produzir o efeito 

necessário, então o engajamento do Coordenador, do Chefe imediato é muito 

importante.  
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Esse trecho ressalta o quão importante é, para os servidores, a presença dos gerentes 

intermediários, não apenas como agente de comunicação, como citado no trecho anterior, mas 

como peça essencial para coordenar o processo em questão, notados pelas palavras 

“importante”, coordenação” e “engajamento”.  

Quanto aos fatores identificados nas entrevistas como possível interferência, 

dificultando ou inibindo a implementação do teletrabalho no órgão, os resultados serão 

inicialmente apresentados na tabela 02 a seguir, por ordem decrescente de incidência nos 

relatos, sendo que o fator “obstáculos provenientes do meio externo”, com apenas uma 

incidência de relato, e o fator “limitações em termos de recursos financeiros”, sem nenhuma 

citação pelos entrevistados, , não foram contemplados na tabela, por sua baixa relevância.  

 

Tabela 02 – Dificultadores do Teletrabalho por ordem decrescente de incidência 

Fator Dificultador Trechos transcritos 

Resistência à inovação por senso 

de acomodação 

Tt.04 – Resistência por senso de acomodação? Penso que 

também. 

Tt 06 – Sim, é o que mais tem aqui (risos). 

Tt 07 – Por acomodação? Também, com certeza. 

Tt.08 - Sim, isso aí sem dúvida. 

Tt 09 – Aí é a mudança de mentalidade, né, de aceitar o 

novo. Com certeza. 

Resistência à inovação por perda 

de poder 

Tt.03 – Eu acho que também. 

Tt.05 - Sim, eu acho que isso aí reflete bem a administração 

burocrática, que deve ser. pensamento do gestor antigo, já 

que ele pode ter a resistência de implantar o Teletrabalho 

por causa disso. 

Tt 07 – Esse aí sim, com certeza. 

Tt.08 - Ah, isso é importante. Eu acredito que sim, 

principalmente no meio dos meus gerentes. 
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Tt 09 - Eu acho que isso é um dos principais fatores que 

englobam a parte política também, né? 

Descrença em relação à inovação Tt.03 – No começo, teve um pouco resistência por descrença. 

Tt.04 – Sim, teve, né... Muita! 

Tt.05 - Eu acho que tem muitos setores aqui que ainda têm 

esse paradigma. 

Tt 06 – Sim, de algumas pessoas. 

Tt 09 – Dificultou, no sentido de se falar em inovação. ... 

Aqui acho que envolve muito a política, mas com certeza 

atrapalhou. 

Receio das consequências da 

inovação 

Tt.04 – Sim, teve um pouco. 

Tt 07 – Provavelmente sim, pode ser mais ou menos, depende 

da área. 

Tt.08 – Sim. Tinha até uma colega que ela não gostava de 

fazer por medo de não dar conta e ser punida por isso. 

Tt 09 - Com certeza, sim. 

Falta de apoio da alta 

administração 

GPr 06 – A implantação de inovações é algo que necessita 

de apoio da alta administração e, no Dnit, eu vejo ainda que 

existem algumas barreiras, né?... Se você não tiver o apoio 

do gestor, não conseguir sensibilizar a Alta Administração, 

aí fica complicado. 

Tt 09 - Sim, atrapalhou. 

Dificuldades de integração 

interorganizacional 

Tt.03 – Silêncio seguido de risos, sem resposta verbal, mas 

acenando a cabeça que sim. 

Tt.05 – É, esse aí talvez seja um fator dificultador, sim. 

Tt.04 – Sim. (reafirmando com muitos acenos positivos com 

a cabeça). 

Tt 06 – Sim, põe um “mais dez”, aí. 
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Priorização das atividades fim ou 

de curto prazo 

Tt.05 – É, eu acho que tem muitos gestores que, eu acho que 

sim. Acho que muitos gestores não conseguem ir à frente e 

sempre querem apagar o fogo que está chegando e nunca 

implementam o Teletrabalho. 

Excesso de atividades e escassez 

de tempo 

Tt.02 – Ah, postergou um pouco, acho que sim. 

Tt.04 – Provavelmente, pelo menos na área que eu trabalho. 

Limitações em termos de recursos 

tecnológicos 

Tt.03 – Aquele caso do reconhecimento da rede... Até 

interferia nessa parte de recurso tecnológico. 

Tt 06 – Sim, de certa forma, sim. 

Tt 09 - Atrapalha, com certeza. 

Limitações em termos de pessoas Tt.04 – Sim, devido a haver pequena quantidade de 

servidores, né?  

Fonte: Elaboração do autor. 

 

Ainda que todos os fatores identificados nas categorias a priori tenham sido ratificados 

nesse processo estudado, alguns desses fatores foram citados com maior ênfase pelos 

entrevistados, sendo eles:  “resistência à inovação por senso de acomodação”, da “resistência à 

inovação por perda de poder” e da “descrença em relação à inovação”.  

Quanto ao fator “resistência à inovação por senso de acomodação”, este foi identificado 

de forma incisiva por alguns entrevistados, como Tt6 (“...é o que mais tem aqui”), Tt7 (“...com 

certeza”), Tt8 (“...isso aí sem dúvida!”). Também houve a percepção de que esse fator é cultural 

no órgão estudado, a exemplo do entrevistado Tt9 que afirma que “Aí é a mudança de 

mentalidade, de aceitar o novo. Com certeza!”, ou do ponto de vista de Tt2, em que cita que  a 

resistência maior é ligada ao perfil do pessoal, reproduzindo a fala de um servidor a quem foi 

feita a proposta de inovação: “Poxa, a gente sempre fez assim, por que eu tenho que mudar 

agora?”.  

Nesse caso os relatos surpreenderam pela forma incisiva como foram feitos, uma vez 

que, de forma direta, os entrevistados estavam até assumindo uma posição de acomodação em 

relação às inovações, o que confirma o relato de que pode mesmo ser algo arraigado na cultura 

do órgão estudado, motivo pelo qual deve ser olhado com mais atenção. 
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Quanto ao fator “resistência à inovação por perda poder”, por meio das entrevistas isso 

foi percebido em todos os níveis. Como exemplo do nível dos grupos de trabalho encarregados 

das atividades operacionais, transcrevemos a fala de um servidor a quem foi proposto, pelo 

entrevistado Tt2, o teletrabalho de tarefas que seriam padronizadas: “Não vou colocar no papel, 

senão, não vou ser mais útil; todo mundo vai saber o que eu faço e como que eu faço.” Como 

exemplo desse fator ligado a perda de poder por parte da gerência de nível médio, Tt8 citou que 

percebe isso como importante, e que acredita que isso ocorre “principalmente no meio dos meus 

gerentes.” O relato de Tt9 evidencia esse receio de perda de poder por parte da alta 

administração quando, em resposta sobre a existência desse fator no processo inovador em 

questão, ele disse: “Dificultou, no sentido de se falar em inovação. Aí acho que bate com aquela 

questão da parte política também, porque o órgão público tem mais essa questão.” Fica 

evidente nessa fala que o entrevistado fala de poder ligado a questões políticas. 

Ainda quanto à resistência dos gestores em função do risco de perda de poder diante da 

inovação, no relato do entrevistado Tt5 pode-se observar uma certa interação com a questão do 

fator ligado aos recursos humanos, em especial quanto à competência e à cultura mais resistente 

a inovar, que pode ser notado no trecho de sua fala, transcrito a seguir: 

 

Sim, eu acho que isso aí reflete bem a administração burocrática, que deve 

ser. pensamento do gestor antigo, já que ele pode ter a resistência de 

implantar o Teletrabalho por causa disso. 

