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RESUMO 
 

O burocrata de médio escalão (BME) encontra-se nas camadas intermediárias da 

estrutura estatal, entre o alto escalão e os burocratas de nível de rua, possuindo uma 

influência bidirecional na cadeia de implementação. De cima para baixo, eles 

traduzem os planos de trabalho da alta gerência para os demais níveis hierárquicos 

e, de baixo para cima, os BMEs sintetizam informações de diversas fontes para o alto 

escalão, processo que envolve a triagem de alternativas na formulação de 

proposições. Nesse duplo fluxo de interação, os burocratas “explicam, reformulam, 

recategorizam, remarcam, reescrevem e às vezes resistem” (HEIMER, 2013). O 

presente trabalho tem como objetivo compreender de que maneira as percepções 

desses burocratas afetam seu comportamento em um processo de mudança na 

implementação de uma política pública. O processo de mudança escolhido é a 

digitalização de serviços, que pode envolver alterações tanto no escopo do trabalho 

do burocrata como no acesso aos serviços pelo cidadão. Para tanto, entrevistamos 

servidores municipais que passaram por processos de digitalização de serviços com 

o intuito de coletar as seguintes dimensões: (1) as percepções que ele detém sobre 

sobre si, como ele concebe o seu dever profissional; (2) as percepções que ele tem 

sobre o cidadão, o público-alvo do serviço; (3) as percepções que ele tem sobre o 

processo de mudança na implementação da política e; (4) o comportamento reportado 

por ele durante o processo de digitalização de serviços. Dentre os principais achados 

desta pesquisa, podemos concluir que alguns fatores podem implicar na tomada de 

decisão do burocrata durante o processo de digitalização de serviços: seu julgamento 

sobre o seu papel, sua percepção sobre o cidadão, valoração sobre o serviço que 

entrega, a tarefa e o tipo de trabalho que desempenham, suas preferências 

individuais, suas redes e percepções compartilhadas com seus pares, mas nenhum 

desses fatores de forma determinística. A presente pesquisa pode, dessa forma, 

contribuir no entendimento do papel dos atores intermediários que atuam 

cotidianamente como facilitadores e articuladores de mudanças na implementação 

das políticas públicas, sendo, portanto, essenciais para a efetivação das 

transformações no Estado. 

 

Palavras-chave: burocracia de médio escalão, implementação de políticas públicas, 

digitalização de serviços, percepções, comportamento  



 

 

ABSTRACT 
 

The middle-level bureaucrat (MLB) is in the middle layers of the state structure, 

between top management and street-level bureaucrats, having a bidirectional 

influence on the implementation chain. From top to bottom, they translate the plans of 

the top management to the other hierarchical levels and, from the bottom up, the MLB 

synthesize information from different sources for the top management, a process that 

involves the screening of alternatives in the formulation of propositions. In this double 

flow of interaction, bureaucrats “explain, reformulate, recategorize, remark, rewrite and 

sometimes resist” (HEIMER, 2013). This paper aims to understand how these 

bureaucrats' perceptions affect their behavior in a process of change in the 

implementation of a public policy. The process of change chosen is the digitalization 

of services, which can involve changes both in the scope of the bureaucrat's work and 

in the access to services by the citizen. To this, we interviewed bureaucrats from the 

São Paulo city hall who underwent processes of digitalization of services in their 

secretaries in order to collect the following dimension: (1) the perceptions he holds 

about himself, how he describes his professional duty; (2) the perceptions he has about 

the citizen, the target audience of the service; (3) the perceptions he has about the 

process of changing public policy implementation and; (4) the behavior reported by him 

during the service digitization process in his department. Among the main findings of 

this research, we can conclude that some factors may imply the decision making of the 

bureaucrat during the process of digitalization of services: his judgment about his role, 

his perception of the citizen, valuation on the service he delivers, the task and the type 

of work they do, their individual preferences, their networks and perceptions shared 

with their peers, but none of these factors in a deterministic way. The present research 

can, therefore, contribute to the understanding of the role of the intermediary actors 

who act daily as facilitators and articulators of changes in the public policy 

implementation, being, therefore, essential to make the transformations in the State. 

 

Keywords: middle-level bureaucracy, public policy implementation, digitalization of 

services, perceptions, behavior 
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1 INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 
 

A presente dissertação tem como objetivo compreender de que maneira as 

percepções dos burocratas afetam seu comportamento em um processo de mudança 

na implementação de uma política pública. 

 O processo de mudança escolhido é a digitalização de serviços, que pode 

envolver alterações tanto no escopo do trabalho do burocrata como no acesso aos 

serviços pelo cidadão. Dessa forma, entende-se que esse tipo de mudança pode nos 

ajudar a mapear algumas dimensões de justificativas do burocrata sobre o seu 

comportamento durante o processo de digitalização dos serviços. 

A principal pergunta a ser respondida é: como as percepções que os burocratas 

de médio escalão (BME) têm sobre (i) si; (ii) sobre a política; e (iii) sobre o cidadão 

afetam o seu comportamento no processo de digitalização de serviços? 

 A hipótese é que diferentes percepções alteram o comportamento do burocrata 

diante do processo de mudança na implementação da política pública, o que será 

analisado a partir da racionalidade explicitada pelo burocrata nos processos de 

digitalização de serviços, pautando-se no raciocínio explicativo reportado e não na 

checagem de fatos sobre a ação do burocrata na prática. As ideias, concepções 

acerca da natureza do próprio trabalho, do serviço pelo qual é responsável e do 

imaginário que o burocrata tem sobre o cidadão são aqui os processos cognitivos 

subjacentes que orientam a ação a respeito do processo de digitalização de serviços.  

 A presente pesquisa pretende ocupar um gap na literatura (SANDBERG; 

ALVESSON, 2011) no estudo da burocracia, a partir da constatação de que o BME 

está subpesquisado no campo. A maior parte dos estudos está interessado no papel 

daqueles que ocupam os altos cargos das estruturas burocráticas, o burocrata de alto 

escalão, ou naqueles que entregam diretamente a política pública ao cidadão, o 

burocrata de nível de rua. A lacuna acadêmica no estudo desse ator tem sido indicada 

em muitos trabalhos recentes (PIRES, 2018; CAVALCANTE; LOTTA, 2015; LOTTA; 

PIRES; OLIVEIRA, 2014; OLIVEIRA; ABRUCIO, 2018; HOWLETT, 2011), e é aquilo 

que Meier (2009) chamou de missing variable nos estudos de políticas públicas. 

Estando no nível intermediário das organizações, esses gestores possuem 

uma influência bidirecional na cadeia de implementação das políticas públicas 
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(FLOYD; WOOLDRIDGE, 19921 apud GASSNER; GOFEN, 2018). De cima para 

baixo, eles traduzem os planos de trabalho da alta gerência para os demais níveis 

hierárquicos e, de baixo para cima, os BMEs sintetizam informações de diversas 

fontes para o alto escalão, processo que envolve a triagem de alternativas na 

formulação de proposições. 

O gap de literatura fica ainda mais evidente quando olhamos para o estudo das 

percepções do BME. No entanto, no estudo dos burocratas de nível rua encontramos 

algumas contribuições nesse sentido. As pesquisas que se debruçam sobre a 

burocracia de nível de rua têm avançado na análise sobre o modo de operação dos 

atores que determinam o acesso do público a direitos e benefícios governamentais 

(LIPSKY, 1980), o que influencia e constrange suas ações, as percepções que têm 

sobre si mesmo e sobre o cidadão, e as consequências desses fatores para a 

implementação das políticas. 

Nessa linha, Maynard-Moody e Musheno (2000) trazem luz à dimensão do 

julgamento dos burocratas de nível de rua a respeito do seu papel e como isso é 

traduzido nas justificativas das suas escolhas e decisões, ou seja, as percepções que 

têm sobre os seus papéis implicam nos tipos de escolhas que fazem. Até então, a 

narrativa dominante na literatura era a de que os burocratas se enxergam como 

agentes do Estado, encarregados de executar as leis, regras e determinações da 

autoridade hierárquica, usando discricionariedade para tornar seu trabalho mais fácil, 

seguro e recompensador. Essa é a denominada narrativa state agent. No entanto, a 

partir de uma análise de narrativas de diferentes profissionais da linha de frente, 

Maynard-Moody e Musheno (2003) encontram também outra percepção dos 

burocratas sobre seu papel, na qual se descreviam como profissionais que mobilizam 

a percepção sobre o cidadão, agindo em resposta às demandas específicas do 

munícipe em determinadas circunstâncias. Isso é o que denominaram narrativa citizen 

agent, que, em muitos casos, pode levá-los a decisões que tornem seu trabalho mais 

difícil, perigoso ou desagradável. De modo a exemplificar este fenômeno, os autores 

relatam casos em que a percepção do burocrata sobre as necessidades do cidadão 

 
1 FLOYD, S. W.; WOOLDRIDGE, B. Middle management involvement in strategy and its association 

with strategic type: a research note. Strategic Management Journal, v. 13, Edição especial, p. 153-
167, 1992. 
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faz com que eles ignorem as regras e desafiem seus supervisores, desempenhando 

um esforço adicional que, muitas vezes, vai além dos limites legais para atendê-los.  

Em relação ao burocrata de médio escalão, é interessante observar o 

movimento indicado pela literatura sobre o papel do BME imerso em um contexto de 

complexidade e ambiguidade (JEANNOT, 20052 apud PIRES, 2018), que pode estar 

relacionada à emergência de novas formas de atuação que têm, por sua natureza, 

uma definição mais afrouxada, como por exemplo os facilitadores, articuladores, 

colaboradores (PIRES, 2018). O papel desses atores intermediários como 

facilitadores e articuladores é, portanto, essencial para a efetivação das 

transformações no Estado. Nesse sentido, a depender da sua percepção sobre o 

processo de mudança na política, podem atuar para barrá-las ou impulsioná-las. 

Ainda que, a depender de sua função, ele não interaja diretamente ou apenas 

esporadicamente com o cidadão, sua posição intermediária confere prerrogativas na 

cadeia de implementação que impactam diretamente o escopo e a forma do serviço 

prestado ao munícipe. Logo, se debruçar sobre o imaginário que ele tem sobre o 

cidadão e como ele concebe o seu dever profissional (Maynard-Moody & Musheno, 

2000) — orientado para o Estado ou para o cidadão — torna-se um elemento-chave 

para entendermos o que ele mobiliza no exercício da sua discricionariedade na cadeia 

de implementação da política. 

O presente trabalho enquadra-se nas seguintes lacunas da literatura: a 

primeira, e mais abrangente, relativa ao estudo da atuação do burocrata de nível 

intermediário; a segunda, e mais específica, no entendimento de como as percepções 

dos burocratas afetam seu comportamento em um processo de mudança na 

implementação de uma política pública. 

Como plano de fundo para o estudo das percepções do burocrata de médio 

escalão, optou-se por analisar o processo de digitalização de serviços públicos. Em 

termos sintéticos, a digitalização de serviços ocorre quando um serviço que poderia 

ser solicitado apenas presencialmente passa a ser disponibilizado exclusivamente ou 

simultaneamente em canais digitais. A escolha desse escopo se dá em razão de ser 

um processo que pode envolver mudanças tanto do ponto de vista da 

 
2 JEANNOT, G. Les métiers flous: travail et action publique. Toulouse: Octarès, 2005. 
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complexificação/simplificação da forma de trabalho da burocracia, quanto da 

inclusão/exclusão do acesso do cidadão aos serviços públicos. 

Dessa forma, entende-se que olhar para o processo de digitalização de 

serviços pode nos ajudar a compreender diversas dimensões de justificativas para o 

comportamento do burocrata ao lidar com as consequências intencionais, 

involuntárias, previstas e imprevistas do processo de mudança. 

O lócus do estudo se dá no âmbito da Prefeitura Municipal de São Paulo, onde 

foram estudados servidores de Secretarias que tenham passado por processos de 

digitalização de serviços. Ressalta-se que o objetivo principal deste estudo foi 

compreender quais narrativas os burocratas de médio escalão (BME) utilizam para 

justificar o seu comportamento durante um processo de mudança na forma de 

disponibilização de uma política pública. Dessa forma, o caso escolhido — a 

digitalização de serviços — é apenas instrumento (STAKE, 1998) para a compreensão 

do interesse intrínseco da pesquisa, que são as percepções e o comportamento 

reportado pelo BME.  

No próximo capítulo (capítulo 2), apresento a sistematização da literatura 

relativa à burocracia de médio escalão e as perspectivas analíticas que nos ajudam 

na sua compreensão. No capítulo 3, descrevo a revisão de literatura sobre o governo 

eletrônico, a transformação digital e a digitalização de serviços em três dimensões: 

contexto no mundo, no Brasil e na cidade de São Paulo. Em seguida, (capítulo 4) 

apresento a metodologia e forma de análise escolhidas, partindo para a apresentação 

dos dados, nos capítulos 5 e 6.  

No capítulo 5, narro os aspectos relacionados à percepção que os 

entrevistados relatam ter sobre si, depois a percepção que reportam sobre o cidadão, 

seguido pelas percepções relacionadas à política de digitalização de serviços. No 

capítulo 6, detalho a descrição dos comportamentos ao longo das etapas de 

digitalização de serviços, narrando as interações e as situações onde os 

comportamentos são explicitados.  

A sumarização dos achados da pesquisa será apresentada no capítulo de 

conclusão (capítulo 7), onde sintetizo a relação das dimensões comportamentais com 

as percepções relatadas pelos entrevistados. 
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2 A BUROCRACIA DE MÉDIO ESCALÃO (BME) NA IMPLEMENTAÇÃO DAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
 Ham e Hill (1993) afirmam que falar sobre a natureza do Estado significa, na 

verdade, falar sobre a natureza da burocracia. Partiremos então para uma análise de 

como a literatura tem observado os burocratas. 

 A primeira grande referência no estudo da burocracia é Max Weber (1947), que 

relaciona a burocracia aos diferentes tipos de autoridade. Para ele, os governos 

constituídos eram baseados em dois tipos de legitimidade: a carismática e a 

tradicional. A partir do desenvolvimento industrial e da sociedade moderna e, assim, 

a constituição do sistema administrativo operacionalizador do Estado, Weber nota a 

aparição de um novo tipo de autoridade, a racional-legal. Essa autoridade estaria fiada 

na crença da legalidade e de regras padronizadas que constituem a burocracia. A 

burocracia é definida, então, como o aparato técnico-administrativo, formado por 

profissionais especializados e selecionados por critérios técnicos que operam as 

atividades do sistema. 

Em razão da secularização e da complexificação das relações econômicas e 

políticas, a burocracia expressaria, de modo geral, o processo de racionalização e 

profissionalização de todas as organizações do mundo contemporâneo, não só no 

âmbito público. Esse processo proporcionaria melhores condições para o 

desempenho dos objetivos das organizações contemporâneas e maior competição 

entre as organizações (ABRUCIO; LOUREIRO, 2018). 

No modelo weberiano, o agente operacionalizador do Estado é um fiel executor 

de suas tarefas, um indivíduo sem julgamentos e nem paixões. Seu papel é 

estritamente a aplicação das regras, executando o que lhe é atribuído pelos superiores 

hierárquicos. A relação entre o burocrata e o político é de obediência e fidelidade. Para 

Weber (1947), cabe aos políticos o exercício de paixões e valores, pois é sobre eles 

que recai a responsabilidade das ações da burocracia. É do político o ônus das suas 

decisões e as consequências do que é executado pela burocracia, pois ele possui a 

legitimidade democrática para determinar os rumos do Estado. Nesse arranjo, a 

cadeia de responsabilização seria: o burocrata responde ao político, que, por sua vez, 

responde aos cidadãos.  
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 Porém, a constante complexificação, configuração e interações do Estado em 

seu papel indica que essa dicotomia estrita entre burocratas e políticos não se 

revelava na prática de maneira estanque (LOTTA, 2012). Assim, o modelo weberiano 

foi dando lugar a novas teorias que identificam a complexificação do papel dos 

burocratas e colocam luz nas nuances existentes entre o que se enquadra no campo 

da técnica e o que estaria no campo da política. 

 Aberbach, Putnam e Rockman (1981) evidenciam isso em uma pesquisa 

empírica realizada em sete países ocidentais em contextos democráticos (Estados 

Unidos, Grã-Bretanha, França, Alemanha, Itália, Holanda e Suécia), constatando o 

crescente hibridismo entre a política e a burocracia, o que os autores denominam 

como politização da burocracia e burocratização da política. A politização da 

burocracia ocorre quando não é possível isolar o que é uma atuação estritamente 

técnica, exigindo dos burocratas capacidade de negociação, articulação de interesses 

e necessidade de construção de consensos. Já a burocratização da política parte da 

observação que os políticos envolvem-se cada vez mais em assuntos técnicos, se 

especializam em determinadas matérias e articulam isso em suas decisões. 

 Assim, a conclusão desse estudo é que, nas democracias contemporâneas, os 

burocratas não apenas executam as decisões tomadas pelos políticos, mas articulam, 

negociam e constroem arranjos, participando com os políticos do processo de tomada 

de decisão. Por isso, os autores passam a enquadrá-los também como policymakers. 

 Para além desse trabalho, a literatura tem se atentado a novas formas de 

análise do papel da burocracia, não como uma estrutura monolítica, mas buscando 

entender diferenças de atuação entre os níveis hierárquicos, olhando para o papel do 

alto escalão (D’ARAUJO, 2014; PERISSINOTTO; CODATO; BRAGA; FUKS, 20073 

apud LAMEIRÃO, 2008), médio (CAVALCANTE; LOTTA, 2015) e para a burocracia 

de nível de rua (LIPSKY, 1980). Essa complexificação da análise da estrutura 

burocrática impacta o próprio pensamento sobre o funcionamento do Estado e a 

relação deste com a sociedade (LOTTA, 2012). 

 Sobre a burocracia de nível de rua, a literatura tem destacado o papel desse 

ator-chave na implementação de políticas públicas. Amplamente estudados por Lipsky 

(1980), os burocratas de nível de rua são aqueles que atuam diretamente em contato 

 
3 PERISSINOTTO, R. M.; CODATO, A.; BRAGA, S. S.; FUKS, M. (Orgs.). Quem governa? Um 

estudo das elites políticas no Paraná. Curitiba : UFPR, 2007. 
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com os usuários dos serviços públicos, como professores, policiais, assistentes 

sociais, profissionais de saúde, entre outros. São atores centrais na dinâmica estatal, 

pois é por meio deles que o cidadão consegue acessar o Estado e os serviços 

públicos, determinando permissões e restrições ao exercício da cidadania. 

 Já o alto escalão é composto pelos secretários e ministros, o elo direto entre o 

eleito — presidente, governador e prefeitos — e a estrutura burocrática. Por fim, há a 

camada intermediária, entre o alto escalão e o nível de rua, a burocracia de médio 

escalão (BME), conhecida como a variável perdida nos estudos de políticas públicas 

(MEIER, 2009). 

 A primeira conclusão trazida pelos estudos recentes sobre esse ator (PIRES, 

2018; CAVALCANTE; LOTTA, 2015; LOTTA; PIRES; OLIVEIRA, 2014; OLIVEIRA; 

ABRUCIO, 2018; HOWLETT, 2011) é sobre a dificuldade de caracterização desse 

burocrata. A forma mais frequente e ampliada de definição é olharmos para toda a 

estrutura intermediária que se encontra entre secretários, ministros e a ponta. O 

segundo enquadramento, mais específico, se dá quando o interesse de análise está 

na cadeia de implementação, podendo-se classificar como burocrata de médio 

escalão aquele que possui chefe e subordinado na estrutura organizacional. Assim, 

comporiam essa burocracia os diretores, gerentes, coordenadores, dirigentes, 

supervisores e todos aqueles encarregados de operar as estratégias formuladas pelo 

alto escalão (PIRES, 2010; LOTTA; PIRES; OLIVEIRA, 2014). Desse recorte mais 

específico estariam excluídos assessores ou funcionários de backoffice, restringindo-

se àqueles que gerenciam equipes. O presente trabalho utilizou essa segunda 

definição. 

 Como dito inicialmente, por estarem na camada intermediária das estruturas 

burocráticas, esses atores possuem uma influência bidirecional na cadeia de 

implementação das políticas públicas: para cima e para baixo (FLOYD; 

WOOLDRIDGE, 1992 apud GASSNER; GOFEN, 2018). Nesse duplo fluxo de 

interação, os burocratas “explicam, reformulam, recategorizam, remarcam, 

reescrevem e às vezes resistem” (HEIMER, 2013).  

 A complexificação da identidade conceitual desse grupo também é ampliada 

pelos movimentos recentes oriundos do paradigma da Nova Gestão Pública, como 

reengenharia, downsizing, gerencialismo e desburocratização, que tem incorrido no 

achatamento das estruturas organizacionais. Esses formatos organizacionais 
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emergentes mais horizontalizados e transversais têm apresentado novas 

necessidades funcionais e de coordenação desses atores (LAZEGA, 2001), novas 

formas de trabalho e emergência de novas expertises do Estado (BEZES; 

DEMAZIERE, 20114 apud PIRES, 2018). 

 Em decorrência das transformações contemporâneas, a literatura tem indicado 

um aumento no escopo de influência, complexificação de papéis e funções dos atores 

localizados nas camadas intermediárias do Estado (PIRES, 2018; LOTTA; PIRES; 

OLIVEIRA, 2014; HOWLETT, 2011). O primeiro fator foi o processo de 

descentralização que transferiu papéis e responsabilidades decisórios sobre políticas 

públicas para os burocratas de médio escalão. O segundo aspecto está relacionado à 

orientação do setor público voltada para os usuários, importante elemento do 

movimento da Nova Gestão Pública. Ambos os processos adicionam inputs para a 

agência das organizações que entregam serviços públicos e, por sua vez, aos 

gestores que as dirigem, ou seja, o processo de descentralização e a ascensão da 

perspectiva dos usuários fortalecem o poder influência dos BMEs no processo político, 

em termos organizacionais, orçamentários e técnicos. 

 Mintzberg (1973) apresenta uma das principais análises sobre o papel dos 

gerentes intermediários na iniciativa privada. Nesse estudo o autor indica que, ao 

invés de desempenhar as funções típicas de administração, como vinham sendo 

prescritas nos estudos tradicionais, a observação empírica demonstrou a atuação da 

burocracia intermediária em três principais categorias: interpessoal, informacional e 

decisória. Isso aponta para uma configuração de atuação que envolve capacidade de 

interação, recepção, sistematização e disseminação de informações e, por fim, o 

desenvolvimento de habilidades de negociação, gerenciamento de conflitos e 

decisões alocativas. 