 

Quanto ao fator Resistência à inovação por descrença em relação à inovação, a análise 

da resposta de Tt3 demonstra isso como tendo ocorrido no nível operacional, já que ele se 

expressa no sentido de que “Ah, esse trabalho já foi feito e não deu em nada!”. Esse ponto de 

vista também poderia ser atenuado com um bom plano de comunicação, visto em relatos já 

comentados, mostrando a forte interrelação existente entre esses fatores estudados. 

 

4.2   Gestão de Processos 

 

Os nove entrevistados que participaram da implementação da inovação Gestão de 

Processos relataram, durante as entrevistas, a percepção de fatores facilitadores que confirmam 

as dez categorias a priori consideradas neste estudo, conforme demonstrado na Tabela 03, a 
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seguir, sendo que os fatores com apenas uma incidência de relato, por sua baixa relevância, não 

foram contemplados na tabela, a saber: “reconhecimento do valor e da necessidade da 

inovação”, “estratégias para incorporação da inovação às rotinas organizacionais” e 

“perspectiva sistêmica da inovação e de interação entre as unidades”. 

Tabela 03 – Facilitadores da Gestão de Processos por ordem decrescente de incidência 

Fator Facilitador Trechos transcritos 

Divulgação de informações acerca 

da inovação 

GPr 01 - Eu acho que é exposição mesmo, educação... À 

medida que as pessoas conhecem, elas se interessam. 

GPr 06 – Isso seria um facilitador, mas não sei se ela é 

plenamente implementada aqui no Dnit, né, mas que é um 

facilitador, é! 

GPr 07 – Dentro de análise processo, eu acho que facilitaria 

a você é a parte da informação mesmo, de comunicação, do 

porquê, para que aquilo serve, o entendimento do que está 

acontecendo. 

GPr 08 – Conhecimento - o que facilita a implementação? 

As pessoas que trabalham aquilo conhecerem o que estão 

fazendo; a divulgação, o conhecimento, eu acho que 

divulgação é mais importante, assim, para facilitar a 

implementação de qualquer inovação. 

Apoio da Alta Administração GPr 04 - O que ajuda a implantar o processo? Eu acho que 

precisa ter uma conversa entre as diretorias, tanta nossa 

quanto a diretoria do setor responsável. 

GPr 05 - A Diretoria falava que tinha um apoio e a gente 

conseguia entrar na área. 

GPr 06. - Se você não tiver o apoio do gestor, não conseguir 

sensibilizar o gestor, a Alta Administração, aí fica 

complicado. 

Apoio da gerência de nível médio GPr 05 - Para ajudar a implantação de processos? Seria 

apoio da chefia como um todo. 
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GPr 06 – Tudo que é novo gera dificuldades, né, mas assim, 

mas o novo, para poder ser implantado,  para mim tem que 

ter dois pontos de atenção principais: um é o patrocínio da 

do chefe imediato, do gerente, vamos falar assim... 

GPr 08 – Eu ainda continuo com divulgação e o apoio, né, 

do superior, do Chefe comprar a ideia.  

Participação de trabalhadores 

provenientes do meio externo  

GPr 01 – Já, sim. A consultoria era de fora, né? 

GPr 07 – Do meio externo tem a consultoria, né, que a gente 

pode considerar que teve consultoria. 

Apoio dos grupos e trabalho e 

colaboradores 

GPr 01 – Já tivemos muito apoio e fez muita, muita diferença. 

Uma diferença assim de, sabe, de zero a dez - oito. 

GPr 03 - Bem. Com quem a gente se reúne, acaba tendo, né? 

GPr 04 -A primeira coisa que eu acho que é essencial e que 

eu percebi aqui é o apoio do setor; o pessoal do setor tem 

que estar interessado nisso, para a gente poder começar o 

desenvolvimento do trabalho, se não a gente nem começa, a 

gente chega lá e não anda. 

GPr 06 – O novo, para poder ser implantado,  para mim tem 

que ter dois pontos de atenção principais: ... e o outro é o 

apoio da base da auditoria que são os servidores. 

Diversidade de competências dos 

responsáveis pela implementação 

GPr 03 - A maioria sim, a grande maioria sim. 

Planejamento de ações necessárias 

à implementação 

GPr 01 – Já teve um planejamento há três anos, quando a 

consultoria entrou; teve todo um planejamento para poder 

fazer. 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

Nesse sentido, alguns fatores foram mais comentados pelos entrevistados, com maior 

evidência para a divulgação de informações acerca da inovação, o apoio da alta administração 

e o apoio da gerência de nível médio, conforme descrito a seguir por alguns entrevistados.  
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Quanto ao fator Divulgação de informações acerca da inovação, para algumas das 

pessoas envolvidas, esse é um fator facilitador primordial, devendo existir desde o início, como 

pode-se depreender da fala do entrevistado GPr3, que disse que “...é um órgão muito grande, 

precisa de uma disseminação, primeiro, da cultura, com muita força, né? Eu acho que a 

primeira coisa.”, ratificando que, quanto ao andamento dos trabalhos, “houve uma melhora 

muito grande, de tanto a gente gastar o nosso latim explicando”. Nesse sentido também se 

manifestou o entrevistado GPr1, mostrando a importância dessa comunicação sobre as 

características da inovação, quando relatou que “...a gente precisa fazer um trabalho de 

formiguinha, explicar.” Esse entendimento também é citado pelo entrevistado GPr6, em sua 

afirmação: “O que poderia melhorar em inovação é fazer um plano de comunicação bom para 

o Dnit.”. Isso está em consonância com o que relatou o entrevistado GPr2, ao mostrar que a 

falta desse facilitador pode interferir muito diretamente nos trabalhos, no seguinte trecho: “No 

começo, a gente não tinha divulgação nenhuma. Até acho que foi o que dificultou um pouco.”  

Ao se analisar um fator entre os facilitadores, é natural que as falas demostrem uma 

certa interação com outros fatores, a exemplo do que ocorreu com o entrevistado GPr7, que 

relacionou a divulgação de informações a respeito da inovação com o reconhecimento do valor 

e da necessidade da inovação ao afirmar que “Se, antes de um processo de implementação de 

alguma coisa, você fizer uma passagem de informação, acho que daria uma melhora. Dentro 

da cultura organizacional, você destravaria muitos problemas.” 

Já o fator “apoio da alta administração”, foi citado como muito importante para alguns 

entrevistados, a exemplo da fala do entrevistado GPr6, cujo trecho do relato transcrevemos, a 

seguir: 

A implantação de inovações é algo que necessita de apoio da alta 

administração e, no Dnit, eu vejo ainda que existem algumas barreiras, né? 

Eu acho que o    principal, vamos dizer assim, é o apoio da gestão. Se você 

não tiver o apoio do gestor, não conseguir sensibilizar o gestor, a Alta 

Administração, aí fica complicado. 

 

Esse entendimento é corroborado com o relato de GPr1, que descreve que “A gente teve 

o compromisso do diretor anterior para que o nosso trabalho fosse para frente. E ele 

impulsionava o trabalho. Então era mais fácil, né?”, ou do entrevistado GPr5, que relatou que 

“A Diretoria falava que tinha um apoio e a gente até conseguia entrar na área.” 

Quanto ao fator Apoio da gerência de nível médio, os relatos dos entrevistados 

evidenciam não apenas a sua pertinência com a implementação de uma inovação no serviço 
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público mas, também, a diferença que isso pode fazer, a exemplo do trecho extraído do relato 

do entrevistado Gpr1: “Apoio da gerência de nível médio, já tivemos, né? Hoje não, e fez muito 

diferença. Uma diferença assim de, sabe, de zero a dez - oito.” Isso também se notou no relato 

do entrevistado GPr8, que citou esse fator como facilitador, ao informar que “...o apoio, né, do 

superior, do seu chefe comprar a ideia, facilita.” 

A interação entre os fatores facilitadores de forma a contribuir com outro fator também 

pode ser notada quando o entrevistado GPr6 citou que “Para mim, tem que ter dois pontos de 

atenção principais: um é o patrocínio do chefe imediato, do gerente, vamos falar assim... e o 

outro é o apoio da base do setor, que são os servidores.”, mostrando que o resultado pode ser 

facilitado pela soma desses fatores atuando em sinergia. 

Outra relação interessante que se pode notar pelos relatos é entre o apoio da gerência de 

nível médio e a participação de trabalhadores provenientes do meio externo, conforme citado 

pelo entrevistado GPr1, no trecho a seguir:  

O que facilitaria seria o chefe, a chefia entender sobre gestão de processos, 

ele teria que vir ou com uma formação ou com uma carga que eles soubessem, 

assim, o que é, a importância, né? Para ele poder valorizar. Quando a gente 

tem esses chefes que tem informações de fora, e tal, e que eles conhecem o 

que é, eles deixam a gente entrar com mais facilidade na área deles. E aí 

incentivam, né, para que a gente faça o trabalho. 

Analisando-se essa fala algumas percepções diferentes e ao mesmo tempo 

complementares podem ser comentadas: a primeira é a de que a chefia é importante 

tecnicamente para a realização dos trabalhos; a segunda é a ideia de se , trazer competências de 

fora da organização para que se possam preencher lacunas sobre assuntos ligados a inovação, e 

a terceira é a função motivadora que o chefe intermediário pode exercer sobre seus 

subordinados. 

Também há casos em que um fator facilitador pode ser reduzido ou ter seus efeitos 

minimizados, como o caso das muitas trocas de chefia que acabam por interferir negativamente 

no andamento da implementação do processo inovador, entendimento esse depreendido do 

trecho extraído daquilo que fora citado pelo entrevistado GPr5, ora transcrito: 

Seria apoio da chefia como um todo. Quando se fala em colocar gente, eu 

tenho uma troca muito grande e, então, o serviço se perde. Se tivesse uma 

chefia que desse continuidade no serviço (é  claro, tem que ter melhora, tem 

que trazer novas visões, mas você tem que ir implementando aos poucos, não 

é uma guinada no serviço) - aí coloca a perder nesse caso, então a chefia iria 

continuar serviço anteriores. 
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Nesse caso anterior, essa troca de chefias muito seguidas poderia sugerir a proposta de 

uma nova categoria de fator dificultador, que inicialmente denominamos “Alta rotatividade de 

chefias intermediárias”, que, segundo o entrevistado GPr5, gera muitas interrupções e dificulta 

a continuidade dos serviços de implementação das inovações em andamento. 

Também surgiram espontaneamente dois novos fatores que não constam das categorias 

a priori e que podem facilitar, segundo os entrevistados, a implementação dessa inovação. A 

primeira delas foi a sugestão de se criar uma central de inovação forte, com um banco de 

inovações. Essa ideia foi citada por GPr 06, que disse: “O que poderia melhorar em inovação 

é fazer um plano de comunicação bom para o Dnit e fazer um banco de inovações, né?” e por 

GPr 05, no trecho “É aquela questão, se a gente centralizar, fizer um trabalho centralizado no 

Escritório, a gente precisa de um pessoal maior e vai sair um serviço de qualidade.”, e, assim, 

surgiu a proposta de se criar mais uma categoria entre os facilitadores, a ser estudada em futuros 

trabalhos nessa área: a criação de uma central de inovações. 

Na segunda sugestão, considerando a necessidade da alta administração ter que ter um 

olhar duplo, ou seja, para cima, como forma de atender às demandas políticas, e para baixo com 

vistas a se atender às necessidades internas do órgão, a proposta foi no sentido de se “descer” a 

responsabilidade pela implementação aos servidores da gerência de nível médio, citada por 

GPr7, cujo trecho está transcrito a seguir: “Então, não sei, teria que descer essa 

responsabilidade, entendeu? A nível de coordenador, mas é complicado porque o coordenador 

também responde ao de cima.” O contexto dessa fala, nos relatos da entrevista, foi o de 

situações em que o interesse dos decisores está mais voltado “para responder a um Ministro, a 

toda uma questão do Executivo, das lideranças do Executivo, do que para olhar para dentro 

do órgão.” (GPr7). Segundo esse entrevistado, a alta administração nem sempre é composta de 

servidores da organização, podendo não dar a prioridade que teria que ter pela importância 

técnica do assunto e, assim, investir poucos esforços nas inovações em detrimento de 

prioridades ligadas a interesses políticos. Ao se analisar essa situação específica, esse fator que 

estaria sendo proposto como facilitador parece ser, na verdade, apenas uma forma de atenuar a 

interferência causada por duas categorias estudadas a priori: “falta de apoio da alta 

administração” em patrocinar a manter seus chefes no cargo pelo tempo necessário às 

implementações e “resistência à inovação por perda de poder", já relatado como presente nos 

três níveis funcionais envolvidos. 

Quando o tema passa a ter como foco os fatores identificados nas entrevistas como 

possível interferência, dificultando ou inibindo a implementação dessa inovação no serviço 
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público, as categorias identificadas a priori também foram confirmadas pelos entrevistados, 

conforme demonstrado na Tabela 04, a seguir, sendo que os fatores com apenas uma incidência 

de relato, por sua baixa relevância, não foram contemplados na tabela, a saber: “resistência à 

inovação por perda de poder”, “limitações em termos de recursos tecnológicos” e “limitações 

em termos de recursos financeiros”. 

Tabela 04 – Dificultadores da Gestão de Processos por ordem decrescente de incidência 

Fator Dificultador Trechos transcritos 

Descrença em relação à inovação GPr 01 – Sim, há muita descrença. (risos) 

GPr 03 – Sim, houve muita descrença sim, no começo 

principalmente – e o serviço não deslanchava. 

GPr 06 – Sim, mas eu acho que a descrença mais motivada 

pelas várias tentativas que foram feitas, principalmente por 

meio de processos no Dnit que não foram, não evoluíram. 

Resistência à inovação por senso 

de acomodação 

GPr 02 - A resistência maior é até pelo perfil do pessoal, né? 

Assim: “Poxa, a gente sempre fez assim, por que eu tenho 

que mudar agora?” 

GPr 04 - Dificultado por acomodação, sim, com certeza! 

Ainda tem uma dificuldade - eu vi já uma certa rejeição 

quando a gente entra nas áreas, o pessoal não aceita. “Acho 

que é besteira, já faço da minha forma e não tem porque 

mudar”. Não consegue enxergar uma outra forma de fazer.  

GPr 07 – É, eu acho que você pensar como servidores, como 

a área operacional, isso daí pode ser um fato. 

GPr 08 – Sim (“Está bom do jeito que está.”) 

Dificuldades de integração 

interorganizacional 

GPr 01 – Não tem ligação de uma diretoria com a outra aqui. 

GPr 03 – Muita [risada]. Cada área é uma.  