Em pesquisa recente sobre a burocracia de médio escalão do governo federal, 

Cavalcante, Camões e Knop (2015) confirmam essas dimensões ao constatar que 

boa parte do tempo dos burocratas analisados era destinado ao relacionamento com 

superiores, subordinados e pares. Além disso, observou-se uma significativa 

percepção de autonomia sobre a sua atuação, na definição de metas, os instrumentos 

 
4 BEZES, P.; DEMAZIERE, D. New public management et professions dans l’État: au-delà des 

oppositions, quelles recompositions? (Introduction). Sociologie du Travail, v. 53, n. 3, p. 294-305, 
2011. 
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e técnicas de trabalho e a percepção influenciam na tomada de decisão em seus 

respectivos órgãos. 

 Ganham relevância também os estudos que retomam a reflexão sobre a 

dicotomia técnico-política. Pires (2011) ressalta na literatura dois papéis 

complementares do BME, o papel técnico-gerencial e outro técnico-político. O primeiro 

se refere a como esses burocratas gerenciam suas ações cotidianas a partir da 

tradução das determinações legais e de seus superiores, decidindo sobre a 

operacionalização do dia a dia e construindo padrões de procedimentos. O segundo 

diz respeito às suas interações com o alto escalão, por meio de negociações e 

barganhas sobre os processos em que atuam. 

No entanto, olhá-los a partir dessas oposições acaba por deixá-los "sem uma 

identidade conceitual clara e sem um lugar definido nos estudos sobre organizações 

governamentais e produção de políticas" (PIRES, 2018, p. 187). Em um estudo 

recente, Pires (2018) utiliza abordagens da sociologia do trabalho e da sociologia da 

ação pública para analisar esses agentes, cujo trabalho é pouco prescrito, permeado 

por ambiguidades, ao mesmo tempo que desempenham um papel fundamental na 

produção das políticas públicas. Entre os achados do estudo estão: (i) o papel voltado 

para dentro e para o centro do Estado; (ii) uma clara endogeneidade no acesso, 

recrutamento e mobilidade, ou seja, são atores oriundos do próprio serviço público, 

dos níveis de rua ou do próprio médio escalão; e (iii) instabilidade e alta rotatividade 

dos integrantes desse nível. 

A baixa prescrição do seu papel é analisada pelo autor a partir da concepção 

de métier flou (JEANNOT, 2005 apud PIRES, 2018), em que o conjunto de atividades 

atribuído àquele cargo ou função fica comprometido diante da complexidade e 

ambiguidade das necessidades prementes. Essa característica pode estar 

relacionada à emergência de novas formas de atuação que têm, por sua natureza, 

uma definição mais afrouxada, como por exemplo os facilitadores, articuladores, 

colaboradores (PIRES, 2018).  

Buscando compreender as nuances e complexidades desses atores, 

apresentaremos a seguir o levantamento bibliográfico relativo ao papel dos burocratas 

de médio escalão nos processos de mudança. Logo depois, partimos para a 

sistematização das perspectivas analíticas que podem nos auxiliar no entendimento 

da atuação do burocrata: a perspectiva organizacional, individual e relacional. 
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2.1 O papel dos burocratas de médio escalão em processos de mudança 
 

O papel dos atores intermediários como facilitadores e articuladores é, 

portanto, essencial para a efetivação das transformações no Estado. Nesse sentido, 

os processos de mudanças podem contar com a resistência ou o engajamento deles 

para barrá-las ou impulsioná-las.  

A literatura sobre teorias organizacionais vai indicar a resistência, sendo 

qualquer conduta objetiva para a manutenção do status quo (ZALTMAN; DUNCAN, 

1977) como uma das principais barreiras às mudanças (KURTZ; DUNCAN, 1998, 

2001; COGHLAN, 1993). 

O trabalho de Brehm e Gates (1997), aprimorando a teoria do agente-principal5, 

vai exemplificar casos em que os burocratas dedicam um esforço extraordinário para 

a realização da política (working), enquanto outros vão se esforçando para minar os 

objetivos dos seus superiores (sabotage) e, por fim, aqueles que podem estar se 

desviando dos objetivos da política por lazer ou ócio (leisure-shirking) ou porque 

discordam de algum resultado específico (dissent-shirking). 

Nesse sentido, entendem que o engajamento para o trabalho, o engajamento 

para a sabotagem e as estratégias de resistência são formas de atividades, tipos de 

ação e comportamento, e não características estanques e intrínsecas a determinados 

indivíduos. Não seria adequado dizer que existem burocratas essencialmente 

resistentes ou engajados, mas que podemos encontrar situações, atividades, 

contextos nos quais os burocratas agem de forma engajada — seja para o trabalho 

(working), seja para a sabotagem (sabotage) — e de forma resistente — seja por ócio 

(leisure-shirking) ou por divergência (dissent-shirking). 

Os autores, então, complexificam a teoria do agente-principal ao incluir na 

análise outros fatores que impactam na ação além da relação com o supervisor, como 

as preferências funcionais e preferências de solidariedade. Segundo eles, as 

preferências funcionais — isto é, o que os burocratas fazem no trabalho — e as 

 
5 Para Jensen e Meckling (1976, p. 4), a teoria agente-principal é "um contrato no qual uma ou mais 

pessoas - o principal – contratam outra pessoa - o agente - para desempenhar alguma tarefa em 
seu favor, envolvendo a delegação de autoridade para a tomada de decisão pelo agente”. 
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preferências de solidariedade — a afiliação a grupos de apoio e reconhecimento de 

colegas de trabalho — são muito mais importantes para o desempenho do 

subordinado do que a influência do papel do supervisor. 

Em relação às preferências funcionais, os autores apontam três qualificadores 

que acompanham a justificação das ações. Primeiro, o agente não é unilateralmente 

working ou shirking, podendo trabalhar ou resistir, a depender da tarefa atribuída. Em 

segundo lugar, os agentes podem encontrar utilidade no trabalho que realizam, não 

apenas nos incentivos oferecidos pelo supervisor. Terceiro, o agente é limitado por 

tempo e esforço na produção de trabalho, ou seja, calcula o dispêndio de energia para 

a realização da atividade na decisão para a ação (BREHM; GATES, 1997).  

 Ou seja, observar quais são os fatores que precedem e acompanham o 

comportamento do burocrata durante um processo de mudança é essencial para 

entendermos as dinâmicas de implementação das políticas públicas no Estado. A 

seguir, descreveremos as principais perspectivas teóricas presentes na literatura de 

implementação sobre a atuação do BME. 

 

2.2 Perspectivas analíticas sobre o papel dos burocratas 
 
 O plano de fundo do presente trabalho é a dimensão sociológica da análise da 

burocracia, que é, em grande medida, pautada na sociologia francesa, chamada 

sociologia do guichê (DUBOIS, 1999), que leva em consideração não só a trajetória 

dos indivíduos, mas também as suas posições sociais para entender a interação do 

burocrata com o cidadão. Analisando a performance de burocratas do serviço social 

francês, Dubois (1999), inspirado nos estudos de Bourdieu, sustenta que a 

materialização das políticas públicas resultantes dessa interação depende da 

concepção que o burocrata tem de seu papel, que por sua vez é constituído pelo status 

social percebido tanto de si quanto do cidadão. Assim, para entendermos as razões e 

as formas de exercício da sua discricionariedade, devemos observar, além dos fatores 

organizacionais, elementos relacionados à posição social dos atores e suas 

trajetórias. 

Olhando também para a burocracia de nível de rua, Maynard-Moody e 

Musheno (2003) trazem à luz a dimensão do julgamento dos burocratas a respeito do 

seu papel e como isso é traduzido nas justificativas das suas escolhas e decisões. 
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Essa análise também tem raízes na sociologia clássica, preocupada com a maneira 

como os indivíduos se julgam, julgam um ao outro e o mundo social ao seu redor 

(DURKHEIM; MAUSS, 1963).  

Dentro da dimensão sociológica podemos encontrar algumas perspectivas 

analíticas no estudo da burocracia que podem contribuir com dimensões 

complementares na análise dos atores estatais: a perspectiva organizacional, a 

perspectiva individual e a perspectiva relacional. 

 
 

 

2.2.1 Perspectiva organizacional 
 
 A perspectiva organizacional olha para a atuação do burocrata a partir do lócus 

organizacional, sua localização na estrutura hierárquica e os papéis definidos para si 

no ordenamento formal. Oriunda da abordagem weberiana, em que o burocrata seria 

apenas uma peça na engrenagem da máquina estatal, em uma estrutura de comando 

e controle hierárquico claro. Aqui o seu comportamento é produto das normas e da 

estrutura da organização em que atua, e não de inclinações e paixões pessoais 

(MARCH; OLSEN, 1984). 

 Na literatura de implementação, Brodkin (2011) avança nessa perspectiva ao 

destacar a importância das organizações no comportamento burocrático. Sendo elas 

o lócus onde se observa a implementação e, dessa forma, onde a política se 

materializa. Os objetivos, concepções, regras, sanções e incentivos afetam a atuação 

do burocrata. Esse é um conflito permanente apontado por Lipsky (1980), podendo 

haver conformidade ou não entre os objetivos e valores dos burocratas e as diretrizes 

da organização. Essa relação vai depender de uma série de fatores, em especial dos 

arranjos de accountability, estrutura de controle e sanções. Para Brodkin (2011), no 

entanto, há prevalência dos fatores organizacionais e institucionais sobre a atuação 

dos indivíduos. Os enquadramentos feitos pelas organizações são reproduzidos nas 

suas dinâmicas sociais internas. As concepções organizacionais e institucionais sobre 

o cidadão, portanto, moldam a atuação dos burocratas. 

 Ainda partindo da análise das organizações, Brodkin e Majmundar (2010) 

apontam como o manejo de regras formais, informais e estruturas de governança 
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podem excluir beneficiários em decorrência de custos adicionais, por vezes ocultos no 

processo, o que denominam exclusão administrativa. Dado que as políticas não são 

autoexecutadas, o que é disponibilizado ao cidadão depende das práticas 

organizacionais por meio das quais os burocratas processam as solicitações e 

interações com o usuário. Nesse sentido, a possibilidade de acesso ao serviço é 

aferida pelo custo efetivo da solicitação que, por sua vez, deve ser mensurado a partir 

da capacidade do cidadão no cumprimento das exigências apresentadas pelo poder 

público. Essas exigências podem envolver recursos financeiros, pagamento de taxas, 

custos de transporte, dispêndio de tempo e custos de oportunidade, além de aspectos 

não mensuráveis, como acesso às informações e conhecimentos necessários para o 

acesso ao serviço. 

As regras formais podem ampliar a exclusão quando incluem etapas formais 

de verificação e comprovação da elegibilidade do cidadão, como, por exemplo, 

certidões e atestados. Nesse caso, a possibilidade de exclusão de acesso aumenta 

em decorrência do número e da frequência com que os documentos são solicitados.  

Já as práticas informais, por sua natureza, são mais difíceis de se observar e 

mensurar. Porém, sabe-se que quanto mais amplos os critérios formais, mais espaço 

se abre para o exercício da discricionariedade pelos burocratas. Nesse sentido, os 

burocratas exercem uma discricionariedade processual quando incluem etapas, 

exigências e preciosismos não previstos pela regra formal, criam dificuldades no 

atendimento, como o estabelecimento de um horário restrito para recebimento de 

documentações. 

Por fim, outra dimensão possivelmente causadora de exclusão é a estrutura da 

governança da operação, ou seja, quais são os atores envolvidos na implementação, 

qual a disponibilidade de recursos e qual a estrutura de controle e incentivo aos 

operadores. Aqui é importante observar, por exemplo, quais são as metas da 

organização e a existência ou não de controle de desempenho do serviço. Esses 

fatores são motivadores das estratégias de coping, aquelas usadas no enfrentamento 

à pressão intrínseca à atuação cotidiana da burocracia de nível rua (LIPSKY, 1980). 

Assim, a estrutura de governança da organização impacta na operação de triagem, 

seleção, priorização, categorização, que são processos de inclusão ou exclusão de 

usuários do serviço. 

 



27 

 

 

 

2.2.2 Perspectiva individual 
 
 Essa perspectiva enquadra a atuação dos burocratas a partir das decisões e 

ações individuais oriundas de cálculos racionais das expectativas de sanções e 

recompensas. Esse modelo focado na agência dos burocratas se origina na 

abordagem do Public Choice, cuja premissa é a atuação baseada na maximização de 

interesses pessoais (BUCHANAN; TULLOCK, 19626 apud LOTTA; PIRES; OLIVEIRA, 

2014). 

 Niskanen (1971) argumenta que o burocrata está em uma posição privilegiada 

de acesso à informação sobre o custo e demanda do serviço que opera. Utiliza-se 

dessa assimetria de informação em relação aos seus superiores e outros atores 

externos para ampliar constantemente os recursos de sua unidade.  

 A sofisticação analítica vai tomando forma a partir do modelo principal-agente 

(JENSEN; MECKLING, 1976), que coloca na equação as motivações individuais, 

incentivos e mecanismos de controle. O cálculo da ação individual do burocrata passa 

a ser compreendido pela percepção dos incentivos disponíveis e da expectativa de 

monitoramento e sanções sobre o cumprimento de objetivos organizacionais.  
O trabalho de Brehm e Gates (1997), como explicitado no início deste capítulo, 

aprimora a teoria principal-agente, exemplificando casos de agentes engajados para 

o trabalho, resistentes e suas variantes. Os autores complexificam a teoria agente-

principal ao incluir na análise outros fatores que impactam na ação além da relação 

com o supervisor. Primeiro, o agente não é unilateralmente working ou shirking, 

podendo trabalhar ou resistir, a depender da tarefa atribuída. Em segundo lugar, os 

agentes podem encontrar utilidade no trabalho que realizam, não apenas nos 

incentivos oferecidos pelo supervisor. Terceiro, o agente é limitado por tempo e 

esforço na produção de trabalho, ou seja, calcula o dispêndio de energia para a 

realização da atividade na decisão para a ação (BREHM; GATES, 1997).  

Desse modo, segundo os autores, os burocratas decidirão por um 

comportamento considerando esses três fatores: (1) a natureza da tarefa atribuída; 

 
6 BUCHANAN, J. M.; TULLOCK, G. The Calculus of Consent. Ann Arbor: University of Michigan 

Press, 1962.  
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(2) a utilidade que percebem no trabalho que realizam; e (3) o cálculo de tempo e 

esforço para a realização do trabalho. 

 Além disso, outro expoente da perspectiva individual é abordado em uma série 

de estudos voltados à análise dos BME na iniciativa privada que tem olhado para o 

comportamento dos indivíduos como empreendedores e propulsores de inovações. 

Kelly e Gennrad (2007) e Kuratko et al. (2005)  identificam que cada interação do 

burocrata de médio escalão com os outros níveis hierárquicos ou pares é uma 

oportunidade de interferência e ajuste das rotas do processo aos seus interesses na 

organização. 

 Por fim, a perspectiva analítica individual contribui com a análise sobre o 

processamento das percepções dos indivíduos por meio da noção de racionalidade. 

O conceito de racionalidade pode ter grande poder explicativo em relação às 

premissas que antecedem a decisão e a ação (SIMON, 1979). As ideias, concepções 

acerca da natureza do próprio trabalho, do serviço que é responsável e do imaginário 

que o burocrata tem sobre o cidadão podem indicar os processos cognitivos 

subjacentes que orientam a ação do burocrata. Não estamos definindo que a ação em 

si seja racional ou irracional, mas que a forma de organização das percepções na 

justificativa das ações engendra a racionalidade enunciada pelo burocrata. 

 
2.2.3 Perspectiva relacional 
 

Além da perspectiva organizacional e individual, é possível entender a atuação 

do burocrata a partir da análise de outras dimensões como, por exemplo, a relacional. 

Essa perspectiva tenta compreender a atuação do burocrata a partir da análise das 

relações deste com outros atores, partindo de um pressuposto mais abrangente da 

atuação do Estado, no qual as políticas são construídas, delimitadas e resultantes da 

interação de múltiplas redes de atores, de dentro ou de fora do Estado.  

Baseada na ideia de redes sociais e arranjos de governança, essa perspectiva 

se interessa na observação de como essas interações influenciam o escopo das 

políticas públicas. Aqui o papel do BME é mais uma vez importante, pois ele é o elo 

de interação entre o topo, a base e os atores do entorno, dentro e fora do Estado. 

Cavalcante, Camões e Knop (2015), no estudo da burocracia de médio escalão do 

governo federal, indicam que as interações do BME muitas vezes se sobrepõem ao 
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que seria esperado do alto escalão ou às atribuições esperadas pelo nível de rua, 

como na relação direta com o cidadão e a sociedade civil. Essas características 

também colocam o BME em uma posição diferenciada para a promoção de inovações, 

por acessar uma rede ampla, informações privilegiadas da operação e também da 

estratégia, como indicado por Kuratko et al. (2005).   

 Em suma, podemos concluir a partir dessas perspectivas analíticas o que 

implica na tomada de decisão do burocrata: seu julgamento sobre o seu papel, sua 

percepção sobre o cidadão, o respeito a regras e procedimentos, as sanções e 

incentivos organizacionais, suas preferências individuais e suas redes e percepções 

compartilhadas com seus pares; mas nenhum desses fatores de forma determinística. 

Por isso, o presente trabalho absorve parte das três abordagens 

(organizacional, individual e relacional). Da perspectiva organizacional, os casos 

estudados podem nos dar pistas sobre como as regras formais, informais e a posição 

dos burocratas na estrutura se relacionam com suas percepções e comportamento. 

Da perspectiva individual, levamos em consideração como os burocratas percebem 

os incentivos e sanções nos cálculos de suas ações, além da forma de organização 

das percepções a partir do conceito de racionalidade, por meio da qual o agente 

justifica seu comportamento durante o processo de digitalização de serviços. E, por 

fim, sobre a perspectiva relacional, destacamos a importância das conexões e 

representações compartilhadas entre pares nos casos analisados. 
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3 GOVERNO ELETRÔNICO, TRANSFORMAÇÃO DIGITAL E A DIGITALIZAÇÃO 
DE SERVIÇOS 
 

O presente capítulo tem como objetivo contextualizar a agenda de governo 

eletrônico, transformação digital e digitalização de serviços no setor público, primeiro 

de uma perspectiva mundial, seguindo para o histórico no Brasil e, por fim, na cidade 

de São Paulo. Na última seção descrevo o processo de digitalização de serviços na 

Prefeitura de São Paulo e suas possíveis implicações para o cidadão e para os 

servidores. 
 
3.1 Contexto histórico no setor público  
 
 O uso de sistemas de informação no setor público data de tempos longínquos 

e possivelmente decorreu de origens diversas. O recenseamento, no entanto, parece 

ser o seu principal precursor. Data de 1890 o primeiro registro de uso de máquinas 

elétricas que tabulavam o censo da população nos Estados Unidos, reduzindo o tempo 

de processamento do censo de dez para três anos, e conta-se que dessa empreitada 

originou-se a empresa americana International Business Machine (IBM) (UNITED 

STATES, 2016; IBM, 2016) 

A introdução e utilização de tecnologias da informação e comunicação no 

governo, baseados no uso da internet e aplicativos de web, pode ser uma das 

definições de governo eletrônico. Essas ferramentas podem levar a transformações 

organizacionais do setor público: aproximando o governo e cidadão, ampliando o 

acesso participativo às instituições e processos democráticos, transparência e o 

aprimoramento das formas de participação e controle social, além da possibilidade de 

redução de custos, aumento da velocidade e qualidade de entrega dos serviços 

(ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, 2018). Assim, modificam-se 

as transações entre governo e mercado, governo e cidadão, governo e funcionário, e 

entre diferentes entes federativos e níveis governamentais (FANG, 2002). 

No entanto, governo eletrônico pode significar mais do que a mera 

intensificação no uso das TICs pelo setor público, podendo ser considerado todo o 

conjunto de ações modernizadoras vinculadas à administração pública como 

instrumento de reforma do próprio Estado e de suas estruturas burocráticas (AGUNE, 

2006; CHAHIN et al. 2004). 
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As terminologias utilizadas para se referir ao tema podem variar: governo 

eletrônico, governo digital, e-gov, electronic government, e-government, e-governo e 

governo virtual. Ainda que o termo governo eletrônico seja o mais encontrado na 

literatura, no presente trabalho essas expressões serão consideradas sinônimas 

(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2020).  

 Uma série de fatores conflui para o uso de TICs de forma mais intensiva pelos 

governos: o aumento do uso intensivo das TICs pelo cidadãos, empresas privadas e 

organizações não governamentais; o desenvolvimento e universalização da 

infraestrutura pública de telecomunicações e da internet; reforma do Estado e a 

modernização da gestão pública (DINIZ et al., 2009). O desdobramento desses fatores 

nas políticas públicas e as ações do governo envolvendo o uso da tecnologia tornam 

a agenda de governo eletrônico uma possibilidade de alavanca para novas formas de 

atuação do setor público. 

 Bahiense (2002) mostra como os processos de mudança do setor público 

brasileiro são inspirados em práticas internacionais, como as reformas dos Estados 

inglês e estadunidense, em que se buscam as semelhanças entre o setor público e o 

setor privado, levando o primeiro a seguir os mesmos valores e práticas do segundo. 

No entanto, afirma ele que esse discurso, embora sedutor, pode levar a análises 

equivocadas dessa replicação de práticas, além de supor uma ordem lógica de 

encadeamento do privado para o público e desconsiderar as peculiaridades dos 

desafios próprios do setor público (RAINEY et al., 1976). Ainda que, por exemplo, os 

problemas enfrentados pelos executivos do setor público sejam semelhantes no 

sentido do gerenciamento das restrições orçamentárias e capacitação técnica, as 

contingências a se enfrentar são diferentes nos dois contextos (CUNHA e MIRANDA, 

2013). 

A adoção de processos de transformação digital de governos envolve escolhas 

de gestão que nem sempre são lineares ou causadas por fatores tecnológicos 

(JANOWSKI, 2015). As escolhas ocorrem em contextos institucionais complexos e de 

múltiplas incertezas (SIMON, 1991; JONES, 2002), que não devem ser 

desconsideradas no processo de transformação digital. 

Pelo contrário, as escolhas por processos de transformação digital decorrem 

muito mais em função de processos institucionais que delimitam e organizam as 

escolhas dos agentes do que pela disponibilidade tecnológica (FOUNTAIN, 2007). 