GPr 04 - Dificuldade de integração atrapalha também. As 

reuniões aqui são coisas difíceis da gente conseguir. 
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GPr 06 – A dificuldade das áreas se integrarem aqui 

dificultou os processos sim, com certeza. 

Receio das consequências da 

inovação 

GPr 01 – Sim, muito muito, muita gente não quer fazer para 

não expor e para não regulamentar; muita gente, muitas 

áreas têm receio. 

GPr 02 – Sim, com certeza. A gente via que algumas pessoas 

ficavam mais preocupadas se aquilo poderia prejudicar elas 

em algum momento. 

GPr 06 – Sim, acho que esse é o principal, né? O principal 

dificultador é esse, o receio, principalmente junto a... É o 

que inibe, às vezes, o patrocínio da alta administração, né? 

Não sei se agora esse sentimento prevalece, né? 

Limitações em termos de pessoas GPr 01 – Sim, muita. A gente não tem conhecimento... não 

tem gente com formação ainda especifica para isso. 

GPr 02 - Outra coisa que a gente viu também, toda vez que 

a gente entrava numa área e perguntava - qual que é o seu 

maior problema” “É a falta de gente, falta de gente, falta de 

gente.” 

GPr 07 - Sim. Assim, a questão da limitação em termos de 

pessoal, eu não falo de número do órgão, eu falo de número 

de pessoal que foi ~de fato treinado para fazer o trabalho, 

entendeu? 

Gpr 08 - O grande dificultador de inovar no Dnit inteiro é a 

falta de pessoal. 

Falta de apoio da alta 

administração 

GPr 01 – Tem. Mais sim do que não; tem mais falta de apoio 

do que apoio, e isso atrapalha. 

Priorização das atividades-fim ou 

de curto prazo 

GPr 02 - Eu acho que o maior problema é: “Cara, é lindo, 

maravilhoso, só que eu estou com uma outra corda no meu 

pescoço e eu não consigo te dar atenção necessária.” 

Entendeu? 
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GPr 05 - Essa priorização dificultou com uma certa 

frequência. 

GPr 07 – Esse para mim é o principal ponto. 

Obstáculos provenientes do meio 

externo 

GPr 03 – Eu acho que o único obstáculo que teve de fora foi 

o corte financeiro, já no final, né. 

GPr 06 - Na Administração Pública, os erros são muito 

penalizados, principalmente pelos órgãos de controle. Então 

acho que isso aí é um composto inibidor de inovação. 

Excesso de atividades e escassez 

de tempo 

GPr 01 – Muita, principalmente das pessoas mais 

interessadas e as que têm maior conhecimento dentro da 

área; elas são sobrecarregadas de trabalho, em várias 

áreas, quase todas. 

Gpr 05 - Em áreas como a de licitações dificultaram 

bastante. Na de desapropriação o pessoal sempre está em 

reunião. 

GPr 08 – Também, escassez de tempo para se dedicar às 

inovações. 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

Ainda que todos os fatores identificados nas categorias a priori tenham sido ratificados 

nesse processo estudado, alguns desses fatores foram citados com maior ênfase pelos 

entrevistados, sendo eles: descrença em relação à inovação, resistência à inovação por senso de 

acomodação e dificuldades de integração interorganizacional, incluindo-se relações de 

interferência ocorridas entre algumas categorias, conforme se vê em alguns relatos, explanados 

a seguir. 

Se o fator estudado foi Descrença em relação à inovação, o relato dos entrevistados 

GPr1, GPr 4 e GPr 5 alegam sua interferência como “muita ou bastante”, da mesma forma com 

que outros dois entrevistados explicam seus pontos de vista sobre essa descrença, vistos nos 

seguintes trechos:  
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Eu até entendo um pouco a resistência. O pessoal do Escritório entra na área 

e fala que veio para resolver todos seus problemas e - vem gente e sai gente - 

e os problemas continuam. (GPr2) 

Acho que a descrença é mais motivada pelas várias tentativas que foram 

feitas, principalmente por meio de processos no Dnit que não foram, não 

evoluíram. (GPr6) 

 

Uma análise desses relatos leva a uma forte interação com outros fatores aqui estudados, 

como a necessidade de uma boa comunicação, que seja suficiente para levar as informações a 

todos os envolvidos e quebrar essa barreira muitas vezes de caráter pessoal, e a falta de atuação 

do gerente de nível médio como elemento motivador, fator já citado anteriormente. 

Nesse mesmo sentido, analisando-se as respostas obtidas quanto ao fator “resistência à 

inovação por senso de acomodação”, o trecho extraído da fala de GPr2 deixa clara essa 

resistência no questionamento que ele relata ter sido feito pelos servidores que deveriam 

auxiliar na implementação da inovação em sua área: “A resistência maior é até pelo perfil do 

pessoal, né? Assim - Poxa, a gente sempre fez assim, por que eu tenho que mudar agora?” Isso 

também pode ser notado na fala em que o entrevistado GPr8 alega ter escutado de uma outra 

área que deveria participar dos trabalhos de implementação da inovação: “Está bom do jeito 

que está.”. Segundo o ponto de vista relatado por GPr8, aquele servidor apenas quis dizer 

“Estou bem aqui, acomodado. Acho que é isso.” 

Mais uma vez pode-se notar que os fatores são muito intimamente ligados, já que na 

resposta de GPr7 sobre a percepção da descrença como fator dificultador, nota-se uma relação 

muito próxima com o fator “resistência à inovação por senso de acomodação“, quando relatou 

que acha que “as pessoas estão muito ainda no conceito de que sempre fez assim e está dando 

certo, então nunca vai ser fácil dentro do serviço público você implementar uma inovação.”  

Numa mesma vertente de interação entre os fatores, pode-se notar a relação desse fator 

com o fator ligado à falta de apoio por parte da alta administração, conforme notou-se no trecho 

da fala do entrevistado GPr7, a saber:  

Eu acho que, no nível de diretoria, no nível acima, eles não fazem ou eles não 

determinam que faça aquilo, porque eles não vão de fato executar; é mais 

uma questão que dentro de um governo, numa esfera lá estratégica. 

 

Ainda analisando-se fatores dificultadores da gestão de processos enquanto inovação, o 

fator “dificuldade de integração interorganizacional” pode ser facilmente identificado nas falas 
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de GPr1 – “Não tem ligação de uma diretoria com a outra aqui.”, de Gpr3 – “Muita. Cada 

uma é uma área.” e de GPr2 – “A gente nunca conseguiu chegar nesse ponto de eu começar a 

ver o Dnit, nos processos, como Dnit inteiro, porque todo mundo aqui vê a sua área como um 

feudo.” Ao analisar essa fala, os relatos são firmes e sem dúvidas no tom e na postura de quem 

fez os relatos, o que mostra quão evidente isso parece para eles enquanto executores. 

Por sua vez, analisando-se a interrelação entre os fatores que envolvem a alta 

administração, a gerência de nível médio e os grupos de servidores operacionais, um dos 

resultados verificados é quanto ao fator “falta de apoio da alta administração”, em que os 

entrevistados relataram que as intenções políticas que norteiam os dirigentes parecem nem 

sempre estarem alinhadas ao aspecto técnico dos processos inovadores. A esse respeito, 

transcrevemos a seguir um trecho do depoimento de GPr7, que fala exatamente sobre sua 

percepção sobre essa situação:  

Você pode até ter um Diretor que se interessa pelo assunto, que veja a 

importância do assunto, mas ele está com uma atuação e com 

responsabilidades para cima, que envolvem muito mais coisas do que uma 

melhoria interna de órgão. 

 

Por sua vez, o entrevistado GPr5 relata haver uma troca muito constante desses gerentes 

e chefias imediatas e que as novas chefias, por terem outras visões, “não dão continuidade nos 

trabalhos anteriores e isso coloca tudo a perder” por serrem, naturalmente alinhados 

politicamente com seus superiores. Ainda que essas falas não sejam idênticas, mas de alguma 

complementares, elas acabam reforçando a proposta da nova categoria de fator dificultador já 

proposta nesta seção, uma vez que essas muitas trocas de gerência média podem acabar gerando 

falta de apoio ou descontinuidade das inovações. 

 

4.3   Gestão de Riscos Corporativos 

 

Na análise de conteúdo das entrevistas das três pessoas encarregadas da implementação 

da gestão de riscos corporativos do órgão, tema cujo maior interesse direto é da alta 

administração, uma vez que esse processo pode servir de subsídio para tomada de decisão, o 

resultado demonstrou que quase todas as categorias existentes a priori e explicadas no 

referencial teórico foram identificadas, excetuando-se a categoria “perspectiva sistêmica da 

inovação e interação entre as unidades”, conforme demonstrado na Tabela 05, a seguir:  



54 
 

 

Tabela 05 – Facilitadores da Gestão de Riscos por ordem decrescente de incidência 

Fator Facilitador Trechos transcritos 

Divulgação de informações acerca 

da inovação 

GR 01 - Informações em que sentido – informativos, 

manuais, materiais que apoiam as estratégias? Se for isso, 

sim! 

GR-2 - Primeiro que acho que a comunicação ajudaria 

muito, se todo mundo de fato entendesse o processo, se 

sentisse parte também. 

GR 03 - Eu acredito que a partir do ano de 2019, sim. A 

comunicação no Dnit melhorou e a gente passou até a ter 

maior conhecimento e acesso daquilo que o órgão faz e traz 

para os seus servidores. 

Apoio da Alta Administração GR 01 – Ah, o que abre caminhos: dois pontos, sendo o 

primeiro o apoio da liderança. 

GR-02 – A liderança. Eu acho que o papel do líder é 

fundamental em trazer isso e instituir de uma forma em que 

todo mundo esteja junto, esteja agregando valores naquilo 

ali, e contribuindo. 

Reconhecimento do valor e da 

necessidade da inovação 

GR-2 – Aí é que tá. Quando você vai para o de risco, ainda 

a passo de tartaruga, por falta desse reconhecimento para 

tocar. 

GR 03 -Em alguns pontos, sim, e ajudou, em outros, não, 

ficou meio parado. 

Planejamento de ações necessárias 

à implementação 

GR-2 – Quando ele é feito, sim, sim, ajuda a viabilizar. 

GR 03 – Sim. Sem planejamento talvez não daria nada certo. 

Estratégias para incorporação da 

inovação às rotinas 

organizacionais 

GR 03 – Sim, seria uma ajuda importante, mas não sei se 

foram feitas do jeito certo. 

Apoio da gerência de nível médio GR 01 – O apoio e suporte da chefia é o caminho.  
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Participação de trabalhadores 

provenientes do meio externo  

GR 01 –Alguém como consultoria contratada traz know-how 

externo para ser aplicado e customizado para o órgão, uma 

autarquia Federal, um órgão público. 

GR 02 - Sim, acho que é o caso das consultorias contratadas. 

Diversidade de competências dos 

responsáveis pela implementação 

GR-2 –Então, assim, facilita você ter o especialista? Sim, 

porém não é totalmente a realidade, a gente não tem as 

pessoas que se tem todo esse conhecimento técnico que 

consiga passar. 

Apoio dos grupos e trabalho e 

trabalhadores 

GR-2 – Eu acho que tem sim, e acho essencial para dar 

certo. Afinal, são eles que fazem. 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

Dessas categorias, alguns relatos demonstraram forte interação duas elas, sendo a 

“divulgação de informações acerca da inovação” e o “apoio da alta administração”, abordados 

a seguir.  

Quanto ao fator Divulgação de informações acerca da inovação, os relatos foram no 

sentido de que divulgar as informações relativas à inovação é trazer as pessoas para dentro do 

processo de inovação, como pode-se ver no relato de GR2, que diz que “comunicação ajudaria 

muito, se todo mundo de fato entendesse o processo, se sentisse parte também.”, e também no 

ponto de vista de GR3, quando diz que “...existindo nessa comunicação entre as pessoas, a 

gente pode chegar um ponto que pode trazer uma inovação.” 

Por sua vez, o relato de GR1 citou uma interação no sentido de que esse fator facilitador 

poderia reduzir  os efeitos negativos de outro fator, a resistência à inovação por senso de 

acomodação, uma vez que sugere que se levar informações sobre a inovação aos executores 

pode melhorar a cultura muitas vezes resistente a inovar, como visto no trecho a seguir: 

Então, assim, levar esse conhecimento para a ponta de linha de uma maneira, 

uma metodologia mais “pé no chão”, que eles entendam com facilidade, aí 

sim você tem um ganho de transformação da cultura e quem sabe da 

aplicação da Gestão de Riscos. 

 

Já quanto ao fator Apoio da Alta Administração, que na inovação estudada tende 

naturalmente a ser um dos pontos em destaque, já que os diretores são os maiores usuários dos 
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resultados do processo, essa percepção dos entrevistados é mostrada de forma clara, como se 

nota no trecho do depoimentos de GR1, transcrito a seguir.  

 Se você tem chefes que não dominam o assunto, a coisa não flui, tá?...falha 

do topo, que não entende o processo, não entende riscos e não disponibiliza 

isso, não transfere isso até a ponta da linha como uma ferramenta importante 

e aí você perde, né? 

 

Ao se analisar essa fala, pode-se facilmente notar a forte interação entre as duas 

categorias, já que, segundo o relato, não basta a alta administração entender do processo 

inovador, mas deve transferir essas informações para os executores, de forma a poderem 

entender e atuar nas atividades de implementação da inovação. 

Nesse mesmo sentido, quando indagados sobre os fatores facilitadores, foram as 

declarações de GR2, quando disse que acha que “o papel do líder é fundamental em trazer isso 

e instituir de uma forma em que todo mundo esteja junto”, e a de GR3, quando citou , sobre a 

participação da Alta Gestão nesses fatores facilitadores: “se eles comprarem a ideia, eu acredito 

que se torne mais fácil.” 

Quanto aos fatores que possam ser barreiras ou impeditivos às inovações na gestão de 

riscos, todos os fatores das categorias identificadas no referencial teórico a priori foram 

confirmadas pelos entrevistados, conforme demonstrado na Tabela 06, a seguir, sendo que os 

fatores com apenas uma incidência de relatos não constam da tabela, a saber: “receio das 

consequências da inovação” e “obstáculos provenientes do meio externo“. Também houve o 

caso do fator “Resistência à inovação por perda de poder” que, apesar de os três entrevistados 

terem confirmado como fator dificultador, não fizeram comentário algum sobre a resposta. 

Tabela 06 – Dificultadores da Gestão de Riscos por ordem decrescente de incidência 

Fator Dificultador Trechos transcritos 

Resistência à inovação por senso 

de acomodação 

GR 01 - [risadas] Esse aí é o maior de todos, entendeu? 

Sendo bem sincera, é a falta de querer, principalmente dos 

servidores, tá? É viés do setor público, já tem um tem um 

modelo pré-concebido de, vamos dizer, comodismo, tá? 