32 

 

A transformação digital no governo pode ser entendida como um conjunto de 

ações envolvendo soluções tecnológicas tomadas pelo poder público ao redor do 

mundo para transformar de forma inovadora a maneira como operam, se relacionam, 

compartilham informações, tomam decisões e prestam serviços (ORGANIZAÇÃO 

DAS NAÇÕES UNIDAS, 2020). Nesse sentido, a transformação digital seria todo o 

conjunto de ações em direção ao governo eletrônico. Segundo Mergel et al (2019), a 

transformação digital é um termo associado à necessidade de se adotar 

permanentemente novas tecnologias, aumentando a automação de processos e a 

possibilidade de personalização das entregas.  

Para atingir esse objetivo, a literatura tem indicado alguns pilares como: 

desenvolvimento de capacidades das lideranças; o desenvolvimento de um 

ecossistema institucional integrado em torno da transformação digital; transformações 

na cultura organizacional; integração de sistemas; governança de dados; 

infraestrutura de TI; recursos orçamentários alocados em caráter prioritário; ampliação 

da capacidade em desenvolver capacidades, no sentido de integrar os temas nas 

formações de quadros do governo no campo da administração pública e políticas 

públicas; e, por fim, o desenvolvimento das capacidades sociais na utilização da 

tecnologia por meio na superação da exclusão digital em seus diversos níveis 

(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2020).  

Um dos aspectos da transformação digital é a própria digitalização de serviços, 

que ocorre quando serviços ofertados aos cidadãos de forma presencial passam a ser 

ofertados também por meios digitais (MEDEIROS, 2004; GRANT; CHAU, 2005). O 

líder em digitalização de serviços no mundo, segundo a pesquisa eGovernment das 

Nações Unidas7, lançada em julho de 2020, é a Coreia do Sul, seguida por Estônia, 

Dinamarca e Finlândia. Além do índice de serviços on-line, o desenvolvimento de 

governo eletrônico apurado pela ONU também leva em consideração outros fatores 

como o Índice de Capital Humano (HCI) e o Índice de Infraestrutura de 

Telecomunicações (TII). No quesito digitalização de serviços, o Brasil está entre os 

países do mundo com a melhor pontuação nesse indicador (0,87). No ranking geral, 

 
7 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais. 2020 

United Nations E-Government Survey. Department of Economic and Social Affairs, Multimedia 
Library, Publications, 10 jul. 2020. Disponível em: 
<https://www.un.org/development/desa/publications/publication/2020-united-nations-e-government-
survey>. Acesso em: 10 jan. 2021. 
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no entanto, caímos 10 posições (de 44º para 54º), em comparação à última edição. 

Retornaremos a esse tema mais adiante. 

A série de requisitos a serem levados em consideração no processo de 

transformação digital leva Abramson e Means (2001) a apontar que o governo 

eletrônico não se limita apenas à simples automatização de processos internos ou 

externos, mas envolve a mudança da forma como o governo, pelo uso da TICs, decide 

como deve cumprir o papel do Estado. 

As novas formas de operação do setor público fazem surgir dentro do Estado 

outras estruturas burocráticas e novas relações entre elas, como, por exemplo, a 

system-level bureaucracy (SYB) e a screen-level bureaucracy (SCB) (BOVENS; 

ZOURIDIS, 2002). A primeira é composta por especialistas que desenvolvem 

sistemas de informação para as políticas públicas, enquanto a segunda é formada por 

burocratas que atuam na ponta da prestação de serviços públicos, gerenciando as 

telas do sistema nas interações com o cidadão. 

Nesse sentido, Cordella e Tempini (2015) indicam que a tecnologia não é mero 

suporte neutro para melhorar a execução das atividades da organização, podendo 

interferir nas relações de trabalho e comportamento dos agentes de diversas 

maneiras. 

Uma forma dessa interferência é descrita por Bovens e Zouridis (2002), na qual 

os trabalhadores do Estado que desenvolvem sistemas de políticas públicas dentro 

de órgãos (os system-level bureaucrats) aumentam o controle do Estado por meio da 

gestão dos dados dos sistemas, levando inclusive à absorção de parte da 

discricionariedade dos operadores de telas na ponta (os screen-level bureaucrats). 

Lotta, Pires e Oliveira (2015, p. 31) também destacam que “novas tecnologias têm 

permitido o monitoramento e a condução das atividades operacionais na ponta por 

parte de dirigentes superiores”, corroborando o argumento de Bovens e Zouridis 

(2002). 

Por outro lado, Jorna e Wagenaar (2007) apontam que o crescimento do 

controle na gestão pode ser apenas virtual, pois as TICs aprimoram a gestão de 

informações delimitadas ao aspecto formal. Na prática, os gestores tornam-se 

distantes do que de fato acontece. Dessa forma, as TICs podem não restringir ou 

eliminar a discricionariedade, apenas obscurecer aspectos informais de uso da 

discricionariedade pelo burocrata de nível de rua. 
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3.2 Contexto histórico no Brasil 
 
 No Brasil, o uso de máquinas tabuladoras de dados para censos populacionais 

e agrícolas na década de 1920 também pode ser considerado a primeira investida do 

Estado em TIC (CUNHA, 1994). A partir de 1950, no entanto, os centros de 

processamentos de dados passaram a integrar as agendas do Estado com mais 

relevância (BOVENS; LOOS, 2002). Nas décadas subsequentes, no Brasil, foram 

criadas as companhias estaduais e federais de informática, em decorrência da 

crescente necessidade de processamento e tratamento de grandes volumes de dados 

no Estado. Os primeiros centros de informática foram a Celepar, no Paraná, e o 

Serpro, no governo federal, ambos em 1964. Em seguida, foram criadas a autarquia 

de Processamento de Dados do Rio de Janeiro (PRODERJ), em 1968, e a empresa 

de economia mista de Processamento de Dados de São Paulo (PRODESP), em 1969. 

Os usos de TICs no Estado, assim como na iniciativa privada, tiveram como 

precursor o setor financeiro, com ênfase no processamento de dados fiscais, gestão 

de receitas e despesas no governo (DINIZ et al., 2009), e também na dimensão 

administrativa, no processamento de folhas de pagamento e previdência (MARQUES 

et al., 2002). 

A reforma administrativa do Estado também influenciou as iniciativas de TICs 

no governo. Dias (2008), analisando o caso do Governo do Estado de São Paulo entre 

os anos de 1994 e 2006, argumenta que as ideias de reforma do setor público 

formaram e impulsionaram o uso de TI pelo governo, na mesma medida em que a TI 

agiu como um gatilho para a reformas iniciadas pelo movimento da Nova Gestão 

Pública. 

A partir dos anos 1990, um conjunto de ideias a respeito do setor público foi 

ganhando forças, conhecido como Nova Gestão Pública (NGP) (BRESSER-

PEREIRA, 2002), ou new public management (FERLIE et al., 1996). A utilização da 

expressão gestão pública em oposição à palavra governo, por sua vez, reflete as 

mudanças de concepção a respeito do Estado e também as alterações na 

estruturação do ensino e pesquisa universitária, saindo dos departamentos de 

ciências sociais e ciência política para as escolas de negócio (POLLITT; 
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BOUCKAERT, 2004), trazendo implicações diretas para a forma de atuação do Estado 

e para a formação de quadros. 

Esse movimento baseou-se em princípios gerenciais alinhando a gestão 

pública às práticas de mercado. A NGP teve diferentes inspirações teóricas 

(OSBORNE; MCLAUGHLIN, 2002; HOGGETT, 2005), mas tem sua formulação 

clássica a partir do artigo de Christopher Hood, em 1991, que descreve a NGP como 

oriunda de quatro mega-tendências administrativas (HOOD, 1991). A primeira seria o 

processo de redução do crescimento do tamanho dos governos; a segunda se refere 

à movimentação em direção à privatização e à terceirização de serviços de governo; 

a terceira seria a disseminação de tecnologias de informação visando alcançar 

resultados de alto desempenho; e, por fim, a quarta mega-tendência se relaciona com 

a dinâmica de influência mútua entre países e as tentativas de compartilhamento de 

uma agenda de gestão pública comum. Além disso, outro pilar importante desse 

movimento é a ideia de uma gestão pública orientada para o cliente ou consumidores 

(POLLITT; BOUCKAERT, 2004), o que será abordado em mais detalhes na seção 3.4. 

No Brasil, no período de ascensão do movimento da NGP, a estrutura 

federativa passou por transformações que mobilizaram a estrutura do Estado para a 

descentralização das políticas públicas. Por um lado, a democratização aumentou a 

pressão por maior participação social e accountability por parte do governo; por outro, 

o ideário da nova gestão pública prezava por eficiência, eficácia e efetividade' no 

Estado. Nesse sentido, os sistemas de informação se tornam ferramentas 

fundamentais para a efetivação dos dois objetivos: acesso a dados que possibilitaram 

a coordenação federativa, permitindo melhor condições para avaliação e controle das 

políticas públicas implementadas pelos estados e municípios (DINIZ et al., 2014b), e 

possibilidade de melhoria da eficiência nos processos internos do governo, facilitando 

a integração entre os setores e melhorias das áreas-meio. 

 Outro fator que também é indicado como propulsor do governo eletrônico no 

Brasil e no mundo é o bug do milênio (DINIZ et al., 2009). Aqui, a possibilidade de um 

apagão geral dos dados mobilizou a Casa Civil e a Secretaria de Logística e 

Tecnologia da Informação para a elaboração de um projeto estratégico emergencial, 

por meio da Proposta de política de governo eletrônico para o Poder Executivo Federal 

(BRASIL, 2000). 
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 Três pilares foram prioritários nesse projeto: (1) e-serviços públicos, a 

disponibilização de informações e serviços aos cidadãos de forma eletrônica; (2) e-

administração, a utilização de TICs para tornar os processos internos do governo mais 

eficientes e; (3) e-democracia ou e-participação, o desenvolvimento de canais de 

participação social e transparência. 

 Ao longo dos anos seguintes, pode-se observar diversas iniciativas nos três 

níveis de governo. Em relação aos e-serviços públicos, ou digitalização de serviços, 

que é o assunto que mais nos interessa aqui, os estados e municípios desenvolveram 

e adotaram soluções que permitiram: o agendamento de consultas médicas nos 

equipamentos de saúde e demais serviços públicos, sistemas gestão de matrículas 

escolares e de pagamentos de impostos de maneira digital. Essas iniciativas reduzem 

as filas nas portas de equipamentos, postos e praças de atendimento, dispensando a 

presença física do cidadão nos órgãos públicos (DINIZ et al., 2009). 

 As estruturas de prestação de serviços eletrônicos têm ganhado destaque nas 

esferas federal, estadual e municipal desde a segunda metade da década de 1990. 

Cunha, Annenberg e Agune (2007) fazem um panorama desses serviços no país, 

como o Poupatempo em São Paulo, o UAI em Minas Gerais, o SAC na Bahia, Tudo 

Fácil no Rio Grande do Sul e o Vapt-vupt em Goiás. 
Atualmente, no quesito digitalização de serviços, a pesquisa eGovernment das 

Nações Unidas8 mostra que o Brasil está entre os países do mundo com a melhor 

pontuação nesse indicador. No entanto, no índice geral que leva em consideração 

outras dimensões além da digitalização de serviços, caímos 10 posições (de 44º para 

54º) em comparação à última edição, ficando atrás de outros países da América do 

Sul, como Uruguai (posição 26), Argentina (posição 32) e Chile (posição 34). Ainda 

que a oferta de serviços digitais esteja uma crescente, o que puxa o índice para baixo 

é a baixa oferta de infraestrutura de telecomunicações e o baixo desenvolvimento de 

capital humano para a utilização das TICs. 

A queda no ranking geral e a ascensão no quesito de digitalização de serviços 

corrobora com a Estratégia de Governo Digital do Governo Federal (EGD) para o 

 
8 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais. 2020 
United Nations E-Government Survey. Department of Economic and Social Affairs, Multimedia 
Library, Publications, 10 jul. 2020. Disponível em: 
<https://www.un.org/development/desa/publications/publication/2020-united-nations-e-government-
survey>. Acesso em: 10 jan. 2021. 
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período de 2020–2022, publicada em abril de 20209, que tem como objetivo primário 

"transformar, até 2022, todas as etapas dos serviços públicos digitalizáveis”10, sem 

menção ao gap digital e nenhuma estratégia de redução das exclusões digitais.  

A exclusão digital, ou digital divide (WITHROW, 2004), refere-se à “divisão 

entre aqueles que têm acesso à tecnologia de informação (TI) e aqueles que não têm” 

(DEWAN; RIGGINS, 2005, p. 298, tradução nossa). Esse conceito também vem sendo 

denominado na literatura como gap digital, apartheid digital ou infoexclusão 

(BONILLA; OLIVEIRA, 2011). Em um mundo cada vez mais dominado pela TI e o 

ritmo veloz de sua disseminação, precisamos lembrar que boa parte da população 

mundial está, de alguma forma, alijada do acesso a esse universo. Há grande 

desigualdade no acesso, habilidades, disponibilidade, recursos e infraestrutura de TI, 

tanto entre os países11, como entre as classes sociais, entre zonas urbanas e rurais, 

etc12. Essas desigualdades são causadas por vários fatores: sociais, econômicos, 

políticos e culturais (CORROCHER; ORDANINI, 2002).  

A literatura indica ao menos três níveis de exclusão digital, inicialmente 

apresentados por Dewan & Riggins (2005) e aprimorados por Wei et al. (2011). Os 

autores dividem o processo de adoção das TI em uma evolução sequencial: a primeira 

etapa se refere ao acesso à TI; a segunda ao desenvolvimento de capacidades de 

uso; e, por fim, a obtenção de resultados a partir da utilização. 

O primeiro nível de exclusão digital é, portanto, a desigualdade no acesso tanto 

a softwares quanto a hardwares, ter ou não um celular, computador, acesso a rede de 

internet, etc. O segundo nível refere-se às desigualdades na capacidade e habilidade 

 
9 BRASIL. Decreto nº 10.332, de 28 de abril de 2020. Institui a Estratégia de Governo Digital para o 

período de 2020 a 2022, no âmbito dos órgãos e das entidades da administração pública federal 
direta, autárquica e fundacional e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 29 
abr. 2020, p. 6-8. 

10 Atualmente, o Governo Federal conta com mais de 700 serviços digitalizados disponíveis na 
plataforma gov.br, e a Secretaria de Governo Digital possui como meta a digitalização de 100% dos 
serviços do governo federal até 2022. 

   BRASIL. Ministério da Economia. Governo atinge marca de 700 serviços digitalizados em 17 
meses e dobra número de acessos. Notícias, maio 2020. Disponível em: 
<https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/maio/governo-atinge-marca-de-700-
servicos-digitalizados-em-17-meses-e-dobra-numero-de-acessos>. Acesso em: 21 jun. 2020. 

11 INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION. Measuring the Information Society Report. 
Geneva: ITU, v. 1, 2018. 

12 CENTRO.., REGIONAL .,DE..,ESTUDOS., PARA., O...,DESENVOLVIMENTO.,DA.,SOCIEDADE 
DA INFORMAÇÃO, Pesquisa sobre o Uso das Tecnologias de Informação e Comunicação 
nos  Domicílios Brasileiros – TIC Domicílios 2018.  São Paulo: Cetic.br, 2019. Disponível em: 
<https://cetic.br/pesquisa/domicilios/indicadores>. Acesso em: 31 ago. 2019. 
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na operação dos dispositivos, como, por exemplo, a inabilidade de encontrar 

informações disponíveis on-line ou acessar um serviço eletronicamente. Por fim, Wei 

et al. (2011) ampliaram a categorização feita por Dewan e Riggins (2005) em relação 

ao último nível de exclusão incluindo o que chamaram de desigualdade de resultados. 

Nesse sentido, o terceiro nível de desigualdade refere-se às diferentes qualidades do 

uso da tecnologia, o que implica em desigualdade dos resultados obtidos, como, por 

exemplo, diferentes níveis de produtividade e aprendizado. Segundo Wei et al. (2011) 

as fases apresentam um progresso sequencial, implicando cada uma em sua 

subsequente, sendo a desigualdade de resultados decorrente das desigualdades de 

capacidades, e esta em decorrência do acesso à TI. 

Nesse sentido, à medida que nossa vida pessoal, profissional e o acesso aos 

serviços públicos se tornam cada vez mais integrados à TI, a desigualdade de acesso 

às TICs continuará produzindo e reproduzindo desigualdades (HSIEH; RAI; KEIL, 

2008). 

 
3.3 Contexto histórico na cidade de São Paulo 
 

O uso de TICs na cidade de São Paulo está diretamente ligado à criação da 

empresa municipal de tecnologia da informação e comunicação — a PRODAM —, 

responsável pelo desenvolvimento dos primeiros sistemas de gestão de dados em 

1972, mesmo antes do início do uso de internet pela Prefeitura de São Paulo, em 

1994. 

A PRODAM é uma empresa municipal, criada em 1971 (Lei nº 7.619, de 23 de 

junho de 1971)13, inicialmente denominada Companhia de Processamento de Dados 

Municipais, com o objetivo de estruturar o processamento de dados da Prefeitura de 

São Paulo e ofertar soluções tecnológicas de informação e comunicação, 

disponibilizando sistemas de TI para as secretarias municipais e também diretamente 

ao munícipe. 

A primeira solução tecnológica desenvolvida por ela foi o sistema de feiras 

livres, contrariando o indicado pela literatura, pela qual a promoção de TICs no setor 

público tende a se originar nos desafios fazendários (gestão orçamentária) e 

 
13 SÃO PAULO (Cidade). Lei nº 7.619, de 23 de junho de 1971. Dispõe sobre constituição da 

Companhia de Processamento de Dados do Município de São Paulo - PRODAM-SP, e dá outras 
providências. Diário Oficial da Cidade de São Paulo, 24 jun. 1971, p. 1. 
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administrativos (gestão de folha de pagamento) (DINIZ et al., 2009). Ainda que o 

primeiro sistema desenvolvido tenha sido relacionado à zeladoria, nos anos seguintes 

todas as ferramentas prioritárias reportadas em seus balanços históricos se referem 

a sistemas da área fazendária, como, por exemplo, o primeiro sistema do Imposto 

Predial e Territorial Urbano (IPTU), desenvolvido em 1976, e o sistema de gestão do 

Imposto Sobre Serviços (ISS) em 1979. 

Um marco recente e importante na gestão de TICs pela Prefeitura de São Paulo 

é o Decreto nº 57.653, de 7 de abril de 201714, que define a Política Municipal de 

Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (PMGTIC) da Prefeitura, 

visando garantir maior coesão e diretrizes na gestão das TICs municipais. Esse 

decreto estabelece atribuições à PRODAM vinculadas às diretrizes da Política e do 

Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC), plano que 

tem como objetivo consolidar as avaliações de maturidade em TICs dos órgãos 

municipais, definir estrategicamente metas a serem alcançadas por eles e elencar 

temas estratégicos de TICs a serem desenvolvidos pela Administração Pública 

Municipal. 

Já a digitalização de serviços na cidade de São Paulo é definida pela Política 

Municipal de Atendimento ao Cidadão, instituída pelo Decreto Municipal nº 58.426, de 

18 de setembro de 201815. A política, gerida pela Coordenadoria de Atendimento ao 

Cidadão e Modernização em Serviços Públicos (CASP), estabelece estratégias para 

promoção da qualidade dos serviços públicos municipais através de quatro objetivos: 

(i) instituir um novo padrão de atendimento focado nas necessidades das(os) 

cidadãs(os); (ii) elevar a qualidade dos serviços prestados pela Prefeitura de São 

Paulo; (iii) facilitar o acesso a serviços e informações municipais; (iv) melhorar a 

imagem da administração e dos servidores públicos municipais. 

 
14 SÃO PAULO (Cidade). Decreto nº 57.653, de 7 de abril de 2017. Dispõe sobre a Política Municipal 

de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação – PMGTIC, no âmbito da 
Administração Pública Municipal. Diário Oficial da Cidade de São Paulo, 08 abr. 2017, p. 1. 

15 SÃO PAULO (Cidade). Art. 32 do Decreto nº 58.426 de 18 de setembro de 2018. Regulamenta a 
Lei Federal nº 13.460, de 26 de junho de 2017, dispondo sobre a atuação dos responsáveis por 
ações de ouvidoria e a participação, proteção e defesa dos direitos do usuário de serviços públicos; 
transfere a Coordenadoria de Defesa do Usuário do Serviço Público Municipal – CODUSP para a 
Controladoria Geral do Município; institui a Política Municipal de Atendimento ao Cidadão, no 
âmbito da Cidade de São Paulo; revoga os dispositivos que especifica. Diário Oficial Cidade de 
São Paulo, Poder Executivo, São Paulo, SP, 19 set. 2018. p. 1.  
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Até 2020, a digitalização de serviços na Prefeitura Municipal constava no 

Programa de Metas 2017-2020, com o compromisso de disponibilização de 120 novos 

serviços digitais até o fim do ano, meta que foi atingida. 

A gestão da política municipal de atendimento ao cidadão é responsável por 

coordenar o processo de atendimento presencial, telefônico ou digital desde a 

solicitação até a prestação do serviço, exigindo esforços de articulação e integração 

de todos os órgãos e secretarias municipais que prestam serviços e atendem a 

população. 

Do ponto de vista do cidadão, pouco importa a divisão administrativa do Estado. 

Sendo assim, o que baliza a centralização dessa competência em um só órgão é a 

premissa de "um governo único para um cidadão único"16, oferecendo um canal 

centralizado de disponibilização de informações e solicitação de todos os serviços 

municipais. Esse canal único, no entanto, possui três interfaces: a central telefônica, 

o portal eletrônico e o aplicativo SP156.17 

Em 2021, toda a agenda de digitalização de serviços, especificamente, e de 

governo digital, amplamente, tem passado por uma reestruturação dentro da 

Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia. Enquanto redijo o presente trabalho, 

discute-se as adequações na estrutura administrativa, atribuições e metas para o 

próximo quadriênio relacionadas a essa temática no âmbito municipal. 

 

3.4 Processo de digitalização de serviços: a mudança na implementação da 
política, implicações para o cidadão e para o burocrata  

 
Como vimos, o processo de digitalização de serviços não se refere apenas à 

simples automatização de processos, mas à mudança da forma como o governo, pelo 

 
16 SÃO PAULO (Cidade). Coordenadoria de Atendimento ao Cidadão e Modernização em Serviços 

Públicos. Documentos e Orientações da Política de Atendimento. Disponível em: 
<https://politicadeatendimento.prefeitura.sp.gov.br/documentos.html>. Acesso em: 16 jan. 2021. 

17 A central de atendimento telefônico SP156 opera 24 horas por dia, 7 dias por semana, e seus 600 
operadores recebem, em média, 25 mil ligações por dia. Ressalta-se que não foram encontrados 
dados relativos aos números de solicitações e visitas do portal eletrônico e do aplicativo. Em todas 
as interfaces são ofertados os 1.100 serviços sob responsabilidade das diversas secretarias 
municipais.  Uma pesquisa realizada em fevereiro de 2020 pela própria equipe da CASP revela que 
11 mil cidadãos que utilizaram os três canais de atendimento da prefeitura foram entrevistados. 
Tendo como principais achados: 36% dizem utilizar algum canal de atendimento ao menos uma vez 
por mês; 91% indicam utilizar com mais frequência a Central Telefônica; a média de idade dos 
usuários dos canais é de 43 anos, o que é 13% menor do que os usuários do atendimento presencial; 
43% dos entrevistados possuem nível superior. 
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uso da TICs, decide como deve cumprir o papel do Estado (ABRAMSON; MEANS, 

2001). Nesse sentido, há implicações diversas do ponto de vista dos desafios da 

mudança na política, relação do Estado com o cidadão e escopo de atuação do 

burocrata. Neste capítulo, objetiva-se relacionar esses aspectos em torno do processo 

de digitalização. 

Segundo Dunleavy, Evans e McGregor (2015), uma política pública de criação 

de governo eletrônico deve levar em conta as principais barreiras à sua 

implementação, que incluem: (1) uma cultura de aversão ao risco ou desincentivo ao 

risco; (2) barreiras legais; (3) disponibilidade de recursos para apoiar o processo de 

digitalização; e (4) a capacidade das organizações públicas de lidar com as mudanças 

de processo.  

Como indicado, a digitalização de serviços na Prefeitura Municipal constou no 

Programa de Metas 2017-2020, com o compromisso de disponibilização de 120 novos 

serviços digitais até 2020. No entanto, não havia o estabelecimento de quais serviços 

devessem passar pelo processo de digitalização, o que levava a disputas e conflitos 

inter e intrassecretariais sobre o ingresso ou não nessa iniciativa. 

Essa relação inter e intraburocrática é tratada pela literatura no campo dos 

desafios da coordenação de políticas públicas (O’TOOLE JUNIOR, 2010; POLLITT, 

2003; STEAD, 2006; MARTINS, 2003; PIRES; GOMIDE, 2014). O cotidiano das 

organizações públicas é permeado por disputas entre as áreas, sendo a organização 

do Estado resultado da interação entre unidades internas e seus interesses 

específicos (LINDBLOM, 1980). Segundo Bachrach e Baratz (1962), isso configura 

um contexto de pluralismo institucional, ou seja, as burocracias manejam recursos 

desiguais de poder organizacional e disputam espaços no interior do aparelho do 

Estado. 

Nesse sentido, fazem-se necessários arranjos que articulem a construção de 

compromissos entre os corpos burocráticos, baseados na negociação 

interorganizacional (BOGASON, 199818 apud GRIN, 2016). Esses arranjos moldam a 

forma de coordenação da política “delimitando quem está habilitado a participar de um 

determinado processo, o objeto e os objetivos deste e as formas de relação entre os 

atores”, como definem Pires e Gomide (2014, p. 19). 

 
18 BOGASON, P. Changes in the Scandinavian model: from bureaucratic command to 

interorganizational negotiation. Public Administration, v. 76, n. 2, p. 335-354, 1998. 
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 No caso da política de digitalização de serviços, um dos desafios é a construção 

desse arranjo em uma configuração na qual uma área (neste caso a CASP) é 

responsável pelas diretrizes do atendimento ao cidadão e pelos canais de oferta dos 

serviços, enquanto os outros órgãos respondem pelo escopo de cada uma das 

políticas públicas setoriais geridas pelo município (saúde, educação, mobilidade, 

zeladoria, etc). 

Do ponto de vista das implicações do processo de digitalização de serviços 

para o cidadão, Brodkin e Majmundar (2010) apontam como o manejo de regras 

formais, informais e estruturas de governança podem excluir beneficiários em função 

de custos adicionais, por vezes ocultos no processo. Essa prática é conhecida como 

exclusão administrativa, como descrevemos na seção 2.2.  

A disponibilização de acesso a serviços presenciais gera custos para o cidadão 

por diversas razões, em especial pela necessidade de deslocamento às unidades de 

atendimento, que implica em custos de oportunidade e despesas com transportes. Por 

outro lado, a oferta de serviços pelos canais digitais desatende a parcela da população 

que encontra-se excluída digitalmente19.  

Como resposta a esse desafio, a Política Municipal de Atendimento ao Cidadão 

da Prefeitura de São Paulo, instituída pelo Decreto nº 58.426, de 18 de setembro de 

2018, prevê a existência de múltiplos canais de atendimento. Mesmo que haja um 

incentivo aos canais digitais, nenhum serviço deve ser ofertado exclusivamente por 

meio digital.  

Ainda sobre a dimensão do cidadão, como relatado anteriormente, o 

movimento da Nova Gestão Pública apresenta como um dos seus pilares a ideia de 

uma gestão pública orientada para o cliente ou consumidores (POLLITT; 

BOUCKAERT, 2002). 

Como destaca Prata (1998), não são apenas expressões diferentes para definir 

o público, como também manifestam certas dimensões através das quais o Estado 

concebe o público e se relaciona com ele a partir dos serviços públicos ofertados. No 

bojo das mudanças ocorridas na gestão pública, os termos mobilizados para se referir 

 
19 A exclusão digital atinge de maneira praticamente igual homens (31,2%) e mulheres (29,3%). No 

quesito idade, o problema é mais grave entre os mais velhos - na parcela de população com mais de 
60 anos, o percentual de pessoas que não utilizam a internet é de quase 70%. (INSTITUTO 
BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2017). 
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ao cidadão são diversos: usuário-cidadão (NASSUNO, 2000), cliente-cidadão 

(BRESSER-PEREIRA, 1999), cidadão-usuário (PECI; CAVALCANTI, 2001), cidadão-

consumidor (Citizen’s Charter20) e cidadão-cliente (BRASIL, 1995; OSBORNE; 

GAEBLER, 1995), e variações entre eles.  

Pollitt (1990) busca traçar uma distinção entre cidadão e cliente, dizendo que 

cidadania leva em consideração conceitos relacionados à representação, 

participação, justiça e igualdade de oportunidades, dimensões que não se relacionam 

com a definição de cliente. Já a lógica do cliente ou consumidor se aproxima da ideia 

do Estado a serviço dos contribuintes — aqueles que pagam os impostos para que os 

serviços sejam prestados —, o que significa posicioná-lo como um sujeito cujo 

exercício da cidadania se resume à capacidade de consumo de bens e serviços, seja 

ofertado pelo mercado, seja pelo Estado. Dessa forma, isso: (1) desconsidera outras 

dimensões não mercadológicas do exercício da cidadania (POLLITT, 1990); (2) 

subtrai o entendimento de que muitos serviços não são oferecidos individualmente, 

mas ofertados de forma coletiva, como segurança, construção de estradas e outros 

(PRATA, 1998); e (3) não leva em conta que muitos clientes do governo são clientes 

involuntários, cuja interação com o Estado deriva de suas obrigações como cidadãos 

(LIPSKY, 2010). 

A abordagem consumerista dos serviços públicos está pautada na concepção 

de que se alguém paga por algo deve receber a melhor entrega possível para aquele 

serviço, fiando-se no princípio basilar da NGP: a eficiência. No entanto, a eficiência 

pode não ser o único critério definidor de uma melhor gestão pública, podendo-se 

levar em consideração também os ideais de justiça, equidade, responsividade e 

respeito ao cidadão (DENHARDT; DENHARDT, 2003; PARADA et al., 2008), 

princípios estes que podem apresentar suas contradições na práxis diária dos 

burocratas.  

A modernização da administração pública não tem apenas efeitos positivos 

para o atendimento ao cidadão e para o servidor. O aprimoramento dos instrumentos 

de controle e gestão voltados para o atendimento mais rápido utilizando critérios de 

produtividade ancorados no controle de tempo dos atendimentos21 pode levar 

 
20 Carta do governo britânico aos cidadãos em 1992 contendo recomendações de atendimento ao 

público. 
21 No contrato de gestão da operadora da central telefônica SP156 há metas de tempo médio de 

atendimento ao cidadão. 
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inclusive à queda na qualidade do serviço, princípio este que também encontra-se no 

cerne do discurso reformista (DUBOIS, 2019). 

É importante lembrar que o conceito de cidadania não é estático e delimitado, 

mas produzido contextual e temporalmente. As mudanças nas estruturas sociais, por 

sua vez, resultam na renegociação constante da relação entre Estado e sociedade 

civil, com todas as implicações que isso traz para o significado da cidadania (DRAIBE, 

1986). Dessa maneira, a introdução de uma nova forma de interação entre o poder 

público e o cidadão — como no caso da digitalização de serviços — gera também 

novas concepções sobre cidadania e sobre a ideia de cidadão. É sobretudo no espaço 

público que a cidadania se efetiva (MENDES, 2001), portanto, é também produzida 

cotidianamente na interação entre os burocratas e o cidadão (AUYERO, 2011; 2012).  

Olhando para a burocracia de nível de rua, Maynard-Moody e Musheno (2003; 

2012) nos trazem contribuições sobre como as concepções do agente sobre o cidadão 

interferem na sua atuação. Segundo os autores, a aplicação de regras e normativos 

formais do serviço ofertado passa a ser mediada por julgamentos e classificações 

identitárias que os agentes do nível da rua constroem sobre o cidadão. Esses 

julgamentos e classificações, por sua vez, carregam preconcepções sobre o público 

atendido, permitindo situá-los como mais ou menos merecedores dos serviços 

ofertados pelo Estado e também no cálculo dos esforços empreendidos pelos 

servidores no atendimento de suas demandas. 

Dessa forma, as visões de mundo, valores e percepções que os agentes de 

implementação compartilham a respeito do cidadão atendido são relevantes para o 

entendimento da sua atuação. Os agentes do Estado identificam e categorizam as 

situações baseados na sua experiência prévia, explicitadas nos casos tratados 

anteriormente e também em impressões e sensações sobre as quais, por vezes, 

sobressaem estereótipos, preconceitos e senso comum (HARRITS; MOLLER, 2011). 

As percepções, valores e visões, estejam elas enraizadas na trajetória pessoal do 

servidor, na sua formação profissional ou nas redes a que pertence, informam sobre 

as ações, decisões e comportamentos produzidos cotidianamente pelos burocratas 

(PIRES, 2017). 

 As representações mobilizadas e ações tomadas pelos agentes do Estado, por 

sua vez, implicam em efeitos simbólicos e materiais para a população. Olhando para 

os segmentos vulneráveis no livro Implementado Desigualdades, Pires (2019) indica 
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que, do ponto de vista material, os efeitos da ação do burocrata podem ser 

compreendidos a partir da lógica alocativa e distributiva do Estado. Segundo o autor, 

a implementação de serviços marcada por heterogeneidades resultantes das 

percepções do agente pode instaurar barreiras de acesso não formalmente previstas, 

incidindo sobre segmentos sociais mais precarizados. 

 Em relação aos efeitos simbólicos, a análise parte do reconhecimento do 

Estado como esfera de produção de categorias e definições daquilo que é oficial, legal 

ou tolerado (BOURDIEU, 2014), ou seja, a interação entre o cidadão e o setor público 

"informam experiências de subjetivação que podem se tornar decisivas na constituição 

de um sentido de pertença e valor social" (PIRES, 2019). 

 Nesse sentido, a análise sobre as percepções que os burocratas entrevistados 

têm sobre o público-alvo do serviço ofertado pode nos ajudar a entender o que isso 

nos informa sobre o comportamento dele durante um processo de mudança na 

implementação de uma política, neste caso, a digitalização de serviços. 

Do ponto de vista da atuação do burocrata, a digitalização de serviços 

representa um momento-chave em que há oportunidades de ampliação de recursos, 

ameaças de perda de espaço institucional e de atribuição, além de ser um momento 

decisivo para a revisão da política pública em questão. As suas decisões e ações ao 

longo do processo dependem também das percepções que ele detém sobre sobre si, 

como ele concebe o seu dever profissional (MAYNARD-MOODY; MUSHENO, 2000), 

e como ele se vê em comparação aos seus pares (BREHM; GATES, 1997). 

Para analisar as nuances desse processo de digitalização de serviços na 

Prefeitura de São Paulo, podemos dividir o processo de digitalização em alguns 

momentos, conforme explicitado no quadro abaixo: 

 
 
 
 

QUADRO 1 – Quadro explicativo do processo de digitalização de serviços na Prefeitura de São 
Paulo 
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Fonte: Elaboração própria. 

 

Primeiro, a decisão sobre ingressar ou não em um processo de digitalização, 

que envolve a análise da origem da demanda, o gerenciamento dos interesses e da 

agenda do alto escalão ou da própria equipe.  

Em seguida, o processo de digitalização em si, que envolve a necessidade de 

articulação de recursos e soluções voltadas à criação, integração de sistemas, acesso 

a rede, treinamento de atendentes, entre outros. Nesse momento, há a oportunidade 

de revisão das etapas, critérios, procedimentos e enquadramentos do serviço, 

impactando para além da forma, no escopo da política implementada. Nesse sentido, 

as orientações técnicas desenvolvidas pela Prefeitura de São Paulo para a 

digitalização de serviços envolvem processos de revisão da própria política, com o 

objetivo de simplificar o acesso e não digitalizar a burocracia22. 

Por fim, a etapa pós digitalização de serviços envolve o acompanhamento da 

operação, verificando-se os resultados do processo digital. Nesse momento, podemos 

observar alguns possíveis impactos no trabalho do burocrata: primeiro, a depender do 

serviço, pode haver um aumento expressivo na demanda, em decorrência da 

facilitação do processo de solicitação. Isso porque o que antes poderia ser solicitado 

exclusivamente de modo presencial agora passa a estar disponível também pelos 

dispositivos eletrônicos. Se isso ocorrer, esse aumento da demanda tende a impactar 

diretamente o trabalho do burocrata de médio escalão responsável pelo serviço, que 

necessitará articular recursos orçamentários e pessoas para o atendimento do 

 
22 Termo utilizado no Guia Referencial de Digitalização de Serviços Públicos da Plataforma de 

Cidadania Digital ‘Brasil Eficiente’; material de apoio da equipe de digitalização de serviços da 
Prefeitura de São Paulo. 
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público. Uma segunda possibilidade é que, em decorrência da otimização do fluxo de 

atividades no processo digital, haja uma readequação da força de trabalho, com a 

possibilidade de desalocação ou mesmo a demissão de parte dos trabalhadores 

envolvidos em etapas do processo que se tornam inexistentes ou desnecessárias. 

Em suma, a atuação dos burocratas nos processos de digitalização pode levar 

em conta uma série de fatores como, por exemplo: dimensões relacionadas à política 

de digitalização de serviços (formação de agenda e disputas intersecretariais), 

implicações no acesso ao serviço pelo cidadão e impacto para a sua rotina de 

trabalho. 
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4 METODOLOGIA E FORMA DE ANÁLISE 
 

Retomando a pergunta a ser respondida pelo presente trabalho, buscaremos 

captar como as percepções que os burocratas de médio escalão têm sobre (i) si, (ii) 

sobre o cidadão, e (iii) sobre a política afetam o seu comportamento no processo de 

digitalização de serviços. No presente capítulo busco explicitar as razões para a 

escolha do caso, a seleção e desenho dos métodos de coleta de dados e, por fim, a 

forma de análise desses dados. 

 
4.1 Escolha do caso 
 

Faz-se necessário destacar, antes de mais nada, a minha relação com o objeto, 

em virtude da minha atuação como servidora pública e, por sua vez, o despertar do 

meu interesse sobre o estudo da burocracia. Sou servidora da Prefeitura de São Paulo 

desde 2016, integrante da carreira de Analista de Políticas Públicas e Gestão 

Governamental e, durante a minha trajetória, a observação sobre os dilemas que 

perpassam a mim e aos meus pares começou a suscitar meu interesse em analisar a 

atuação desse ator-chave para a implementação das políticas públicas, o burocrata de 

médio escalão. Desde 2019, atuo na Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia, 

órgão responsável pela meta de digitalização de serviços do Programa de Metas 2017-

2020. Ainda que a minha área de atuação não seja diretamente relacionada a essa 

política, a presença na mesma instituição me permitiu o acesso facilitado aos atores 

envolvidos nos processos de digitalização. Além disso, a minha trajetória em temas 

correlatos me dá, como ponto de partida, fundamentações empíricas sobre os dilemas 

em torno da atuação do BME e da agenda de digitalização de serviços. 

A escolha da cidade de São Paulo se justifica, em primeiro lugar, pela minha 

atuação nesta localidade e, em decorrência disso, uma maior facilidade de acesso à 

pessoas e dados.  Em segundo lugar, pelo crescente investimento da prefeitura em 

digitalização de serviços e pela potencialidades de replicação de inovações deste 

processo em outras localidades. Por fim, e não menos importante, pela lacuna de 

estudos sobre a burocracia de médio escalão nessa unidade federativa. 

O primeiro desafio enfrentado foi a escolha dos casos de digitalização de 

serviços na prefeitura, o que buscou ser solucionado com uma entrevista exploratória 
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inicial realizada com duas servidoras da equipe da Coordenadoria de Atendimento ao 

Cidadão e Modernização de Serviços Públicos (CASP). Como destacado 

anteriormente, a CASP tem como atribuição construir diretrizes para a Política 

Municipal de Atendimento e coordenar o processo de digitalização de serviços na 

prefeitura. Nessas duas primeiras entrevistas apresentei os objetivos do presente 

trabalho e pedi que elas relatassem casos exemplificativos dos comportamentos 

(engajados, resistentes e suas variantes) dos burocratas das secretarias setoriais que 

passaram pelo processo de digitalização de serviços.  

Juntas, elas apresentaram casos exemplificativos dos comportamentos dos 

burocratas em processos de digitalização de serviços em 6 (seis) secretarias. A partir 

disso, elaborei alguns critérios para a seleção do primeiro filtro: as secretarias que 

seriam analisadas. 

Sobre o tamanho das secretarias, descontando as com maior capilaridade e 

agentes da ponta (Saúde, Educação, Subprefeituras e Segurança Urbana), a Secretaria 

da Fazenda é, na sequência, a que possui o maior número de servidores (1.183). A 

Procuradoria, por sua vez, integra o grupo de secretarias intermediárias, com 935 

funcionários, ao lado da Secretaria de Esportes e da Secretaria do Verde e do Meio 

Ambiente. Por fim, a Secretaria de Transportes possui um dos menores quadros de 

pessoal (66), ao lado da Secretaria da Pessoa com Deficiência e da Secretaria de 

Relações Internacionais. 

 
TABELA 1 – Número de servidores por Secretaria (Portal da Transparência 2020) 

Órgão Número de servidores (Portal da 
Transparência 2020) 

Secretaria Municipal da Fazenda 1.183 

Procuradoria Geral do Município 935 

Secretaria Municipal de Transportes 66 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Além disso, cada uma das três secretarias possui tipologias diferentes de 

serviços ofertados ao cidadão. A Secretaria da Fazenda gerencia a cobrança de 

impostos e taxas municipais, possivelmente operando numa lógica mais consumerista 

da cidadania, quando interage com o cidadão-contribuinte. A Procuradoria Geral do 
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Município opera a cobrança de dívidas, lidando com serviços ao cidadão que cumpriu 

o seu dever de contribuinte, o cidadão-devedor. A Secretaria Municipal de Transportes, 

por sua vez, oferece serviços relacionados ao direito de mobilidade e, especificamente 

no caso estudado, o serviço de emissão de cartão de vagas exclusivas de 

estacionamento para idosos e deficientes. 

Nesse sentido, além de serem secretarias com quadro de funcionários de 

diferentes dimensões (grande, média e pequena), a seleção delas também se baseou 

na hipótese de que diferentes tipologias de serviços nos ofereceriam uma maior 

diversidade de tipologia de percepções e comportamentos reportados pelos burocratas. 

Depois, seguimos para a segunda questão a ser enfrentada na escolha de 

casos: quais burocratas de cada secretaria seriam entrevistados? Aqui, o critério inicial 

foi a participação direta ou indireta nos processos de digitalização de serviços. Os 

participantes diretos seriam aqueles que eram os pontos focais da Política Municipal de 

Atendimento ao Cidadão, indicados para responderem à SMIT nos temas relacionados 

a essa agenda. Já como participantes indiretos seriam considerados aqueles que 

tinham interface com os processos de digitalização de serviços, ainda que não fossem 

os pontos focais instituídos pela secretaria. Além disso, o critério de seleção dos 

entrevistados passou pela disponibilidade e facilitação de acesso aos interlocutores. 

Por fim, e não menos importante, o crivo se deu pelo interesse basilar deste trabalho: 

serem burocratas de médio escalão, ou seja, terem chefes e subordinados. Ao todo, 

foram entrevistados 12 servidores, sendo 2 servidoras da Secretaria de Inovação e 

Tecnologia e 10 entrevistados de cada uma das secretarias setoriais (Procuradoria, 

Fazenda e Transportes). A distribuição dos entrevistados e o quadro síntese do perfil 

de cada um encontra-se a seguir: 
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TABELA 2 – Distribuição por Secretaria 

Secretaria Quantidade de entrevistados 

Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia (SMIT) 2 

Procuradoria Geral do Município (PGM) 4 

Secretaria Municipal da Fazenda (SF) 3 

Secretaria Municipal de Transportes (SMT) 3 
Fonte: Elaboração própria. 

 
QUADRO 2 – Síntese do perfil dos entrevistados 

Cód Sec Nome23 Idade  Vínculo Carreira Cargo24 Tempo de setor 
público (anos) 

1.1 SMIT Marcela 30 Efetivo Carreira de gestão 
de nível superior -  4 

1.2 SMIT Janaína 35 Comissão 
puro -  Assessoria 4 

2.1 PGM Ronaldo 41 Efetivo Procurador -  22 

2.2 PGM Sandra 31 Comissão 
puro -  Assessoria 3 

2.3 PGM Carla  35 
Efetivo em 
cargo em 
comissão 

Procurador Diretora de 
Departamento 15 

2.4 PGM Monique  40 Efetivo Procurador -  10 

3.1 SF Pedro 32 
Efetivo em 
cargo em 
comissão 

Carreira de 
assistência de nível 
médio 

Diretor de 
Departamento 2 

3.2 SF Rodrigo 37 Efetivo 
Carreira de 
assistência de nível 
médio 

-  17 

3.3 SF Augusto 34 Efetivo Carreira de gestão 
de nível superior -  4 

4.1 SMT Gabriela 54 
Efetivo em 
cargo em 
comissão 

Carreira de 
assistência de nível 
médio 

Diretora de 
Departamento 29 

 
23 Os nomes dos entrevistados foram alterados, sendo utilizados aqui nomes fictícios. 
24 Todos os assessores entrevistados gerenciam ao menos uma pessoa, se enquadrando assim na 

definição de burocracia de médio escalão escolhida aqui: todo aquele que possui chefe e 
subordinado. 
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4.2 SMT Lucas 35 Efetivo Carreira de gestão 
de nível superior -  4 

4.3 SMT Daniel 31 Comissão 
puro -  Assessor 5 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Antes de adentrarmos na descrição da coleta e forma de análise de dados, 

cumpre apresentarmos a descrição um pouco mais detalhada do seu perfil e das 

relações, quando existentes, entre eles. 