GR 02 - No primeiro momento, o impacto, as pessoas ficam 

para trás; elas não querem mudar quando não são 

obrigadas. 
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GR 03 – Sim, é cultural. 

Descrença em relação à inovação GR 03 – Sim, dificultou. 

Limitações em termos de recursos 

financeiros 

GR 03 – Também. Contingenciamento de recurso, né, e falta 

de capacitação. 

Dificuldades de integração 

interorganizacional 

GR 03 – Isso acontece muito, e atrapalha bastante. 

Priorização das atividades-fim ou 

de curto prazo 

GR 01 – A Gestão de Riscos ainda é percebida como mais 

um afazer que vai tomar meu tempo, que vai me dar mais 

trabalho. 

GR-2 – Sim, acontece. 

Excesso de atividades e escassez 

de tempo 

GR-2 – Também, é a primeira desculpa que o povo dá, não 

tem tempo. 

GR 03 – Muito, falta de força de trabalho também. 

Limitações em termos de recursos 

tecnológicos 

GR-2 – Sim, não existe um software ou sistema apropriado. 

Limitações em termos de pessoas GR-2 - O que eu acho que atrapalha muito, além de ter muita 

teoria, é que quando vai para a prática, as pessoas - elas não 

gostam muito do novo. Eu até estava comentando hoje: as 

pessoas querem novidade, mas não querem mudar; querem 

mudança, mas elas não aceitam mudar.  

Falta de apoio da alta 

administração 

GR-2 – Então, se forem movimentos que foram iniciados por 

baixo, por servidores, por situações que a gente vai vendo, 

vamos analisar, vamos tentar fazer a mudança, não!  

GR 03 - Em alguns pontos, sim.  

Fonte: Elaboração do autor. 

 

Um desses fatores foi identificado de forma mais pronunciada: “resistência à inovação 

por senso de acomodação”, em que se relatou que “isso é cultural no setor público” (GR3) ou 

que há um comportamento prévio, já relutante, conforme notado nos trechos transcritos abaixo: 
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Esse aí é o maior de todos, entendeu? ...é falta de querer, principalmente dos 

servidores. É viés do setor público; um modelo pré-concebido de, vamos dizer, 

comodismo. (GR1) 

No primeiro momento, o impacto, as pessoas ficam para trás; elas não querem 

mudar quando não são obrigadas. (GR2) 

 

A análise dessas falas vem ratificar o que fora identificado, também de forma bastante 

contundente, do ponto de vista dos executores das áreas ligadas às outras duas inovações 

estudadas.  

 

5    DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

 Entre os objetivos propostos e atingidos por esta pesquisa, o principal foi identificar, 

do ponto de vista dos encarregados das atividades operacionais das implementações, os fatores 

que influenciam o processo de implementação de inovações no serviço público federal, objetivo 

atingido conforme demonstrado na seção anterior, ressaltando que seria impossível a este 

estudo elaborar uma lista exaustiva sobre o tema, já que diferentes organizações e instituições, 

cada uma com suas características estruturais, culturais, de recursos humanos e financeiros, 

entre outros fatores, forneceria um contexto diverso e que atendesse às suas peculiaridades. A 

pesquisa também atingiu seu objetivo secundário ao encontrar, na Análise de Conteúdo, a 

oportunidade de identificar, de forma categorizada, sob a percepção dos executores, quais 

aspectos organizacionais interferiram, em diferentes níveis, como facilitadores e quais 

influenciaram de forma a dificultar esses três processos inovadores implementados em uma 

organização pública federal.  

Com base nos resultados, o estudo permitiu observar que os fatores não ocorrem de 

forma independente entre si, já que, conforme a intensidade e o contexto em que ocorrem, 

podem acabar influenciando-se mutuamente, aumentando ou reduzindo seus efeitos entre si, 

tendo sido vistos relatos que mostraram fatores facilitadores auxiliando na redução dos 

dificultadores ou sendo por eles influenciados, reduzindo-se os seus efeitos e, assim, 

interferindo no processo inovador em implementação. Esse entendimento ratifica o estudo de 

Domingues, Xavier e Birochi (2015) no setor público, e o que foi observado por Souza e Faria 

(2013), em instituições do setor privado. 

Considerando-se, de forma consolidada, todos os dados coletados nas entrevistas dos 

participantes das três inovações, nota-se que, conforme demonstrado de forma individual nas 
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três inovações estudadas, todas as categorias consideradas a priori foram identificadas como 

integrantes dos processos de implementação no órgão público estudado.  

Nessa vertente, verificou-se que alguns dos fatores, na percepção dos executores, 

destacaram-se como facilitadores de muita influência nos processos estudados, motivo pelo 

qual serão comentados individualmente. 

Quanto ao fator “divulgação de informações acerca da inovação”, identificado de forma 

acentuada em todas as inovações estudadas, o ponto de vista dos entrevistados, no sentido de 

que essa divulgação é essencial para os processos de implementação de inovações, está alinhado 

com os estudos de Klumb e Hoffmann (2016), que mostraram a necessidade de se produzir 

formas de comunicação que as tornem aptas a desenvolver e oferecer à sociedade um novo 

padrão de serviços, merecendo a atenção daqueles que buscam gerenciar o processo de 

inovação. Também está de acordo com o entendimento de Souza e Faria (2013) e Cavalcante 

et al (2017), e também com o estudo de Vasconcelos et al (2019), em que os autores afirmam 

que “Quanto mais resiliente for uma organização, mais inovadora será sua atividade, baseada 

em substantivo trabalho de comunicação.” , de Oliveira (2018) e de Filardi, Castro e Zanini 

(2020), que evidenciaram a necessidade de uma comunicação efetiva e imediata durante o 

processo de inovação em um estudo sobre teletrabalho. 

Quanto ao fator “apoio da alta administração”, os entrevistados evidenciaram esse apoio no 

sentido duplo; o primeiro é o de que a alta administração deve estabelecer as diretrizes, 

comunicar adequadamente e dar as condições de execução necessárias aos trabalhos. Para isso, 

é importante que essa alta administração tenha a expertise necessária ao planejar e acompanhar 

o processo inovador, como se pode notar no que fora constatado por Zanini, Castro e Finardi 

(2020), que alertaram sobre a necessidade de se introduzirem ferramentas de gestão e controle 

que visem a minimizar a falta de prática dos gestores em administrar pessoas num modelo de 

trabalho inovador. O segundo é que alguns entrevistados percebem esse fator como sendo 

ligado ao apoio do alta administração para os casos em que as iniciativas foram dos servidores 

ou em casos em que foram demandadas por administrações anteriores à sua gestão. De qualquer 

forma, ambos confirmam o entendimento de Vasconcelos et al (2017), no sentido de que essa 

comunicação, em nível apropriado, irá fortalecer a burocracia e a liderança.  Ainda assim, 

nenhum dos entrevistados se expressou no mesmo sentido demostrado por Zen et al (2017), 

que mostrou esse fator com foco em melhorias no planejamento, ou com o mesmo sentido  do 

estudo de Mitchel (2016), que defende a formação de parcerias entre os gestores e o grupo de 

acadêmicos, para se preparar melhor diante de ameaças externas e também buscar aperfeiçoar 
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ou adquirir as competências de que precisam para os processos inovadores sob sua 

responsabilidade. 