 No âmbito da Secretaria de Inovação e Tecnologia foram entrevistadas duas 

servidoras25 da Coordenadoria de Atendimento ao Cidadão e Melhoria de Serviços 

(CASP). A primeira delas, Marcela, é integrante de uma carreira de gestão de nível 

superior sem cargo em comissão. A segunda, Janaína, é um comissionada pura26 

exercendo a função de assessora na coordenadoria27.  

 Sobre as duas entrevistas, ambas trabalharam juntas na coordenadoria, por 

vezes atuando em projetos comuns e, por outras, em frentes separadas, o que trouxe 

uma riqueza sobre os casos relatados. Naqueles em que elas trabalharam juntas, 

trouxeram percepções complementares e contribuíram de forma individual nos casos 

em que atuaram separadamente. 

 Na Procuradoria Geral do Município, foram entrevistados três procuradores 

(Carla, Monique, Ronaldo) e uma comissionada (Sandra). Os quatro entrevistados 

tiveram suas trajetórias transpassadas ao longo do processo de digitalização de 

serviços na pasta, interagindo em uma ou mais etapas do trabalho. A procuradora Carla 

— com 15 anos de servidora — atuava inicialmente no Departamento Fiscal e passou 

a coordenar o Núcleo de Inovação, ingressando, assim, em um cargo em comissão 

quando iniciou a coordenação das digitalizações de serviço. A comissionada Sandra28, 

com 3 anos de atuação na Prefeitura, integrava o Núcleo de Inovação desde o início do 

 
25 Durante os capítulos de análise de dados os entrevistados serão nomeados burocratas ou 

servidores, sendo ambas nomenclaturas consideradas sinônimas. 
26 Comissionado puro é o agente que integra o cargo público de livre nomeação e exoneração. Outras 

categorias são os servidores efetivos puros e os servidores efetivos em cargo em comissão. Os 
primeiros são os concursados sem cargos em comissão e nos últimos estão os concursados que 
ocupam também os cargos de livre provimento. 

27 A entrevistada Janaína havia solicitado sua exoneração alguns meses antes de ser entrevistada, o 
que não implicou em prejuízos quanto ao conteúdo da entrevista. 

28 A servidora Sandra também havia solicitado sua exoneração do cargo alguns meses antes da 
realização da entrevista, o que não trouxe nenhum prejuízo para a realização da entrevista. 
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projeto, sendo portanto subordinada da procuradora Carla, apoiando-a nos processos 

de melhoria do atendimento ao cidadão na pasta. A procuradora Monique, há 10 anos 

na Prefeitura de São Paulo, por sua vez, sempre atuou no Departamento Fiscal, no 

setor relacionado a multas ambientais e de trânsito. Já o procurador Ronaldo passou 

por uma série de departamentos na PGM ao longo dos seus 22 anos de carreira, tendo 

como última alocação o setor relacionado a leilões de imóveis. Tanto a procuradora 

Monique quanto o procurador Ronaldo foram provocados pela equipe do Núcleo de 

Inovação para darem início ao processo de digitalização de serviços, interagindo assim 

com a Carla e com a Sandra em algumas etapas do processo de digitalização. O 

resultado dessas interações e as percepções de cada um deles serão relatados nas 

seções seguintes. 
Na Secretaria Municipal de Transportes (SMT) foram entrevistados uma agente 

de nível médio (Gabriela), um servidor efetivo de nível superior (Lucas) e um 

comissionado puro (Daniel). A agente de nível médio é o ponto focal da política 

municipal de atendimento e trabalha na Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) 

há 29 anos. Os outros dois entrevistados estão na SMT há 4 e 5 anos, respectivamente, 

e estão alocados na Secretaria Municipal de Transportes na assessoria técnica de 

planejamento, área responsável pelas diretrizes repassadas às concessionárias CET e 

São Paulo Transportes (SPtrans). O Lucas é integrante da carreira de gestão de nível 

superior, e o Daniel é assessor, comissionado puro.   

Por fim, na Secretaria Municipal da Fazenda, foram entrevistados três servidores 

efetivos, dois agentes de nível médio (Pedro e Rodrigo), integrantes da carreira de 

assistência de nível médio, e um integrante da carreira de gestão de nível superior 

(Augusto). O servidor Pedro está na Secretaria há 2 anos, iniciando a sua carreira como 

atendente do Descomplica de São Miguel29 e passando a ser Coordenador do 

Atendimento ao Cidadão da Secretaria da Fazenda, acessando assim um cargo em 

comissão, o que implica em coordenar uma equipe composta por auditores e outros 

agentes de nível médio. O entrevistado Rodrigo, por sua vez, também é um agente de 

nível médio na prefeitura há 17 anos, sendo atualmente responsável pelo setor de 

 
29 O Descomplica SP é um equipamento municipal de atendimento onde o cidadão pode solicitar 

serviços diversos, das três esferas federativas. Inspirado no programa Poupatempo, o Descomplica 
SP opera em oito unidades na capital: em São Miguel Paulista (zona Leste), Campo Limpo (zona 
Sul), Santana/Tucuruvi (zona Norte), Butantã (zona Oeste), Jabaquara (zona Sul), São Mateus 
(zona Leste), Penha (zona Leste) e Capela do Socorro (zona Sul). 
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triagem de atendimentos da Secretaria da Fazenda, recebendo as diretrizes 

relacionadas ao atendimento ao público oriundas do servidor Pedro, ainda que haja 

alguns níveis hierárquicos de distância entre eles. Por fim, o servidor Augusto, com 4 

anos de carreira, encontra-se vinculado à Subsecretaria de Planejamento, mais 

próximo ao gabinete da Secretaria da Fazenda, um pouco mais distanciado do 

processo diário de digitalização de serviços da pasta. 

 

4.2 Coleta de dados 
 

Considerando que o objetivo do presente estudo é a análise das percepções 

dos burocratas e de seu comportamento reportado, a abordagem que nos permite 

uma melhor compreensão de aspectos subjetivos e interativos do objeto pesquisado 

(CHIZZOTTI, 2010) é a qualitativa.  

Para a coleta de dados, foram realizadas entrevistas semiestruturadas e coleta 

de histórias com as equipes responsáveis por cada serviço. As entrevistas exploratórias 

semiestruturadas contêm um roteiro inicial para o levantamento de insights sobre o 

campo, que são complementadas com outras questões que surgem no decorrer da 

conversa30. Esse tipo de entrevista possibilita o surgimento de informações de maneira 

mais livre.  

A coleta de histórias foi inspirada nos métodos desenvolvidos e aplicados por 

Maynard-Moody e Musheno (2003; 2012) para coletar e examinar as histórias narradas 

pelos trabalhadores de nível de rua, revelando suas percepções, julgamentos e 

interpretações. Segundo os autores, as histórias podem fornecer mapas cognitivos 

detalhados sobre a tomada de decisão; outras vezes, podem não apresentar muitas 

pistas sobre eles.  

Além disso, as histórias podem suscitar um tipo de informação que raramente é 

encontrada em entrevistas, pois permitem a expressão simultânea de múltiplos pontos 

de vistas, dando voz ou silenciando perspectivas (BELLOW; MINOW, 199631 apud 

MAYNARD-MOODY; MUSHENO, 2003). As histórias também ilustram situações em 

que é possível observar quais são as consequências de seguir as regras, embarcar ou 

 
30 O roteiro das entrevistas semiestruturadas com as equipes das secretarias setoriais encontra-se no 

Apêndice B. 
31 BELLOW, G.; MINOW, M. (Eds.). Law Stories. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1996. 
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resistir a uma mudança e ignorar práticas. Na narração observam-se os personagens 

com suas emoções, em seus dilemas e motivações no momento de fazer escolhas. 

Elas dão, assim, vida às instituições (MAYNARD-MOODY; MUSHENO, 2003). 

 

4.3 Forma de análise 
 

 Para a elaboração do roteiro de pesquisa, temos como ponto de partida a ideia 

de que as percepções mobilizadas pelos burocratas implicam no comportamento que 

desempenham, construção oriunda da perspectiva sociológica. Em seguida, busquei 

contribuições das demais perspectivas analíticas (organizacional, individual e 

relacional), visando complementar a coleta das percepções. Por exemplo, para coletar 

a perspectiva que o burocrata tem sobre si, levei em consideração os seguintes 

aspectos: qual a posição do BME na estrutura hierárquica (perspectiva 

organizacional), como ele declara sua missão e vocação (perspectiva individual), 

como ele se vê comparativamente com seus pares, com o alto escalão e com o nível 

de rua (perspectiva relacional). Seguimos assim com as outras duas dimensões de 

percepções, sobre o cidadão e sobre a mudança na implementação da política, 

conforme descrito no quadro abaixo. 
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QUADRO 3 – Perspectivas analíticas e as percepções dos burocratas 

 Percepções sobre si  Percepções sobre o 
cidadão 

Percepções sobre a 
mudança na 
implementação da política  

Perspectiva 
organizacional 

a posição do BME 
entrevistado na 
estrutura hierárquica  

regras formais, 
informais e estrutura 
de governança que 
podem gerar exclusão 
administrativa 

origem da demanda de 
digitalização (papel do alto 
escalão) e o arranjo 
organizacional em torno da 
política de digitalização de 
serviços (dinâmicas 
intersecretariais) 

Perspectiva 
individual 

declarações a respeito 
da missão e vocação 
do burocrata, razões 
para ingresso no setor 
público e enunciações 
de propósitos 

relação da sua 
trajetória pessoal e 
profissional com as 
nomeações sobre o 
cidadão e sobre o 
cálculo de empenho 
em melhorias para o 
público atendido 

incentivos e sanções para 
digitalizar, tornando seu 
trabalho mais interessante, 
mais fácil ou mais difícil 

Perspectiva 
relacional 

percepções sobre seu 
papel no Estado 
compartilhadas ou não 
com seus pares, com o 
alto escalão, sobre o 
nível de rua  

nomenclaturas 
utilizadas pelos pares 
na nomeação do 
cidadão 

relação dos burocratas 
estudados com seus pares, 
com o nível da rua e com os 
burocratas da secretaria de 
inovação no processo de 
digitalização de serviços 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A última dimensão, a dimensão do comportamento, foi coletada a partir do relato 

dos entrevistados sobre a atuação deles durante o processo de digitalização de 

serviços, descrevendo as etapas que envolveram a digitalização no seu órgão e suas 

interações com outros atores. Aqui, a ideia foi observar o relato do burocrata sobre as 

suas ações durante o processo de digitalização de serviços, partindo da análise 

proposta por Brehm e Gates (1997) de que o engajamento para o trabalho, o 

engajamento para a sabotagem e as estratégias de resistência são formas de 

atividades, tipos de ação e comportamento, não características estanques e intrínsecas 

a determinados indivíduos. Tendo isso em vista, a coleta teve como mote o caráter 

temporal e processual da atividade, pedindo para que o entrevistado relatasse como foi 

o processo de digitalização de serviços no seu órgão. A partir dessa narração foi 

possível identificar a racionalidade explicativa, congregando as percepções relatadas 

na justificação dos comportamentos ao longo do processo. 

 
QUADRO 4 – Dimensões de análise 
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Percepções 
sobre si  

Percepções 
sobre o cidadão 

Percepções sobre 
a mudança na 
implementação  da 
política  

 Comportamento 
reportado durante o 
processo de 
digitalização de 
serviços 

- Quais são 
seus 
propósitos; 

- Razões para 
ingresso no 
serviço 
público; 

- Qual a sua 
responsabilid
ade com o 
cidadão. 

- Como ele 
constrói o perfil 
do cidadão em 
seu imaginário; 

- Quais visões 
tem sobre ele; 

- Percepções 
relativas ao 
acesso ao 
serviço; 

- Percepções 
relativas ao 
uso da 
tecnologia. 

- Suas percepções 
sobre a 
digitalização de 
serviços; 

- As oportunidade 
e desafios do 
processo; 

- Incentivos e 
sanções para 
mudança; 

- Resultados após 
a digitalização. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

- Raciocínio 
explicativo reportado 
pelo BME na 
justificação do 
comportamento ao 
longo do processo. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Por fim, organizamos os achados da pesquisa, relacionando as percepções com 

o comportamento reportado ao longo do processo de digitalização de serviços. Mais 

precisamente, exploramos a relação entre as percepções que o burocrata tem sobre si, 

sobre a política e sobre o cidadão com o comportamento reportado do BME no processo 

de digitalização de serviços. Analisamos os resultados com base nas enunciações dos 

BMEs, uma vez que o método de coleta escolhido nada pode nos dizer sobre as 

decisões ou práticas reais. Campos (1980) indica que a ação racional é "um atributo 

mais de um relato do que das experiências relatadas", uma vez que o indivíduo cria, a 

posteriori, a racionalidade de suas ações, num contexto de justificação, referindo-se ao 

que já foi realizado. Não estamos definindo aqui que a ação em si seja racional ou 

irracional, mas que a forma de organização das percepções na justificativa das ações 

engendra a racionalidade enunciada pelo burocrata. Ou seja, aqui se fia no raciocínio 

explicativo reportado e não na checagem de fatos sobre a ação do burocrata na prática. 

 
5 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS: AS PERCEPÇÕES DO BUROCRATA 

SOBRE SI, SOBRE O CIDADÃO E SOBRE A POLÍTICA 
 

Organizamos a descrição dos resultados encontrados a partir das entrevistas 

em dois capítulos. No presente capítulo (capítulo 5), narro os aspectos relacionados 

à percepção que os entrevistados relatam ter sobre si, depois a percepção que 
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reportam sobre o cidadão, seguido pelas percepções relacionadas à política de 

digitalização de serviços. Ao final de cada uma dessas seções traço as primeiras 

associações dessas percepções com os comportamentos reportados por eles durante 

o processo de digitalização. No próximo capítulo (capítulo 6), detalho a descrição dos 

comportamentos ao longo das etapas de digitalização de serviços, narrando as 

interações e as situações onde os comportamentos são explicitados. A sumarização 

dos achados da pesquisa será apresentada no capítulo de conclusão (capítulo 7), 

onde sintetizo a relação das dimensões comportamentais com as percepções 

relatadas pelos entrevistados. 

 
5.1 Percepções sobre si 
 

A presente seção tem como objetivo descrever como os entrevistados relatam o 

que imaginam ser sua missão como servidores públicos, tendo como ponto de partida 

o seu senso de autorrealização com o seu trabalho. Essas percepções se aproximam 

daquilo que Weber chamou de vocação, sendo que a sua missão é a autorrealização 

moral no cumprimento de um dever profissional possivelmente inspirada por um 

desígnio transcendente (WEBER, 2004).  

Ao narrar as percepções que têm sobre si, os entrevistados descrevem como se 

veem no ambiente de trabalho, narram as razões pelas quais ingressaram no setor 

público, como se portam diante dos desafios, como imaginam que seja a sua 

responsabilidade para com o cidadão, que nível de esforço desempenham nas tarefas 

e como se posicionam em comparação aos seus pares. 

 
Ser servidora pública é muito gratificante, ao mesmo tempo é um desafio. É 
nadar contra a corrente todos os dias, se você fizer bem feito. Às vezes eu 
me sinto trabalhando na Vivo, todo mundo insatisfeito, todo mundo irritado. 
Mas cada coisinha que a gente consegue fazer de diferente, dá um fôlego. 
Talvez eu fosse mais feliz na iniciativa privada porque aqui eu me sinto uma 
estranha no ninho. Tem muito conformismo, um ‘sempre foi assim’, parece 
que quando você é servidor público já nasceu com esse pensamento.  A 
minha missão aqui é mudar o mundo! Brincadeira (...) Mas eu incomodo muita 
gente, eu ligo, mando whatsapp. Pra fazer uma coisinha minúscula, mudar 
uma frase em um formulário eu tenho que movimentar muita gente. Tem dia 
que eu fico desesperada porque a maioria dos servidores aqui é muito 
conformada. Eu tenho impressão que as coisas caem no esquecimento, você 
manda um email e ninguém te responde, a maioria deixa pra lá e se 
desmotiva. Mas eu tenho uma agenda! Eu continuo mandando, mandando, 
espero mudar o diretor e mando de novo, custe o que custar. Eu tenho meus 
projetos e eles vão acontecer! (Carla, Procuradoria Geral do Município) 
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Neste trecho, a entrevistada Carla da PGM aborda uma série de aspectos 

significativos para o mapeamento das suas percepções. Primeiro, sua percepção 

sobre o contexto de trabalho no setor público, que é ao mesmo tempo desafiador e 

gratificante. As razões pelas quais ela percebe sua atuação como desafiadora são 

diversas: seja pela imutabilidade e conformismo de seus pares ou seja pelo conjunto 

de insatisfações oriundas dos servidores e do cidadão. No entanto, ela também 

descreve seu trabalho como gratificante, quando consegue transpor essas barreiras 

e atingir os seus projetos.  

Aqui temos a segunda dimensão mobilizada pela entrevistada: os seus projetos 

e a sua agenda. Ela relata que boa parte das frentes de transformações iniciadas 

caem no esquecimento, o que é um fator desmotivador para servidores que 

inicialmente se engajam na proposição de melhorias, mas não veem a continuidade 

dessas ações. No entanto, ela não se desmotiva, afinal, ela tem uma agenda própria. 

Agenda no sentido trivial da palavra, como caderneta que contém nomes e telefones 

para serem acionados com frequência, mas também uma agenda como pauta, 

assuntos de seu interesse, frentes em que imputa relevância e que se engaja para 

que aconteçam, "custe o que custar". 

Por fim, concluindo essa descrição podemos destacar o que ela relata, ainda 

que em tom de brincadeira, como sua missão no setor público: "mudar o mundo". 

Weber (1982, p. 162) ressalta que o exercício da vocação requer "entusiasmo e 

trabalho, e acima de tudo ambos em conjunto", dois aspectos que são evidenciados 

no relato da servidora Carla, determinada a "mudar o mundo", "custe o que custar". 

 Entre os entrevistados, um caso diametralmente oposto é relatado pelo servidor 

Rodrigo, agente de nível médio, responsável pelo setor de triagem de atendimentos 

na Secretaria da Fazenda.  

 
Decidi ser servidor público por livre e espontânea pressão. Tinham alguns 
conhecidos e amigos dos meus pais e meus pais mesmo me incentivaram. 
Então prestei alguns concursos. Às vezes acontece na vida, presta meio 
desacreditado e acaba dando certo, estou há 17 anos na Prefeitura. Hoje, em 
tempos de pandemia, muita gente passando aperto, mesmo que o salário seja 
baixo, pelo menos eu não estou passando aperto. É tudo muito complicado 
no serviço público, tem que mudar muita coisa, eu estou no lado mais fraco 
da cadeia alimentar, eu não vou me desgastar. (Rodrigo, Secretaria Municipal 
da Fazenda)   
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Ao ser perguntado sobre sua missão, o entrevistado descreve as razões pelas 

quais ingressou no serviço público e como, sem grande interesse e determinação, está 

há 17 anos na carreira de Assistente de Gestão de Políticas Públicas. Sobre o seu 

engajamento para encampar ou participar de processos de transformações, ele justifica 

sua imutabilidade em decorrência da sua posição na estrutura hierárquica, estando do 

"lado mais fraco da cadeia alimentar", não valeria a pena o seu "desgaste", ou seja, ele 

avalia que o empenho e esforço para propor alguma melhora não é condizente com a 

sua possibilidade de atuação. 

 Ainda na Secretaria da Fazenda, outro agente de nível médio, Pedro, narra outro 

tipo de percepção sobre si materializada também pela sua trajetória. Nesse caso, de 

ascensão na pasta, passando de atendente no Descomplica de São Miguel Paulista 

para coordenador geral de atendimento da Secretaria. Sua atuação durante o processo 

de digitalização será narrada com mais detalhes no capítulo 6. Por ora, nos interessa a 

descrição sobre as motivações para o ingresso no setor público e como ele percebe 

sua autorrealização no trabalho. 

 
Sou concurseiro, estou aprovado como escrevente no Tribunal de Justiça, 
mas está um imbróglio nesse concurso, então sou temporário aqui, mas esse 
temporário está ficando cada vez mais permanente. Isso de ser temporário 
aqui acabou pautando meus passos porque eu acabo sendo menos 
preocupado com o longo prazo e mais com meus problemas intermediários. 
(...) A Fazenda é uma secretaria de castas (...) A minha estratégia é ir furando 
as hierarquias, desde o início, em tudo. Principalmente na abordagem, no 
discurso, sem formalidades, mando um e-mail pro secretário do mesmo jeito 
que mando pra alguém da minha equipe. (...) A estrutura tende a ser um 
moedor de talentos, mas eu vou deixar um legado, eu vou fazer o que puder 
e passar por cima do que precisar (Pedro, Secretaria Municipal da Fazenda). 

 

 Nesse trecho, o entrevistado relata ter o perfil concurseiro, aquele que está 

sempre à procura de uma melhor vaga por meio de concurso público. Ele, integrante 

da carreira de Assistente de Políticas Públicas e Gestão Governamental, estava 

aprovado em outro concurso — no Tribunal de Justiça —, onde obterá uma 

remuneração melhor que a atual. Essa pendência de nomeação fazia com que ele se 

considerasse um agente temporário na prefeitura, atuando, segundo ele, de forma 

mais engajada no curto prazo, enquanto aguarda a sua nomeação no judiciário.  

No contexto em que atua, em uma "secretaria de castas", onde há um abismo 

salarial entre a carreira de auditor fiscal e as demais carreiras na prefeitura, sua 
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estratégia de atuação é furar as hierarquias, se relacionar em pé de igualdade com as 

demais carreiras e com o alto escalão. 

Por fim, ainda que ele relate estar menos preocupado com o longo prazo, por 

outro lado, indica que a sua missão é deixar um legado, fazendo o que fosse preciso 

para atingir esse objetivo. Aqui, sua narrativa se aproxima da procuradora Carla no 

que se refere a missão e vocação, sendo ela Procuradora Municipal oriunda das altas 

posições hierárquicas da prefeitura e ele agente de nível médio, oriundo das praças 

de atendimento ao cidadão. 