Quando o fator analisado foi o “apoio da gerência de nível médio”, os entrevistados 

ressaltaram a importância do gerente de nível médio como responsável por comunicar os 

interesses da direção aos servidores, o que confirma os resultados obtidos por  Souza e Faria 

(2013), no setor privado, e reafirmando a forte interação entre esse fator e  a adequada 

comunicação, de acordo com Moreira e Stramar (2014) . Além disso, também foi evidenciada 

a importância de que essa chefia tenha a competência e a motivação necessárias para essas 

funções, corroborando os trabalhos de Silva (2015) e Falção, Júnior e Santos (2016), inclusive 

conhecimento externo ou acesso a ele, o que se alinha ao trabalho de Berdejo (2020) sobre a 

criação de bases de conhecimento internas, e de Figueiredo e Piana (2016), que sugerem uma 

maior interação entre os atores envolvidos na busca por esse conhecimento necessário, 

preferencialmente apoiado por uma forte estrutura de tecnologia da informação, conforme 

citado por Vasconcelos et al (2019) como importante para uma maior comunicação das 

estratégias da organização a todos os níveis, buscando-se formar organizações mais resilientes. 

Nesse mesmo sentido, a respeito do fator “participação de trabalhadores provenientes 

do meio externo”, alguns entrevistados identificaram esse fator como importante na busca por 

conhecimentos ou modelos de sucesso sobre a mesma inovação em outras organizações e, em 

especial, na busca por competências que estejam faltando na organização, por meio de 

servidores ou até consultoria contratada, se necessário, para uma boa implementação e 

manutenção dessa inovação, o que está de acordo com Figueiredo (2019) e Berdejo (2020), que 

citam essa participação externa como importante para se criar bases de conhecimentos internas 

e a capacidade de realizar atividades inovadoras. 

Além dos fatores identificados nas entrevistas, que já constavam das categorias 

identificadas a priori, a análise dos dados coletados mostrou a possibilidade de se propor uma 

nova categoria de facilitadores, considerando-se suas características próprias, que sugerimos 

denominar de “criação de uma central de inovações forte”. Segundo os relatos de alguns dos 

entrevistados, a centralização da gestão de inovações seria um solução para melhorar os 

processos de implementação, e deveria conter, inclusive, um banco de inovações, que 

contivesse, além das melhores técnicas e ferramentas necessárias ao trabalho, as inovações em 

andamento e eventuais ideias inovadoras, propostas por servidores da organização ou até 

externos, podendo trazer melhorias à governança.  
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Discorrendo-se sobre essa categoria emergente, sugere-se que poderia haver ganhos à 

capacidade de criar e consolidar as bases de conhecimento e melhorar a capacidade de realizar 

atividades inovadores, em alinhamento com algumas das ideias de Figueiredo (2019) e Berdejo 

(2020), e aproveitar as oportunidades de se refletir sobre os conhecimentos adquiridos e de se 

aprender com eventuais erros (Tidd e Bessant, 2015). A partir disso, a sua influência sobre a 

implementação de inovações e a governança em cada organização pública poderia ser avaliada 

em futuros estudos sobre o tema.  

Da mesma forma com que foram trabalhados os dados coletados, relativos aos fatores 

que facilitam os processos inovadores, aqueles identificados como barreiras ou dificultadores 

também foram analisados de forma consolidada, sendo que as categorias identificadas a priori 

também foram todas identificadas pelos entrevistados como integrantes dos processos de 

implementação no órgão público estudado. Nesse viés, verificou-se que, entre as inovações 

estudadas, alguns fatores dificultadores foram identificados com maior evidência e, por esse 

motivo, serão discutidos individualmente. 

O fator “resistência à inovação por senso de acomodação” foi descrito por alguns 

entrevistados da inovação ligada ao teletrabalho como uma característica ligada ao perfil dos 

servidores, sendo uma aversão cultural que exige uma mudança de mentalidade para aceitar o 

novo, em consonância com os resultados obtidos por Gieske et al (2016), cujos estudos 

mostraram a inovação como fenômeno ligado à cultura local. Por sua vez, os entrevistados 

ligados à gestão de processos e à gestão de riscos percebem essa resistência não como fator 

cultural, mas como decorrência de uma comunicação incapaz de fazer com que as pessoas 

entendam os potenciais a serem auferidos e que se sintam parte importante do processo, 

engajando-se, em sintonia com os achados de Costa (2015). Esse ponto de vista evidencia a 

necessidade de que essa comunicação deveria ser como a descrita por Vasconcelos et al (2019), 

que vise ao real entendimento das questões e à produção de conhecimento factual, questão 

importante a ser considerada por todos aqueles que devam elaborar um plano de comunicação 

ligado a um processo inovador. 

Quanto ao fator “descrença em relação à inovação”, identificado de forma mais 

perceptível por executores da gestão de processos, os relatos foram sobre partes da 

implementação com várias tentativas que não evoluíram e problemas persistentes. Para se 

discutir esse fator e procurar formas de atenuar seus efeitos ou, se possível, eliminá-los, há 

necessidade de se avaliar a interação existente com outros fatores, a exemplo da garantia de 

infraestrutura de comunicação (Mello et el., 2014), da divulgação de informações a respeito da 
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inovação em todos os níveis (Vasconcelos, 2017 ), da participação da alta administração como 

responsável pelo planejamento do processos como um todo, visando não apenas a inovação mas 

uma melhoria da governança pública (Martins, Mota e Marini, 2018), da adequação do meio 

em que os executores estão inseridos para que fique favorável a mudanças (Moreira e Stramar, 

2014; Marchi et al, 2016), podendo levar ao reconhecimento do valor e da necessidade da 

inovação (Souza e Faria, 2013). 

Já o fator “resistência à inovação por perda de poder” foi identificado pelos 

entrevistados como existente em todos os níveis da organização pública estudada. No nível dos 

executores, os relatos dos encarregados da implementação do teletrabalho evidenciaram esse 

fator se referindo a pessoas dos grupos de trabalho que não queriam expor seu conhecimento a 

todos com receio de que soubessem o que e como executam suas tarefas, confirmando parte 

dos estudos de Moreira e Stramar (2014), que incluem a confiança como um dos valores básicos 

da gestão de inovação. No nível da alta administração, os relatos foram no sentido de uma 

interação com a questão do fator ligado aos recursos humanos, em especial quanto à cultura 

mais resistente a inovar, ligando isso a uma cultura mais burocrática, podendo gerar a falta de 

apoio por parte dos decisores. Sobre essa questão, importante comentar os estudos de 

Vasconcelos et al (2017), que sugerem, entre as características necessárias para se buscar uma 

organização que possa inovar e aprender,  a forma organizacional de instituições orgânicas, em 

contraste com a administração pública, fortemente hierarquizada, evidenciando-se a 

necessidade de melhorias do setor público nesse sentido. Também se faz importante considerar 

os estudos de Arruda, Menchini e Russo (2019) e de Sousa (2019) sobre a necessidade do uso 

da gestão de riscos como ferramenta para reduzir riscos e incertezas diante das quais os gestores 

se encontram constantemente, podendo reduzir, assim, sua resistência diante das inovações por 

meio da desconstrução de um paradigma e uma mudança de mentalidade (Silva, 2015).  

Ainda se analisando a interrelação entre os fatores que envolvem a resistência da alta 

administração à inovação por perda de poder, podendo interferir no nível do seu apoio às 

inovações, um dos fatores foi identificado por alguns entrevistados, ao relatarem que as 

intenções políticas que norteiam os dirigentes parecem nem sempre estarem alinhadas ao 

aspecto técnico dos processos inovadores, conforme já explanado nesta seção. Segundo os 

entrevistados, isso afeta seus subordinados diretos, os responsáveis pela gerência de nível 

médio, naturalmente alinhados com seus superiores, haja vista relatarem haver uma troca muito 

constante desses gerentes e chefias imediatas em decorrência das trocas ocorridas nos cargos 

da alta administração em função das demandas políticas. Nesse enfoque, identificou-se a 
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possibilidade de sugerir a criação de uma categoria emergente de fator dificultador, que 

denominamos “alta rotatividade de chefias intermediárias”. 

Sua justificativa, em comparação com as categorias estudadas a priori, é a de que, 

considerando que muitas vezes o apoio da gerência de nível médio não ocorre porque esses 

gestores mudaram para outras áreas, num processo de crescimento pessoal na carreira, ou foram 

substituídos por outros, haja vista que as inovações nem sempre são implementadas e mantidas 

num curto espaço de tempo. Sua influência sobre a implementação de inovações poderia ser 

estudada em diferentes órgãos públicos de todas as esferas, cada um com suas características e 

níveis de complexidade, de forma a se entender melhor seus efeitos e estudar melhores 

alternativas para sua mitigação. 

 

 

6     IMPLICAÇÕES DO ESTUDO  

 

Considerando que muitos gestores normalmente demandam atos de implementação das 

inovações aos executores e têm um contato menos intenso com os fatores facilitadores e 

dificultadores do que os agentes operadores, este trabalho busca dar-lhes um feedback obtido 

de forma mais impessoal do que se fossem eles mesmos investigando. Isso gera subsídio 

àqueles que necessitam implementar mudanças e/ou gerenciar processos inovadores, não 

apenas no órgão estudado mas em outras organizações públicas com características similares, 

para que, em seu planejamento e em suas tomadas de decisão, possam se utilizar desse ponto 

de vista do “chão de fábrica” como fator importante a ser considerado. 

 Aos estudiosos do tema inovação no setor público, a contribuição do presente trabalho 

consiste em oferecer um ponto de vista bottom-up desses fatores no setor público, reunindo-os 

de forma interativa, partindo da ideia de que o mesmo tema pode ser avaliado por diferentes 

enfoques, com o intento de aumentar os conhecimentos empíricos sobre a matéria.  

Também foram apresentadas duas novas categorias, uma de fator facilitador e outra de 

fator inibidor das inovações na área pública, a serem consideradas nos próximos estudos sobre 

o tema.  
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7     CONCLUSÃO 

 

Pautado em estudos anteriores que, apesar de identificarem as dimensões que podem 

afetar a inovação em organizações públicas, ainda assim  não compreenderam por que 

organizações têm trajetórias de inovação tão diferentes (Castro e Guimarães, 2019), este estudo 

examinou a percepção, não da alta administração ou da gerência de nível intermediário, mas 

dos executores das atividades de implementação das inovações em uma instituição pública.  

Os resultados mostraram que os fatores identificados por outros autores em estudos 

feitos tanto no setor privado quanto no setor público também foram percebidos no órgão 

estudado. Todavia, esses resultados mostram aspectos que, de certa forma, diferem dos estudos 

feitos no setor privado, haja vista ter havido, por parte dos entrevistados, a percepção de um 

fator dificultador ligado aos aspectos políticos, aspecto esse inerente aos trabalhos cuja meta 

seja, em última análise, a implementação de políticas públicas.  

A partir da sugestão de duas novas categorias, uma de fator facilitador e outra de 

dificultador, sugerem-se novas pesquisas que as considerem e possam auxiliar na ampliação 

desse campo de estudos, já que diferentes organizações em diferentes níveis dentro do setor 

público podem gerar novos resultados. 

Quanto à inovação relativa aos processos de gestão de riscos corporativos, tema 

relativamente recente na administração pública, sugerem-se novos estudos específicos para o 

tema, haja seu caráter mais estratégico e suas peculiaridades. 

Ainda quanto ao teletrabalho, considerando-se o contexto nada convencional imposto 

pela pandemia neste ano de 2020, sugere-se que essa forma de trabalhar seja estudada a partir 

dessa mudança.  
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APÊNDICE 

 

Apêndice A – Roteiro das entrevistas  

 

Após a explicação dos objetivos do estudo, foi pedida uma identificação de cada um dos 

entrevistados, com os seguintes dados: nome, cargo no Dnit, tempo de serviço público e tempo 

de Dnit, além de área de atuação.  

A seguir, foram feitas seis perguntas abertas, com vistas a deixar que cada um dos 

entrevistados falasse, de forma totalmente livre, o que pensa, sente ou percebe sobre cada um 

dos itens questionados. 

 Pergunta 1 – Como você percebe a implementação da inovação “TPR” aqui no nosso 

órgão?  

Pergunta 2 – O que você acha que, de alguma forma, ajuda ou facilita a implantação da 

inovação “X”, aqui na área em que você trabalha? 

Pergunta 3 – O que você acha que, de alguma forma, ajuda ou facilita a implantação da 

inovação “X”, no órgão em que trabalhamos como um todo? 

https://doi.org/10.1590/1679-395170346
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/cadernosebape/article/view/80875/77208
http://dx.doi.org/10.1590/1982-7849rac2017170151
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Pergunta 4 – O que você acha que, de alguma forma, atrapalha ou dificulta a implantação 

da inovação “X”, aqui na área em que você trabalha? 

Pergunta 5 – O que você acha que, de alguma forma, atrapalha ou dificulta a implantação 

da inovação “X”, no órgão em que trabalhamos como um todo? 

Pergunta 6 – Você tem alguma ideia para melhorias na implementação desse processo 

inovador? 

Após esgotada a fala aberta e livre dos entrevistados, e nos casos em que algum dos 

fatores já conhecidos na literatura não tenham sido abordados, indagou-se diretamente sobre 

cada uma desses fatores coletados na literatura, como forma de poder avaliar a percepção de 

cada um dos entrevistados quanto à percepção individualizada sobre cada item em questão em 

suas atividades inerentes à respectiva inovação dentro do Dnit, ratificando, ou não, seu 

entendimento sobre a existência de cada um dos fatores que podem influenciar em sua 

respectiva inovação, conforme quadro exemplificativo a seguir: 

 

Fatores facilitadores Fatores dificultadores Tt.,GPr ou GR 

(S/N) 

Obs.: aqui a ideia 

é de que os 

comentários 

possam trazer 

mais dados para 

análise 

•Apoio da alta administração  •Descrença em relação à inovação 

 

 

•Apoio da gerência de nível 

médio 

•Dificuldades de integração 

interorganizacional 

 

•Apoio de grupos de trabalho 

e colaboradores 

•Excesso de atividades e escassez de 

tempo 

 

•Diversidade de competências 

do grupo responsável pela 

implementação 

•Falta de apoio da alta administração  

•Divulgação de informações 

acerca da inovação 

•Limitações em termos de pessoas  

•Estratégias para 

incorporação da inovação às 

rotinas organizacionais 

•Limitações em termos de recursos 

financeiros 

 



71 
 

 

•Participação de 

colaboradores provenientes 

do meio externo 

•Limitações em termos de recursos 

tecnológicos 

 

•Planejamento de ações 

necessárias à implementação 

•Obstáculos provenientes do meio 

externo 

 

•Reconhecimento do valor e 

da necessidade da inovação 

•Priorização de atividades fim e/ou de 

curto prazo 

 

•Perspectiva sistêmica da 

inovação e de interações entre 

unidades  

•Receio das consequências da inovação 

 

 

 •Resistência à inovação por perda de 

poder 

 

 •Resistência à inovação por senso de 

acomodação 

 

 