 
A missão de todo o servidor público é desempenhar o seu papel da melhor 
maneira possível, atender o munícipe da melhor maneira possível, esse é o 
nosso papel. (Daniel, Secretaria Municipal de Transportes) 

 

O relato do entrevistado Daniel nos remete ao que haveria de mais comum na 

descrição do papel do servidor público, no entanto, os entrevistados nos relatam que 

nem sempre se veem assim. Os dilemas entre servir ao público e servir ao Estado 

aparecem como conflitantes para entrevistados das três secretarias. 

 
Minha missão é prestar o melhor serviço jurídico para o município (...) O 
cidadão paga o nosso salário? Sim, paga, mas é complicado isso porque ele, 
às vezes, é o adverso no processo. Quando se diz que eu tenho que servir 
ao cidadão, dá a impressão que eu paro de fazer pro município e passo a 
fazer pra ele. (Ronaldo, Procuradoria Geral do Município)  

 
Uma parte dos servidores de lá (Fazenda) está servindo ao público, outra tá 
servindo ao estado, tá preocupado em como arrecadar mais, inclusive 
disposto a atrapalhar o cidadão pra receber mais. (Pedro, Secretaria 
Municipal da Fazenda) 

 
Eu defendo aqui o servidor. Tem um discurso que o cliente está sempre certo. 
Mas tem que ser visto o lado servidor. É bom pro cidadão? Legal, e se pro 
servidor não tiver? (Gabriela, Secretaria Municipal de Transportes) 

 

As categorias mobilizadas para descrever o cidadão são tratadas com mais 

detalhes na seção 5.2, no entanto, nesta seção nos interessa analisar as narrativas 

que os burocratas entrevistados apresentam sobre o seu papel como servidores em 

seus dilemas entre servir ao Estado e ao cidadão, havendo uma possível analogia 

com as narrativas state agent e citizen agent de Maynard-Moody e Musheno (2003). 

Uma dimensão analítica relevante aqui observou o escopo das políticas geridas 

por cada uma das secretarias. Enquanto a PGM e a SF têm uma lógica de cobrança, 
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de dívidas e impostos, a SMT oferece serviços relacionados ao direito de mobilidade 

e, especificamente, no caso estudado, o serviço de emissão de cartão de vagas 

exclusivas de estacionamento para idosos e deficientes. 

Ainda que fosse esperada uma narrativa mais voltada a servir ao Estado na 

Fazenda (cidadão-contribuinte) e na procuradoria (cidadão-devedor), esperava-se 

uma percepção mais homogênea em relação a servir ao cidadão na Secretaria de 

Transportes. No entanto, como o lócus das nossas análises no presente estudo são 

os indivíduos e não as instituições, nos interessa observarmos variâncias nas 

percepções entre os burocratas, seja dentro da mesma secretaria, seja entre elas.  

Na Secretaria de Transportes, o entrevistado Daniel remete a sua missão a 

atender o munícipe da melhor maneira possível, enquanto a servidora Gabriela aponta 

a sua preocupação na defesa dos servidores. Na Fazenda, o entrevistado Pedro relata 

sua preocupação em deixar um legado de melhoria na qualidade do serviço para o 

cidadão, enquanto que para alguns auditores há o interesse primário de aumento de 

arrecadação, ainda que em detrimento da qualidade do serviço para o cidadão. Ainda 

na Fazenda, o entrevistado Rodrigo orienta a sua atuação a partir do que lhe é 

ordenado, não atribuindo qualquer motivação na sua trajetória e escolha profissional. 

E, por fim, na Procuradoria Geral do Município, o procurador Ronaldo destaca sua 

atribuição em servir ao município tendo em vista que, nos casos geridos por ele, o 

cidadão-devedor é o adverso no processo, enquanto que a procurada Carla se engaja 

na promoção de melhorias para o cidadão-contribuinte, como veremos em detalhes 

no tópico seguinte. 

 
QUADRO 5 – Percepção sobre si 

Entrevistado Percepção sobre si Comportamento reportado durante o 
processo de digitalização32 

Carla PGM "Minha missão é mudar o mundo" Engaja no processo de digitalização, 
mobilizando atores e recursos para 
melhorar o serviço 

Pedro SF "Eu vou deixar um legado, eu vou 
fazer o que puder e passar por cima 
do que precisar" 

 
32 Não é possível identificar a relação entre as percepções e o comportamento em todos os 

entrevistados. Em alguns casos a percepção fica explícita mas o comportamento no processo de 
digitalização não está claro, em outros, o comportamento está saliente mas as percepções não. 
Nos quadros resumos buscamos elencar apenas aqueles em que as duas variáveis ficaram 
explícitas nas entrevistas. 
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Rodrigo SF "Acabei sendo servidor por livre e 
espontânea pressão" 

Executa apenas o que lhe é ordenado 

Gabriela "Estou aqui pra defender o servidor' Atua em defesa da qualidade do 
trabalho do servidor e engaja no 
processo de digitalização desde que a 
equipe não tenha mais trabalho  

Ronaldo PGM "Minha missão é prestar o melhor 
serviço jurídico para o município" 

Engaja no processo de digitalização, 
reduzindo custos para o Estado 

Fonte: Elaboração própria. 
 

5.2 Percepções sobre o cidadão 
 

A presente seção tem como objetivo se debruçar sobre as percepções que os 

burocratas entrevistados têm sobre o público-alvo do serviço ofertado, buscando 

entender o que isso nos informa sobre o comportamento dele no processo de 

digitalização. 

É importante lembrar que o objeto de análise do presente estudo é o burocrata 

de médio escalão que, por sua posição institucional, não interage corriqueiramente 

com o cidadão — ressalvadas algumas exceções. No entanto, ele possui um 

imaginário sobre o cidadão, seja uma memória oriunda de sua trajetória pessoal ou 

profissional, seja uma representação compartilhada pelos seus pares. Desta feita, nos 

debruçaremos a seguir sobre os principais achados de pesquisa relacionados às 

percepções do cidadão relatadas pelos burocratas de médio escalão entrevistados. 

Na primeira subseção, narramos os casos relatados pelas servidoras da 

Procuradoria Geral do Município no processo de descoberta e categorização dos 

cidadãos e, consequentemente, diferentes tipos de engajamento de trabalho do 

servidor para cada um deles. Na segunda subseção, descrevemos como os auditores 

fiscais e agentes de nível médio mobilizam diferentes percepções acerca do cidadão 

e as implicações disso no processo de digitalização de serviços. Por fim, na terceira 

subseção, descrevemos as percepções da servidora da Secretaria de Transportes, 

que parte da premissa de que o cidadão não merece os direitos que lhe são 

outorgados por lei, o cidadão-mimimi. 

 

5.2.1 A descoberta do cidadão e a mutabilidade das percepções 
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 Em nossa investigação, o caso relatado pelos servidores entrevistados na 

Procuradoria Geral do Município é significativo para ilustrar o tamanho do 

distanciamento da burocracia de médio escalão do cidadão. Tal distância, no entanto, 

não significa que não sejam mobilizadas representações sobre esses munícipes. 

 
Cidadão pra procurador? Eles estavam pouco se importando para o cidadão. 
Eu ouvi contribuinte? Eles nem sabem o que significa cidadão (...)  Eu tinha 
que traduzir para o Procurador, entrar no jogo dele, dizer: "Olha o que você 
vai ganhar. Você não vai precisar olhar pra cara do cidadão." Quanto mais 
digital ficasse, melhor ia ser pra ele. (Sandra, Procuradoria Geral do 
Município) 

 
A gente não imagina não quem é o cidadão. Nenhum procurador, a gente não 
vê o cidadão. Eu tava preocupada com a tese jurídica, com o prazo do 
processo, eu não tinha a menor ideia de quem era o cidadão. Eu nem sabia 
que tínhamos serviços pro cidadão. (Carla, Procuradoria Geral do Município)  

 
O cliente é a população como um todo, não o devedor. O beneficiário é a 
população como um todo, não quem tá na sua frente. Todo cidadão tem 
direito a um bom serviço, não paira dúvida. Mas muitas vezes não é o cliente 
imediato, porque ele está correndo atrás do interesse privado, querendo 
procrastinar, não pagar esperando prescrever. (Ronaldo, Procuradoria Geral 
do Município)  

 

 No imaginário dos procuradores, segundo os relatos das entrevistadas, nota-

se que os atendimentos realizados da praça de atendimento própria da Procuradoria 

Geral do Município não eram considerados como serviços ao cidadão, mas apenas 

um local de processamento de cobranças de devedores. De toda forma, quaisquer 

que fossem as nomenclaturas atribuídas ao usuário, o objetivo basilar era se manter 

o mais distante possível deles, argumento que era angariado como estratégia para 

convencimento dos servidores em prol da digitalização de serviços. 
 Cumpre observar, no entanto, que as percepções que os burocratas mobilizam 

sobre o cidadão não são estanques, podendo tomar outras formas a partir de 

provocações oriundas das mudanças na política, interação com seus pares e também 

pela própria aproximação do BME com os usuários do serviço.  

 Em relação às provocações mobilizadas a partir da estruturação da Política 

Municipal de Atendimento ao Cidadão, a servidora Carla da PGM relata seu processo 

de descoberta da existência de serviços ao cidadão a partir da interação com a 

Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia, nos fóruns da Política Municipal de 

Atendimento ao Cidadão. 
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Eu recebia uns e-mails da SMIT falando sobre atendimento, sobre 
digitalização... e a nossa diretoria sempre dizia pra ignorar, porque a gente 
não tinha serviço. Eu falei: "Eu acho que eu vou lá, pelo menos pra pedirem 
pra tirar a gente da lista de e-mails." Eu cheguei lá e tinha uma exposição 
sobre o 156 e a pessoa dizia ‘olha, aqui tá um exemplo de como uma carta 
de serviço não deve ser redigida’  e o exemplo era meu! Eu fiquei em choque, 
o que é isso? Quem mandou isso pra vocês? Que mais serviços tem aí? Pedi 
toda a lista de serviços da PGM pra eles. (Carla, Procuradoria Geral do 
Município)    

 
A Carla dizia (...) "O que que eu vou fazer num fórum (Fórum de Atendimento 
ao Cidadão)? O que que eu, uma procuradora vou fazer la?".  (Sandra, 
Procuradoria Geral do Município) 

 

 A partir daí, ela inicia uma empreitada de descoberta da ponta. Pela primeira 

vez em 10 anos como procuradora municipal, ela visita a praça de atendimento, se dá 

conta da precariedade do serviço ofertado e inicia uma articulação interna para 

promoção de melhorias na disponibilização de serviços, presenciais e digitais.  

 
Aí uma coisa vai puxando a outra. (...) Eu nunca tinha ido na praça. Quando 
eu fui ver, que horror. (...) A praça de atendimento parecia uma cena de crime, 
tinha até um balcão na entrada com uma faixa "interditado". Era um corredor 
escuro que a luz piscava falhando. Os mendigos passavam pelo hall, 
entravam no banheiro com o cachorro. Depois tinha um saguão enorme bem 
quente, sem ventilação, onde as pessoas passavam de 3 a 5 horas 
esperando, inclusive deitadas no chão. (...) Pensei: "tem que mexer nisso 
daí", e assim foi indo. Foram quatro semanas seguidas, pensando em 
melhorias, chamei moço da informática, uma amiga, e duas comissionadas 
que estudavam políticas públicas. Depois, eu fiquei lá na praça sozinha dois 
dias com 3 computadores, atendendo o cidadão. (Carla, Procuradoria Geral 
do Município)    

 

 Uma das comissionadas que integrou o grupo de trabalho da procuradora Carla 

foi a Sandra, entusiasta da agenda de digitalização de serviços na secretaria. Ela 

relata o processo de transformação das percepções mobilizadas pela procuradora em 

relação ao cidadão ao longo do tempo, tornando-se replicadora das aprendizagens 

com seus pares. 

 
A Carla foi uma convertida que foi o nosso case. Ela incorporava aquilo que 
a gente falava, virou pregadora para os outros procuradores. (...) Ela não 
ligava pro cidadão, ela desprezava o cidadão pobre, remelento e analfabeto. 
Mas ela se transformou nesse processo. (...) Depois a gente foi vendo ela 
replicando os aprendizados com os outros procuradores, dizendo: "eu aprendi 
que não pode chamar de contribuinte". Dizia também: "a gente é sempre 
exemplo negativo lá nos fóruns, eu não quero mais isso". Em seis meses, a 
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gente que era exemplo de pior atendimento passou a ser exemplo de como 
fazer. (Sandra, Procuradoria Geral do Município) 

 

 Esse processo de descoberta da ponta foi permeado por visitas presenciais e 

também de levantamento de evidências sobre o atendimento que, por sua vez, 

embasaram a desmistificação de estereótipos, preconceitos e senso comum a 

respeito do cidadão. 

 
Existia uma lenda lá PGM que a praça era pra atender um monte de velhinho 
que queria conversar, não é isso. Logo que entrei, almocei com uma 
procuradora que me disse assim: “Vocês tem que conservar essa fila aqui 
hein, esse é o sinal que estamos ganhando dinheiro” Quando fui pra lá fiz 
uma pesquisa, as pessoas queriam resolver seus problemas, é gente que faz 
compra pela internet. (Carla, Procuradoria Geral do Município) 

 
A maioria tinha ensino superior completo, tinham entre 40 e 60 anos, não 
eram os velhinhos. Os problemas não eram de compreensão, eram 
dificuldades do sistema. Metade deles já tinha tentado pela internet. Existia 
um preconceito na PGM "deixa a praça pra lá porque só tem velho com 
dificuldade cognitiva". E quando a gente mapeou vimos que não era isso, 
eram pessoas com ensino superior de meia idade, o problema era o sistema, 
o site, que era horrível. (Sandra, Procuradoria Geral do Município) 

  

O redesenho de formulários aparece como uma das primeiras atividades que 

pode vir a se tornar um processo de digitalização de serviços. É nessa atividade que 

o burocrata se depara com as principais interfaces do cidadão com o serviço, onde a 

linguagem se apresenta como uma importante barreira de compreensão. A 

nomenclatura do serviço, os documentos requisitados e os procedimentos para 

acesso passam a ser revistos sob a ótica do cidadão. Os verbetes próprios da 

linguagem do burocrata são revistos, alterados, simplificados para termos mais 

aderentes e para serem compreensíveis pelo cidadão. 

 
A gente que fez direito, acha que os termos são normais, por exemplo, "débito 
prescrito" isso é fácil, mas as pessoas não sabem o que é. (Monique, 
Procuradoria Geral do Município) 

 
O processo não fazia o menor sentido, tinha até um formulário que a foi usado 
até o mês passado que tinha a instrução: "favor preencher à maquina". (Carla, 
Procuradoria Geral do Município) 

 
As cartas de serviços são um grande nicho de melhoria, ainda que seja uma 
melhoria em uma coisa meio óbvia, revisar os formulários e cartas que 
chegam para o cidadão. São ideias simples, mas com muito esforço por trás. 
(Pedro, Secretaria Municipal da Fazenda) 
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 O processo de simplificação de formulários parece ser o primeiro exercício de 

aproximação dos burocratas dos casos analisados com o cidadão. Há uma descoberta 

de termos que são conhecidos apenas pelos servidores, formas de distribuição da 

informação e taxonomias próprias. Inicia-se um processo de experimentação, onde 

alterações são testadas e adaptadas a partir da experiência do cidadão. 
Começamos os formulários pensando quais as principais alegações do 
contribuinte. A gente faz uma alteração e entro no sistema pra ver como o 
munícipe está navegando. Você imagina como isso vai ser usado, mas você 
vai percebendo o que está funcionando ou não. Isso vai muito do uso. A gente 
cria uma alteração e depois vai fazendo melhorias aos poucos, de acordo 
com o que funciona. (Monique, Procuradoria Geral do Município) 

 

 É nesse momento que há a oportunidade de revisão das etapas, critérios, 

procedimentos e enquadramentos do serviço, impactando para além da forma, no 

escopo da política implementada. Esse movimento é inclusive incentivado a partir das 

orientações técnicas desenvolvidas pela Prefeitura de São Paulo, apontando que a 

digitalização de serviços deve envolver processos de revisão da própria política, com 

o objetivo de simplificar o acesso e não digitalizar a burocracia33. 

 No entanto, as restrições legais são indicadas pelos entrevistados como um 

dos limitadores para a realização da simplificação da linguagem e também dos 

procedimentos de acesso a serviços. Há relatos em que o município é acionado 

judicialmente por munícipes se opondo ao pagamento de impostos ou taxas em razão 

do formulário simplificado não utilizar os termos expressos em lei. 

 
Houve algumas simplificações, enxugar etapas desnecessárias, diminuição 
de burocracia. Mas foram coisas pequenas, nossa legislação é muito 
burocrática, não permite muitas alterações. (Rodrigo, Secretaria Municipal da 
Fazenda) 

 

É interessante notar que esse processo de engajamento na melhoria do serviço 

a partir da mudança de percepção sobre o cidadão não necessariamente diz respeito 

a todos os tipos de cidadão identificados pelos burocratas entrevistados. Ou seja, o 

burocrata em questão se engaja para melhorar o atendimento para um tipo de 

 
33 Termo utilizado no Guia Referencial de Digitalização de Serviços Públicos da Plataforma de 

Cidadania Digital ‘Brasil Eficiente’; Material de apoio da equipe de digitalização de serviços da 
Prefeitura de São Paulo. 
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cidadão, o cidadão-contribuinte, o que não significa engajar-se para ofertar melhorias 

a todos os cidadãos. 
 

Um dia briguei com a mendiga, fui parar na polícia, porque ela tomava banho 
no banheiro da praça de atendimento, fiz um escândalo na PGM inteira com 
o Boletim de Ocorrência na mão. Só depois disso que eu consegui fazer com 
que contratassem a equipe de segurança. Os mendigos passavam cocô na 
parede, uma ia fazer inalação no corredor. Tinha também um velhinho que 
dormia na porta há 11 anos. As pessoas que trabalhavam lá diziam ‘esse 
mendigo é quase nosso, deixa ele aí’. Mas o homem era um fiapo e não 
morria nunca. Daí eu fui no Ceasa, comprei uns vasos de planta grande, fiquei 
ali um dia todo na espreita, esperei ele sair, e pedi pra cimentarem as plantas 
lá. Ele ia mais pra lá e eu plantava outra planta, e mais pra lá e mais pra lá. 
Eu pus vaso até na esquina! (Carla, Procuradoria Geral do Município) 

  

Ou seja, para alguns cidadãos, classificados como o cidadão-contribuinte, a 

servidora mobiliza estruturas, articulações, orçamento para angariar melhorias no 

atendimento; no entanto, para outros, o cidadão em situação de rua, ela se engaja 

para removê-los do seu horizonte de atuação, inclusive utilizando a força policial — e 

até recursos próprios — para demovê-los. 

Ainda sobre o processo de mudança das percepções dos burocratas em 

relação ao cidadão, a servidora Sandra da PGM relata como esse processo ocorreu 

de forma encadeada a partir da mudança na relação entre o burocrata de médio 

escalão (BME) e o burocrata de nível de rua (BNR), e este, por sua vez, com o 

cidadão. Segundo a entrevistada, conforme os burocratas de médio escalão foram se 

aproximando da operação da praça de atendimento, no processo de descoberta da 

ponta, esse movimento não apenas sensibilizou o burocrata de nível médio aos 

problemas da operação do serviço como também gerou impactos positivos para a 

qualidade do trabalho do burocrata de nível de rua.  

Tendo em vista que os burocratas de nível de rua estavam imersos em um 

contexto precário de atendimento, lidando com o descontentamento do cidadão, 

dentre outras limitações, o fato de estarem submetidos a situações de estresse e 

pressão fazia com que reportassem um determinado tipo de percepção sobre o 

cidadão, considerando-os burros e que não sabiam cumprir os protocolos exigidos. 

Quando o contexto do atendimento foi melhorado, passaram a desenvolver uma certa 

empatia em relação ao cidadão. 
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O que aconteceu na praça (de atendimento) foi muito legal, os atendentes 
começaram a criar um processo de empatia com o cidadão. Conforme o 
médio escalão foi tendo empatia com os trabalhadores da praça - indo fazer 
diagnóstico de problemas, escutando, trazendo melhorias - os atendentes da 
praça também foram desenvolvendo empatia com o cidadão. Primeiro diziam: 
"eles (os cidadãos) são burros, não sabem mexer no sistema, etc.". Passaram 
a dizer: "Sabe, ele merece um atendimento de qualidade. Eu estava tão 
sobrecarregado que não conseguia ter empatia com cidadão". (Sandra, 
Procuradoria Geral do Município) 

 

5.2.2 Diferentes cidadãos para diferentes burocratas 

 
 O caso da Secretaria Municipal da Fazenda apresenta um retrato interessante 

acerca das diferentes percepções sobre o cidadão por distintas carreiras dentro da 

mesma secretaria, sobretudo entre os auditores fiscais e os agentes de nível médio. 

Essa dicotomia corrobora o que foi encontrado também na Procuradoria Geral do 

Município nas distintas percepções sobre o cidadão entre os procuradores municipais 

e os comissionados puros.  

 
Os auditores não têm contato nenhum com a realidade. Um dia um deles me 
disse: "Por que você está se dando ao trabalho com isso? Eu contrato uma 
pessoa pra pagar os meus IPTUs. Deixa assim como está, não vai adiantar 
de nada, o cidadão é burro." (Pedro, Secretaria Municipal da Fazenda) 

  

Conforme narrado pelo entrevistado Pedro da SF, os auditores fiscais 

apresentam um certo distanciamento da realidade do cidadão. Esse distanciamento 

possivelmente tem como ponto de partida sua trajetória pessoal, formação e nível 

salarial — características que Bourdieu (2007) sinalizaria como traços decorrentes de 

pré-disposições herdadas por um habitus —, o que faz com que grande parte deles 

desconheça a experiência do público atendido. Esse ponto de partida é também 

reforçado, em certo sentido, por sua atuação profissional, na qual não há necessidade 

de interação direta com o cidadão, ampliando assim a separação e o estranhamento 

entre eles. 

Já a trajetória do agente de nível médio, seja por suas pré-disposições 

específicas, seja pelo exercício das suas atribuições, que por vezes contempla o 

atendimento direto ao público, apresentam maior empatia e proximidade com as 

necessidades do cidadão. O entrevistado Pedro descreve isso a partir da sua trajetória 

profissional dentro da Secretaria Municipal da Fazenda.  
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Antes de ser servidor público você é um cidadão, precisa se lembrar disso 
sempre. Tudo o que eu faço hoje no Núcleo é pensando nos velhinhos que 
eu atendia em São Miguel, tudo. Era uma realidade muito difícil, muito 
mesmo. O que eu posso fazer pra melhorar a vida pra eles? (Pedro, 
Secretaria Municipal da Fazenda) 

 

 Ele relata que seu trabalho como atendente do Descomplica de São Miguel 

Paulista, distrito da zona Leste de São Paulo, fez com que sua atuação atual como 

Coordenador de Atendimento da Secretaria Fazenda fosse pautada pelas 

experiências, vivências e relatos do cidadão que acumulou ao longo de sua trajetória.  

 Nota-se que a matriz de percepções do auditor que "contrata alguém para 

pagar os seus impostos" reforça a lógica consumerista de cidadania, indicando que, 

caso o cidadão não saiba fazer, que contrate alguém para intermediar essa relação. 

Já os agentes de nível médio tendem a experienciar pré-disposições semelhantes às 

do cidadão atendido, compartilhando visões de mundo e condições econômicas, 

culturais e sociais, o que, nesse caso, tornou-o mais empático e propenso a um 

comportamento engajado no desenvolvimento de melhorias para o cidadão. 

 
Uma parte dos servidores tá servindo ao público, outra tá servindo ao Estado, 
tá preocupado em como arrecadar mais, inclusive disposto a atrapalhar o 
cidadão para receber mais. Eles não se preocupam com o público-alvo, eles 
tem ojeriza ao cidadão. (Pedro, Secretaria Municipal da Fazenda) 

  

 Nesse contexto, uma estratégia utilizada pelo entrevistado para impulsionar o 

processo de digitalização é utilizar o apoio do cidadão para pressionar os superiores. 

Na literatura sobre a burocracia de nível de rua, Lipksy (1980) chama esse fenômeno 

de estratégias de coping ou estratégias de enfrentamento à pressão. Aqui, podemos 

observar uma aproximação desse conceito na atuação do burocrata de médio escalão. 

 
A gente queria digitalizar o desbloqueio da senha web eletronicamente. Tava 
tudo pronto, aí o secretário vetou, sem explicação. Nossa, isso frustrou muito, 
era desnecessário pro cidadão e prejudicava muito nossa ouvidoria. Aí veio 
um caso aqui de um servidor da SMIT, que é cadeirante, tem uma amiga 
cadeirante que estava com bloqueio porque não conseguia pagar pela 
internet. Estamos no meio da pandemia e isso é um absurdo. Eu falei: "Faz 
ela reclamar, ir na ouvidoria, fazer um escândalo". Isso foi parar na Secretaria 
de Governo e veio goela abaixo pro nosso secretário autorizar digitalizar. Hoje 
tenho 4 mil senhasweb desbloqueadas no portal, poderia ser muito mais se 
tivéssemos começado antes. (Pedro, Secretaria Municipal da Fazenda) 

 
No Descomplica eu era o cara que incentivava as pessoas a irem na 
ouvidoria, fazer barulho. Como a gente pode incentivar o cidadão a ser nosso 
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parceiro na hora de trazer a melhoria O cidadão não é seu inimigo, se você 
dá ferramenta pra eles, o cidadão é uma ferramenta de mudança. Se eu 
pegasse um caso desses de anistia, um senhorzinho com 5 IPTUs atrasados, 
passando fome, eu dizia, procura imprensa e ouvidoria, pra fazer todo mundo 
se mexer. O que interessa pro político é a eleição e o cidadão tem um canhão 
na mão. (Pedro, Secretaria Municipal da Fazenda) 

 

 Nos trechos acima, o burocrata narra como utiliza o cidadão como seu aliado 

para pressionar por mudanças nos serviços, desde quando era atendente do 

Descomplica, e perpetua essa prática atualmente, enquanto coordenador do núcleo 

de atendimento. 

 

5.2.3 O cidadão-mimimi: o cidadão cheio de direitos 

 

Se no caso da Secretaria da Fazenda o agente de nível médio mostrou-se 

simpático à causa do cidadão e engajado para atender suas demandas, o caso da 

Secretaria Municipal de Transportes nos apresenta uma situação diametralmente 

oposta. A agente de nível médio Gabriela da SMT não apresenta uma percepção 

empática pelo cidadão, pelo contrário, discorda da política e critica a existência do 

direito exclusivo ao público que ela atende.  

 
O nosso público aqui são pessoas com deficiência, com doença grave e 
idosos. Eles aprenderam que estão acima de tudo. Se tem uma mulher 
grávida de 9 meses na praça (de atendimento) e tem um idoso enxuto e 
saudável, o idoso acha que é direito dele ir primeiro.  Eles já vem com 300 
pedras na mão pra te atirar. Eu sou contra isso de idoso ser [considerado] 
acima de 60 anos. Eu acho que é só quem tem dificuldade de locomoção. 
Para ser cidadão ele tem que usar a cidadania, pensar no outro (...) Tem idoso 
com mais 60 anos todo fitness, que quer a sua vaguinha no shopping pra ficar 
batendo perna 4 horas lá, e não pode parar em vaga comum? É muito mimimi 
esse público. Eles não brigam por igualdade? Mas aí chega na hora e querem 
privilégios? São diferentes? Não são. A palavra do momento é do mimimi que 
“eu tenho direito”. Eu não tenho paciência pra isso. (Gabriela, Secretaria 
Municipal de Transportes)  

 

 O serviço digitalizado a que ela se refere é composto pelo cartão do idoso e o 

cartão do deficiente, que garantem a esses públicos vagas reservadas em 

estacionamentos de estabelecimentos de uso coletivo. Para a entrevistada, o conceito 

de cidadania significa "pensar no outro", ser altruísta e ponderar a hierarquia das 

necessidades a partir da performance física do usuário. Assim, um idoso saudável 

estaria abaixo de uma gestante próxima ao parto na hierarquia de preferência de 
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atendimento. E é também partindo do critério de desempenho físico do usuário que 

argumenta ser favorável ao direito a vagas reservadas apenas às pessoas com 

dificuldade de locomoção, e não a todos os idosos. 

 A servidora descreve o público que atende como "cidadão mimimi", aqueles 

que "aprenderam que estão acima de tudo" e "que querem privilégios". Impossibilitada 

de alterar o conteúdo da política determinada por normativos federais que 

estabelecem os critérios para o acesso ao cartão de vagas reservadas, ela atua então 

para se afastar do cidadão por meio da digitalização de serviços e pelo seu 

engajamento no fechamento do atendimento presencial. 

 
É uma mudança pra gente, e é uma mudança pra ele também. Grande parte 
deles tem problemas com a internet, mas ele tem que se adaptar, são outros 
tempos. O Imposto de Renda, por exemplo, é eletrônico, os idosos não 
reclamam. Faça, pronto e acabou! Não tem retrocesso. Com o processo 
eletrônico você tem agilidade e mordomia: se adapte. (Gabriela, Secretaria 
Municipal de Transportes) 

 

Visto que a motivação inicial da servidora é o afastamento do cidadão, ela não 

está preocupada com a garantia do acesso por meio da digitalização, 

desconsiderando assim qualquer dimensão de exclusão digital própria ao público que 

ela atende — idosos e deficientes. Nota-se com isso o esforço da servidora em fazer 

valer suas percepções sobre a política e sobre o cidadão no processo de 

implementação da digitalização do serviço. Sendo contrária à amplitude dos direitos 

garantidos pelo serviço, utiliza-se do processo de digitalização para restringir o 

acesso, culpabilizando o indivíduo por quaisquer dificuldades de ingresso a uma 

política que lhe foi outorgada pela lei.  

O caso relatado reforça os entendimentos da literatura sobre implementação 

de políticas públicas, na qual os implementadores não apenas executam as decisões 

tomadas pelo alto escalão, mas são fazedores da política (policymakers) em suas 

ações cotidianas (ABERBACH; PUTNAM; ROCKMAN, 1981), seja o resultado disso 

a ampliação da inclusão ou o reforço das desigualdades (PIRES, 2019).  

 
QUADRO 6 – Percepção sobre o cidadão 

Entrevistado Percepção sobre o cidadão Comportamento reportado durante o 
processo de digitalização 

Carla PGM Apresenta uma narrativa sobre o Para o cidadão-contribuinte engaja 
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usuário do serviço da sua secretaria 
e outra sobre a população em 
situação de rua que se encontra no 
entorno da praça de atendimento. 

melhorias no atendimento, para o 
cidadão em situação de rua se engaja 
para demovê-lo das proximidades do 
serviço. 

Ronaldo PGM Apresenta a narrativa de que presta 
serviços, em primeiro lugar, para o 
município e para a população como 
um todo, e não o público do serviço: 
o cidadão-devedor. 

Engaja no processo de digitalização 
com o intuito de reduzir custos para o 
Estado. 

Sandra PGM Apresenta uma narrativa que o 
cidadão é portador de direitos e que 
há uma série de estereótipos que os 
procuradores têm sobre eles. 

Engaja no processo de digitalização por 
meio da utilização de pesquisas de 
campo para o levantamento de 
evidências sobre o cidadão para 
convencimento dos pares. 

Pedro SF Apresenta uma identificação com o 
cidadão, compartilhando origens 
semelhantes, além de iniciar a sua 
trajetória como atendente. 

Engaja na proposição de melhorias para 
o atendimento e utiliza o cidadão para 
ajudá-lo a melhorar o serviço. 

Gabriela Apresenta críticas ao comportamento 
do usuário do serviço, segundo ela, 
um cidadão que se percebe com 
mais direitos do que ela concorda. 

Engaja na digitalização para manter o 
cidadão afastado. No entanto, não se 
preocupa com dimensões de 
acessibilidade. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Aqui, temos quatro diferentes implicações oriundas das relações entre as 

percepções sobre o cidadão a partir do comportamento reportado: primeiro, o 

burocrata categoriza os cidadãos de formas diferentes e se engaja para atendê-los 

em suas necessidades de formas distintas (caso relatado pela entrevistada Carla 

PGM). Segundo, o burocrata identifica o cidadão como portador de direitos, mas 

observa uma série de estereótipos que seus pares têm sobre o público atendido, 

utilizando métodos de coleta de evidências para convencimento dos procuradores no 

processo de digitalização (caso relatado pela Sandra PGM). Terceiro, o burocrata se 

identifica com o cidadão por compartilhar origens semelhantes, se engaja no processo 

de digitalização e usa o próprio cidadão para impulsionar as melhorias no serviço 

(caso relatado pelo entrevistado Pedro SF). Por fim, o burocrata parte da premissa de 

que o cidadão não merece os direitos que lhe são outorgados por lei, se engaja no 

processo de digitalização despreocupado com qualquer melhoria no acesso que isso 

possa proporcionar, pois seu objetivo com a digitalização é se distanciar do cidadão.  
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5.3 Percepções sobre a mudança na política 
 
Na presente seção, trataremos dos aspectos relativos às percepções dos 

burocratas na mudança na política. A mudança na política estudada aqui diz respeito 

à forma de oferta de serviços, inicialmente disponível apenas presencialmente, agora 

passa também a ser ofertado por meio eletrônico. Aqui, mapeamos a percepção do 

BME sobre a digitalização de serviços, em especial o que ele imaginou que seria o 

processo e como percebem as consequências intencionais, involuntárias, previstas e 

imprevistas do processo. 

Os entrevistados relatam ser favoráveis ao processo de digitalização de 

serviços, mas apresentam percepções contraditórias sobre os impactos do processo 

de digitalização sobre o seu trabalho. De um lado, alguns entrevistados consideram 

que a digitalização pode tornar seu trabalho mais fácil, eficiente e seguro. Outros 

relatam que o processo de digitalização dificulta o seu trabalho, ainda que traga 

benefícios para o cidadão.  

A primeira subseção abordará os casos em que os servidores percebem que a 

digitalização de serviços pode trazer melhorias para a sua própria atuação. Na 

segunda, descrevemos os casos em que os servidores indicam como o processo de 

digitalização pode tornar o seu trabalho mais difícil.  

 

5.3.1 A digitalização pode tornar o trabalho do burocrata mais fácil, eficiente e seguro 

 

O entrevistado Ronaldo PGM relata que a digitalização pode contribuir para o 

aprimoramento dos mecanismos de gestão interna da demanda por serviço, que o 

possibilita gerenciar os recursos da área para o atendimento.  

 
Depois de digitalizar o processo, a demanda aumentou, o serviço adquiriu 
uma visibilidade e transparência. Esse tipo de serviço antigamente não era 
mensurado, a gente não sabia ao certo quanto entrava e quanto a gente 
conseguia processar. Hoje eu consigo ver que está crescendo mas não é 
exponencial. Com a digitalização veio um redirecionamento da força de 
trabalho, a gente conseguiu distribuir melhor as tarefas. Hoje a gente 
consegue fazer outras coisas que a gente não conseguia. (Ronaldo, 
Procuradoria Geral do Município) 

 

Esse relato nos apresenta uma sequência de consequências do processo de 

digitalização. Primeiro, o aumento da demanda pelo serviço que, após ser digitalizado, 
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ganhou mais visibilidade e facilidade de acesso para o cidadão; seguido do 

aprimoramento dos instrumentos de gestão interna para acompanhamento das 

oscilações de demanda. E, por fim, a readequação da força de trabalho para lidar com 

uma quantidade maior de processos em decorrência da otimização do fluxo de 

atividades. 

Além de tornar seu trabalho mais eficiente, a digitalização pode, inclusive, 

tornar o seu trabalho mais seguro. O entrevistado Ronaldo PGM exemplifica essa 

percepção relatando casos em que os cidadãos atentam contra a segurança dos 

burocratas de nível de rua na interação do atendimento presencial, indicando que o 

atendimento pela interface digital ampliaria a qualidade do trabalho do servidor. 

 
Lá a gente recebe muito povão também, uma vez uma pessoa enfiou a mão 
no vidro pra pegar o Procurador. Ele dizia: "vocês são todos funcionários 
públicos, tem que acabar isso, não fazem nada". Eles me viam saindo para ir 
no fórum, e diziam: "olha lá, tá indo embora". Esse ajuste (digitalização de 
serviços) permitiu equilibrar esse tipo de coisa. O atendimento virtual propicia 
um atendimento mais técnico, menos corrosivo. Tem muitos benefícios, o 
custo diminui, a segurança e a qualidade de trabalho do servidor aumentam. 
Isso amplia o nosso leque de benefícios. (Ronaldo, Procuradoria Geral do 
Município) 

 

 A digitalização também pode facilitar a vida do burocrata ao repassar parte da 

responsabilidade de gestão do serviço para a Secretaria Municipal de Inovação e 

Tecnologia (SMIT). Ao digitalizar um serviço, o gerenciamento dos canais (SP156 pelo 

portal, site e aplicativo) e o treinamento dos atendentes, por exemplo, ficam a cargo 

da SMIT. Ou seja, ainda que o atendimento ao serviço permaneça a cargo da 

secretaria finalística, esse compartilhamento de responsabilidade pode reduzir ônus 

gerenciais e custos para um dos lados. 

 
No caso do pessoal da CET a ideia era aliviar a estrutura deles usando a 
estrutura da SMIT. (Lucas, Secretaria Municipal de Transportes)  

  

O caso narrado pelo entrevistado Lucas da SMT indica que o alívio da estrutura 

da CET era um dos objetivos da digitalização. Vale ressaltar a posição do Lucas na 

estrutura hierárquica da SMT, estando alocado na assessoria de planejamento, com 

grande proximidade do gabinete da secretaria, o que pode indicar que essa 

perspectiva sobre a digitalização perpassa o imaginário do alto escalão da secretaria. 

Na prática, a redução de custos e atribuições não ocorreu, pelo contrário, houve um 
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aumento do trabalho dos servidores da CET durante o processo de digitalização e 

também depois do processo. De todo modo, a sinalização da expectativa do gabinete 

sobre o alívio da estrutura é um indicativo a respeito da identificação de oportunidades 

feita pelos burocratas de diferentes posições hierárquicas durante o processo de 

digitalização de serviços. 

A redução de responsabilidades da estrutura e as mudanças na forma de 

trabalho podem, por sua vez, gerar receios de perda de função, realocação ou até 

mesmo de exoneração34 nos burocratas.  

 
No primeiro dia que a chefia veio falando sobre a digitalização de serviços, 
eu disse: "vocês vão todos ficar desempregados". Eles (a equipe) ficaram em 
pânico, mas era brincadeira. Até diminui a quantidade de equipe mesmo, 
onde a tinha 5 pessoas hoje tem 3. (Ronaldo, Procuradoria Geral do 
Município) 

 

 Nesse relato, o procurador Ronaldo da PGM descreve o receio dos atendentes 

em relação ao processo de digitalização de serviços e como, de fato, houve a redução 

da equipe em decorrência da digitalização.  

Nesse sentido, é interessante notar como as percepções e desdobramentos 

em decorrência da digitalização podem ser diferentes a depender da posição do 

servidor na estrutura hierárquica e do seu vínculo com a administração pública. 

Possivelmente, quanto mais perto do nível da rua, maior o impacto da digitalização no 

escopo do trabalho, enquanto que quanto mais próximo aos escalões médios, menos 

se sente a mudança. O mesmo pode ocorrer entre servidores efetivos e 

comissionados, sendo esses últimos passíveis de exoneração a qualquer tempo. Em 

algumas estruturas, inclusive, o processo de digitalização já foi realizada há tempos, 

tendo sido incorporada na rotina de trabalho dos servidores, como é relatado pelo 

entrevistado Augusto, que atua na Subsecretaria de Planejamento da Secretaria da 

Fazenda, em uma estrutura mais distanciada dos processos de digitalização de 

serviços atuais da pasta. 
 

Eu nem sequer passei pelo pré-digital, desde que eu cheguei aqui na 
Prefeitura é tudo eletrônico. Isso é revolucionário. Eu nem conseguiria 
imaginar como seria o meu trabalho se não fosse digitalizado. (Augusto, 
Secretaria Municipal da Fazenda) 

 

 
34 No caso dos cargos de livre nomeação e exoneração. 
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5.3.2 A digitalização melhora a vida do cidadão, mas pode deixar o trabalho do 

burocrata mais difícil 

 
Em linhas gerais, a maioria dos entrevistados aponta que o processo de 

digitalização facilitou o acesso para o cidadão e que isso era algo desejável como 

resultado do trabalho. 

 
A digitalização tem uma possibilidade enorme de melhorar a vida do cidadão. 
(Pedro, Secretaria Municipal da Fazenda) 

 
Eu teria amado poder fazer pelo 156, porque dá pra fazer de casa. Vejo 
pessoas mais jovens que têm mais acesso a tecnologia, que devem estar 
gostando mais do processo de digitalização. (Monique, Procuradoria Geral do 
Município) 

 
Dois entrevistados de secretarias diferentes se mostram altamente engajados 

com o processo de digitalização de serviços por incorrerem em melhorias para o 

cidadão, e encontram resistências de seus pares para o andamento do processo. A 

entrevistada Sandra PGM identifica como os procurados têm interesse em se afastar 

do cidadão, ainda que apenas fisicamente, então utiliza esse argumento para angariar 

apoio dos procuradores ao processo de digitalização. 

 
Eu tinha que traduzir para o procurador, entrar no jogo dele, dizer: "Olha o 
que você vai ganhar. Você não vai precisar olhar pra cara do cidadão." 
Quanto mais digital ficasse, melhor ia ser pra ele. (Sandra, Procuradoria Geral 
do Município) 

 

 O mesmo acontece com Pedro SF, percebendo como os auditores encaram o 

papel da Secretaria da Fazenda para o cidadão, utiliza argumentos de aumento de 

compliance para convencer os auditores a apoiar o processo. 

 
Como conseguimos convencer os auditores (a apoiar o processo de 
digitalização de serviços)? Dizendo que se o serviço mais acessível pro 
cidadão, estamos incentivando o cidadão a interagir mais com a fazenda e 
assim vamos abrindo as portas para se, eles eventualmente declararem algo 
errado, vocês (auditores) fazem o papel de vocês, que é cobrar. (Pedro, 
Secretaria Municipal da Fazenda) 

 

 Ainda que a maior parte dos entrevistados indique perceber as potencialidades 

que a digitalização de serviços tem na promoção de uma melhor oferta do serviço para 
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o cidadão, o impacto do processo de digitalização para o burocrata pode nem sempre 

ser positivo.  

 
É bom pro cidadão? Legal, e se pro servidor não tiver? A tecnologia alivia o 
serviço pro cidadão, mas e pra gente aqui? A gente pode pensar 50/50, no 
cidadão e no servidor também? O cidadão vai xingar do mesmo jeito sempre, 
então vamos pensar na gente também. (Gabriela, Secretaria Municipal de 
Transportes) 

 

A servidora Gabriela da SMT relata um grande dispêndio de esforço para a 

realização do processo de digitalização e, ao final,  incorre no aumento no número de 

reclamações e processamentos incorretos da demanda. A entrevistada Gabriela 

descreve como a atuação dos operadores do SP156 e dos atendentes das 

subprefeituras, segundo ela, subvertem as lógicas do sistema eletrônico e 

sobrecarregam os burocratas de médio escalão. 

 
O pessoal do 156 não sabe extrair a informação do cidadão, um monte de 
vezes o problema não é o meu serviço e sim o login na plataforma do 156 
mesmo. Os atendentes das regionais e os do 156 passam o meu whatsapp 
pro cidadão, eu mesma tenho que atender. Ficou muito pior. Essa coisa de 
tecnologia tem que ser bem trabalhada, porque se não só atrapalha. O 
atendente que tá lá ponta ele pega um atalho, sempre vai pelo caminho mais 
fácil. Rapidinho ele já sacou como é que faz ali na tela pra agilizar. Aí você 
liga lá pra fazer o seu cartão, ele coloca seus dados, depois você pede pra 
fazer o do seu marido, ele muda uma coisinha no cadastro, mas deixa seu 
CPF e emite o do seu marido também. Daqui há um tempo você vai entrar na 
plataforma e não consegue, vai na ouvidoria dizer que tem alguém usando o 
seu cartão, que foi clonada, etc. O atendente vai por um atalho pra facilitar a 
vida dele e faz tudo errado. Essa é uma das minhas brigas: não pode ter 
atendimento presencial. Primeiro, qualquer coisinha o cidadão vai lá bater na 
nossa porta. Segundo, o atendente, ele vai fazer o que quiser, inventa e-mail, 
faz cadastro duplicado. Os nossos atendentes (nas subprefeituras) são todos 
estagiários, eles sacam qual o caminho mais curto. (Gabriela, Secretaria 
Municipal de Transportes) 

  

Interessante notar nesse relato a linha argumentativa sobre as razões pela qual 

a servidora é avessa à permanência do atendimento presencial ao mesmo tempo em 

que critica o processo de digitalização de serviços. Segundo ela, a manutenção do 

atendimento presencial é inconveniente, primeiro pela presença do cidadão ao menor 

sinal de dúvidas ou questionamentos e, segundo, pela atuação subversiva dos screen-

level bureaucrats, que entendem o funcionamento do sistema eletrônico e o operam 

de forma a agilizar o atendimento, ainda que, para isso, se façam necessários inputs 
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incorretos que geram disfunções futuras, com implicações para o cidadão e para os 

burocratas de médio escalão. 

O aumento do esforço de trabalho do burocrata também é relatado na 

entrevista da procuradora Monique da PGM. Ela conta que no atendimento presencial 

havia um setor de triagem de solicitações e, ao migrar para o sistema eletrônico, não 

foram desenvolvidos parâmetros e travas suficientes para evitar o ingresso de 

solicitações equivocadas. O que antes era filtrado pela equipe de triagem no 

atendimento presencial passou a ser atribuição dos procuradores responsáveis por 

emitir os pareceres processuais.  

 
Na praça de atendimento tinha uma triagem, com a digitalização a gente 
perdeu isso, chega pro procurador um monte de coisa que a gente não 
precisaria analisar. A maioria do pessoal (os procuradores) não gostou muito 
da digitalização, começou a chegar pra mim e pra outros procuradores um 
monte de coisa que a gente, que eu, não precisava olhar. O sistema, o 
formulário aceita tudo. A munícipe pode selecionar o que quiser, ela junta 
qualquer documento para seguir (...) Então o eletrônico deu uma diminuída 
grande no volume total de processo, mas aumentou os erros. Deveríamos ter 
uma triagem eletrônica, uma pré-triagem, pra chegar pra nós só que está 
correto para analisarmos. De 100 processos, 30 viravam processo SEI 
(sistema eletrônico de processos administrativos). Hoje, os 100 viram 
processos SEI. (Monique, Procuradoria Geral do Município)  

 
Em suma, ao analisar as percepções dos burocratas sobre a digitalização de 

serviços, observamos a diversidade de enquadramentos a respeito de como veem os 

desdobramentos da digitalização para o cidadão e para a sua rotina de trabalho.  

O procurador Ronaldo ressalta como a digitalização pode tornar o seu trabalho 

e da sua equipe mais gerenciável e eficiente, podendo executar uma maior quantidade 

de trabalho com uma equipe menor. Além disso, percebe a digitalização como uma 

forma de ampliar a segurança dos atendentes, que agora estão mais distanciados do 

cidadão.  

Depois, temos dois grupos diametralmente opostos. De um lado temos os 

entrevistados que percebem a digitalização como um grande potencial de melhorias 

para o cidadão e, de outro, aqueles que veem a digitalização como um percalço para 

o próprio trabalho. O primeiro grupo se comporta de maneira engajada para o 

processo de digitalização, fazendo uma leitura da motivação dos seus pares sobre o 

interesse na digitalização. Nesse sentido, a Sandra da PGM e o Pedro da SF 

percebem que há o interesse dessas carreiras de elite, respectivamente os 
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procuradores e os auditores, em se manterem afastados, ainda que apenas 

fisicamente, do cidadão. Por isso, utilizam o argumento de que a digitalização reduzirá 

a necessidade de interações físicas para angariar apoio ao processo. 

O segundo grupo percebe a digitalização como um problema para o próprio 

trabalho. A Monique da PGM tenta remediar a sobrecarga de trabalho em decorrência 

da digitalização buscando apoio para a criação de um setor de triagem digital, que 

facilitaria o trabalho dela e dos demais procuradores. Enquanto que a Gabriela da 

SMT batalha por recursos e se engaja em reclamações junto à SMIT para que os 

sistemas eletrônicos tenham mais travas, reduzindo erros dos atendentes e também 

do cidadão. 

 
QUADRO 7 – Percepção sobre a digitalização 

Entrevistado Percepção sobre a digitalização Comportamento reportado durante o 
processo de digitalização 

Ronaldo PGM Digitalizar pode deixar meu 
trabalho mais fácil, seguro e 
eficiente. 

Engaja no processo de digitalização 
com o intuito de reduzir custos para o 
Estado. 

Sandra PGM  
 
 
 
Digitalizar pode melhorar a vida do 
cidadão. 
 

Usa o argumento de distanciamento do 
cidadão para incentivar processo de 
digitalização entre os procuradores. 

Pedro SF Usa o argumento de aumento de 
compliance para incentivar o processo 
de digitalização entre os auditores. 

Gabriela SMT  
 
Digitalizar pode melhorar a vida do 
cidadão, mas deixa meu trabalho 
mais difícil. 
 

Busca recursos com a SMIT para 
melhorar os sistemas eletrônicos, 
visando a redução de erros cometidos 
pelos atendentes e pelos cidadãos. 

Monique PGM Tenta remediar os efeitos da 
digitalização, angariando esforços para 
uma triagem digital. 

Fonte: Elaboração própria. 
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6 APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS: O COMPORTAMENTO DO BUROCRATA 
NO PROCESSO DE DIGITALIZAÇÃO DE SERVIÇOS 

 
Nas seções anteriores trouxemos algumas referências entre as percepções 

relatadas pelos burocratas e seu comportamento durante o processo de digitalização 

de serviços. Aqui, trataremos em detalhes o comportamento relatado por eles, fazendo 

alguns paralelos com o enquadramento proposto por Brehm e Gates (1997) sobre os 

fatores que impactam a ação dos burocratas a partir dos casos em que os burocratas 

dedicam um esforço extraordinário para a realização da política (working), enquanto 

outros vão se esforçar para minar os objetivos dos seus superiores (sabotage) e, por 

fim, há aqueles que podem estar se desviando dos objetivos da política por lazer ou 

ócio (leisure-shirking), ou porque discordam de algum resultado específico (dissent-

shirking). 

Tendo em vista que esses comportamentos não são características estanques 

nos agentes, buscamos observar formas de agir descritas pelos burocratas ao longo 

do processo. Ainda que a nossa unidade de análise seja os indivíduos, optamos aqui 

por organizar a descrição do comportamento durante o processo por secretarias tendo 

em vista a dinâmica de interação e relação entre os agentes de cada pasta. Na 

primeira seção descreveremos a atuação dos burocratas na Procuradoria Geral do 

Município; na segunda, os servidores da Secretaria Municipal de Transportes; e, na 

terceira seção, os comportamentos reportados pelos servidores da Secretaria 

Municipal da Fazenda. 
 

6.1 Procuradoria Geral do Município 
 
Conforme descrito no item 3.4, o processo de digitalização tem como etapa 

inicial a entrada da pauta na secretaria, seja provocada pela Secretaria de Inovação 

e Tecnologia, seja pela motivação dos atores da própria secretaria setorial. Nos casos 

analisados nas três secretarias, observa-se que o processo de digitalização raramente 

é iniciado pelo alto escalão, ressalvadas algumas exceções. Na maior parte deles, o 

processo é inaugurado mediante a articulação dos técnicos da própria secretaria e 

entre eles e os técnicos da Secretaria de Inovação e Tecnologia (SMIT). 
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Em geral é uma articulação entre técnicos, sem a presença da participação 
do alto escalão. Na maior parte das vezes em que há uma imposição do alto 
escalão o processo não anda. (Marcela, Secretaria de Inovação e Tecnologia) 
  
Não funcionava nada envolver o alto escalão, o gabinete não tinha nenhuma 
legitimidade. O que funcionava eram os próprios pares fazendo propaganda 
de que isso funcionava, um procurador dizendo pro outro que o processo vale 
a pena. (Sandra, Procuradoria Geral do Município) 

 

A entrevistada Sandra PGM indica como a influência do reforço entre os pares 

foi um elemento importante para o sucesso do avanço da digitalização de serviços 

dentro da pasta, e a participação do alto escalão foi reportada como um possível fator 

de resistência. Essa descrição nos parece ser o primeiro indicativo de alinhamento 

com a tese de Brehm e Gates (1997), indicando que preferências de solidariedade — 

a afiliação a grupos de apoio e reconhecimento de colegas de trabalho — são muito 

mais importantes para o desempenho do subordinado do que a influência do papel do 

supervisor. 

No entanto, ainda que o processo não se inicie no gabinete e avance a partir 

do reforço entre os próprios pares, é importante que o alto escalão esteja ciente, 

principalmente para garantir as autorizações orçamentárias e de infraestrutura no 

momento em que sejam necessárias. O não encampamento dessa agenda pelo 

gabinete pode deslegitimar as estruturas que estão empreendendo a mudança. 

 
Não era um projeto do gabinete, veio de um antigo procurador geral, um nível 
médio tentando convencer pra cima e pra baixo. Isso deslegitimava ainda 
mais o processo, porque as pessoas pensavam: "Por que vou me dar ao 
trabalho de fazer tudo isso que vocês estão me propondo se nem sequer o 
gabinete autorizou. Aí eu faço isso tudo e se o gabinete não autorizar não 
adianta de nada. Não vou gastar meu tempo." (Sandra, Procuradoria Geral 
do Município) 

 
Nesse trecho, a entrevistada Sandra da PGM relata que a provação para o 

início do processo de digitalização de serviços foi feita pelo antigo procurador geral 

que agora era responsável pelo Núcleo de Inovação e Tecnologia da Procuradoria. 

Ainda que fosse um ator relevante, encontrava resistência do restante na estrutura do 

desenvolvimento dessa agenda. 

O comportamento dos burocratas da PGM no processo de digitalização de 

serviços é marcado tanto pela oscilação entre engajamento e desmotivação da equipe 
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do Núcleo de Inovação e Tecnologia (NIT), quanto pela oscilação entre engajamento 

para o trabalho e resistência de um ator-chave em específico, o procurador Gustavo.  

Como primeiro movimento em direção ao processo de digitalização, a 

entrevistada Sandra PGM narra como havia o interesse da equipe do NIT em se 

aproximar da equipe da SMIT, buscando apoio técnico e suporte para a pauta de 

digitalização, mas eram impedidos de fazê-lo por seus superiores. 

 
Não tínhamos ligação com a SMIT, eles (Dr. Rodolfo e Dr. Gustavo) diziam 
"eles são difíceis e nossos objetivos não são os mesmos." Havia uma 
orientação política de não se aproximar da SMIT. Eu sempre quis me 
aproximar da SMIT, era uma resistencia das chefias mesmo. O Rodolfo já 
tinha se posicionado que ele não faria o contato. Dizia: "já procurei, não vou 
mais, a relação já tá estressada". (...) O Gustavo, que era de SMIT antes, foi 
pra PGM e dizia que não valia a pena entrar em contato com a SMIT. Então, 
fomos procurar apoio em outros entes federativos. (Sandra, Procuradoria 
Geral do Município)  

 

Depois da institucionalização da agenda por meio da Política de Atendimento 

ao Cidadão no município, houve a aproximação entre as duas secretarias, 

potencializando o processo de digitalização na PGM.  

 
Nesse ínterim (depois de começar os processos de digitalização de serviços 
por conta própria), eu fui nomeada ponto focal da Política de Atendimento ao 
Cidadão (que é responsabilidade da SMIT). Então, aos poucos fui fazendo 
essas amarras. Agora eu tinha uma desculpa pra me conectar com SMIT. 
(Sandra, Procuradoria Geral do Município)  

 

 Essa aproximação inicial entre as pastas foi um importante propulsor da pauta 

dentro da PGM em função do apoio técnico, metodológico e institucional ofertado pela 

SMIT à PGM. Nesse momento, ela (Sandra) e a procuradora Carla, que agora era sua 

chefe, tornaram-se embaixadoras da agenda na pasta, realizando pesquisa com os 

usuários35, convencendo seus pares, articulando apoio técnico e orçamentário para a 

promoção da agenda.  
No entanto, com o avanço da agenda na PGM, o assunto passou a ser tratado 

pela chefia do Departamento Fiscal (Dr. Gustavo), e não mais pelo Núcleo de 

Inovação da PGM, distanciando mais uma vez a relação entre as secretarias. Assim, 

as soluções oferecidas pela SMIT passaram a ser desconectadas dos problemas reais 

da PGM — que, segundo a entrevistada, passaram a "oferecer soluções de prateleira". 

 
35 O processo de descoberta do cidadão pela procuradora Carla foi descrito na seção 5.2. 
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No começo, quando eram só os técnicos de SMIT e nós era bom -  eu (técnica 
PGM) e Marcela (técnica SMIT). Ela era ótima, desenvolvia soluções pra tudo, 
criamos juntas, tínhamos ideia pra resolver  todos os problemas apareciam, 
era bom. Mas quando virou um projeto grande passou a ser responsabilidade 
da coordenadoria de FISC (Departamento Fiscal da PGM), eu e Marcela não 
tínhamos voz. Quem decidia era a Dr. Gustavo (diretor PGM) e a diretora do 
setor na SMIT. A gente (PGM) se sentia um pouco abandonado, passaram a 
oferecer o que tem de prateleira, empurrando o que tinham. Aí a gente se 
desmotivou. (Sandra, Procuradoria Geral do Município)  

 

 Esse caso relata a oscilação entre engajamento e desmotivação dos burocratas 

da secretaria. Estavam motivados quando havia espaço para a co-construção de 

soluções adequadas ao seu contexto, autonomia e ingerência sobre o processo de 

digitalização de serviço na secretaria. Comportamento este que se altera quando as 

chefias imediatas se apropriam do protagonismo do processo, distanciando as áreas 

técnicas que passam a receber soluções de prateleira, desconectadas dos problemas 

reais de seu dia a dia.  

 
A gente começa super motivado, a gente vê o buraco desmotiva, mas a gente 
continua lutando. (...) A gente se motiva quando a SMIT vem nos chancelar 
com o apoio institucional e desmotiva quando FISC (Departamento Fiscal) 
toma o negócio. O item em comum da desmotivação é o Gustavo, pra onde 
ele ia a desmotivação ia junto. (Sandra, Procuradoria Geral do Município) 

 

 Aqui ela narra a trajetória comportamental de um ator importante para todo o 

processo de digitalização na secretaria: o procurador Gustavo. A entrevistada conta 

que o procurador, anteriormente alocado na SMIT, havia tido conflitos com a equipe 

da Secretaria de Inovação, e agora, de volta na PGM, barrava, junto com o procurador 

Rodolfo — Chefe do NIT —, a aproximação do NIT com a Secretaria de Inovação e 

Tecnologia.  

 Por conta desse distanciamento, o NIT inicia então as digitalizações dos 

serviços da PGM por conta própria. Durante esse período, a procurador era um 

importante ponto de veto, resistência e desmotivação do restante da equipe no que 

se referia aos processos de digitalização de serviços. 

Como nos lembra a entrevistada, não significa que não haja um dispêndio de 

esforços da procuradora em direção aos seus objetivos — não sendo um caso de 

leisure-shirking. No entanto, não temos informações suficientes para identificar se ela 
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atuava para minar os objetivos da política (sabotage) ou se tinha um comportamento 

dissidente por discordar de algum resultado específico (dissent-shirking).  

 
Não é que ele (Gustavo) é desengajado, ele é muito engajado, trabalha até 
às onze da noite, é engajado, mas nos desafios que ela imagina que existem. 
(Sandra, Procuradoria Geral do Município) 

 

A mudança de comportamento dela é relatada concomitantemente à mudança 

de gestão da pasta. É nesse momento que o procurador Gustavo sai do NIT e se torna 

Diretora do Departamento Fiscal. Ele então se engaja na pauta de digitalização, agora 

sob o seu comando. De início, ele convida a equipe do NIT para participar do processo. 

 
Levou a gente pra dentro do departamento e disse que o nosso trabalho era 
maravilhoso. Mudou de ideia da água pro vinho, viramos um case de sucesso. 
(...) Quando ele vira diretor, percebe que sem a ponta não ia rolar, então 
chama a gente que mapeou os desafios da ponta. (...) Virou um mega pacote 
de digitalização de serviços, pega o que estamos fazendo de forma pontual, 
lenta e gradual e vira um grande pacote de digitalização. (Sandra, 
Procuradoria Geral do Município)  

 

Nesse segundo momento ele passa a centralizar o processo de digitalização, 

reduzindo a participação dos técnicos, o que, segundo a entrevistada, é o principal 

fator desmotivador da equipe do NIT, como apontado anteriormente. 

Logo, o caso da Procuradoria Geral do Município é saliente para exemplificar a 

mutabilidade do comportamento dos atores ao longo do mesmo processo, a depender 

do contexto e posição dos atores em torno da agenda, sendo o engajamento para o 

trabalho, a resistência e suas variantes tipologias de comportamento que devem ser 

analisadas a partir de restrições temporais e contextuais. Ou seja, o burocrata em um 

dado contexto, em uma determinada posição, em um arranjo específico, opta por um 

comportamento que, por sua vez, pode ser seu absoluto oposto em condições 

diferentes. 

 
6.2 Secretaria de Transportes 
 

O caso relatado pelos servidores da Secretaria Municipal de Transporte (SMT) 

é interessante por demonstrar a disputa intersecretarial a respeito dos custos 

envolvidos no processo de digitalização, como, por exemplo, melhorias na 
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infraestrutura física e integração de sistemas. Ao digitalizar um serviço, parte da 

responsabilidade de gestão passa para a Secretaria Municipal de Inovação e 

Tecnologia (SMIT), como o gerenciamento dos canais — SP156 pelo portal, site e 

aplicativo — e o treinamento dos atendentes. O atendimento ao serviço permanece a 

cargo da Secretaria Finalística, que processa a demanda em seus canais internos e 

retorna ao SP156 com a devolutiva do atendimento. A integração entre o sistema 

SP156 e os demais sistemas internos de cada secretaria, por sua vez, requer 

investimentos em infraestrutura que são negociados entre as pastas. 

 
No caso do pessoal da CET a ideia era aliviar a estrutura deles usando a 
estrutura da SMIT. (Lucas, Secretaria Municipal de Transportes) 

  
No caso do DSV, demorou um ano para fazer a integração de sistema. (...) 
Foi um processo muito conturbado, demorou muito pra digitalizar, o 
orçamento foi barrado, a SMT não queria pagar e queria que a SMIT pagasse. 
(Janaína, Secretaria de Inovação e Tecnologia)   

 

No trecho destacado observa-se os movimentos de negociação entre as 

pastas. Por um lado, a SMT aponta como interesse inicial na digitalização a utilização 

da estrutura da SMIT para desafogar parte da sua estrutura; por outro, há um interesse 

da SMIT no atingimento da meta de digitalização de serviços sob a sua 

responsabilidade. Ficando sob negociação a disputa técnica e orçamentária a respeito 

da responsabilidade sobre as melhorias de infraestrutura — substituição de 

computadores, troca de cabeamentos — e integração de sistemas. 

Na tensão entre esses interesses está em questão a extensão da digitalização: 

será uma digitalização de ponta a ponta, ou seja, envolverá melhorias em todas as 

etapas do processo, ou estará restrita apenas à disponibilização do serviço pelo 

SP156, mantendo-se inalteradas as demais etapas do processo. 

 
Mesmo a digitalização que a gente fez até agora, em muitos casos,  o técnico 
faz download de tudo, exporta e importa no outro sistema, então não tem 
integração de sistemas, fica alguém alí no meio fazendo essas importações 
e exportações. (Lucas, Secretaria Municipal de Transportes) 

 
O processo de digitalização depende muito da liderança estratégica, eu não 
sei dizer quem foi que startou o processo. (...) Teve diretriz do gabinete? Até 
teve, mas uma coisa é você dizer: "digitalizem", outra coisa é você conduzir 
o processo. São mandamentos ingênuos, sem acompanhar, sem criar um 
projeto, sem indicar um líder. Isso mostra que não há prioridade. (Lucas, 
Secretaria Municipal de Transportes) 
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Nota-se que, apesar do direcionamento estratégico do centro de governo para 

a digitalização de serviços com o destaque da agenda no programa de metas (PdM 

2017-2020), os gabinetes dos casos analisados até aqui não tiveram protagonismo no 

empreendimento da agenda, que foi encampada pelos burocratas de médio escalão 

em decorrência das percepções das oportunidades, potencialidades da pauta (caso 

da PGM e, como veremos, no caso da SF) ou em resposta a crises oriundas de 

excesso de demanda de serviços em seus órgãos, como na Secretaria Municipal de 

Transportes. 

  
Tudo começou com o cartão do idoso em 2017, houve uma alteração no 
Código de Trânsito Brasileiro e as áreas de estacionamento privadas 
(shoppings, supermercado). A demanda cresceu demais, virou um caos. 
Tinha um sisteminha bem ruim que a pessoa gerava um documento, ela tinha 
que imprimir e vir trazer pessoalmente. Como aumentou muito a demanda a 
gente se viu perdido. Eu não sei se o diretor da época entrou em contato com 
a SMIT ou foi a SMIT que procurou ele, só sei que um dia ele me chamou pra 
uma reunião pra falar sobre os processos tecnológicos. (Gabriela, Secretaria 
Municipal de Transportes) 

 

 As alterações do Código de Trânsito Brasileiro36 a que se refere a entrevistada 

passou a considerar como vias terrestres as vias de estacionamento de 

estabelecimento de uso coletivo, como por exemplo shoppings e supermercados. 

Com isso, as áreas de estacionamento privados passaram a estar sob a jurisdição dos 

órgãos de fiscalização de tráfego municipais, regulamentada pela Portaria SMT/DSV 

nº 66 de 8 de maio de 2017. A partir de então, a Companhia de Engenharia de Tráfego 

(CET) iniciou fiscalização das vagas reservadas às pessoas com deficiência com 

comprometimento de mobilidade e idosos em estacionamentos de estabelecimentos 

de uso coletivo. Segundo a entrevistada, a ampliação da fiscalização aumentou a 

quantidade de notificações de irregularidades e, por sua vez, o número de pedidos de 

cartões de autorização especial de estacionamento para deficientes com 

comprometimento de mobilidade e idosos. Esse aumento de solicitações do serviço 

sobrecarregou a estrutura do DSV, que buscou a digitalização como solução para 

esse aumento expressivo do volume de trabalho. 

 
36 BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 

Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Diário Oficial da União, 07 jul. 2015, p. 2. 
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Ainda que o protagonismo dos gabinetes não seja um fator fundamental para 

dar início à digitalização de serviços nas secretarias, nota-se a mobilização do alto 

escalão quando a digitalização é identificada por eles como solução para denúncias 

de corrupção. No caso da Secretaria Municipal de Transportes, denúncias de 

corrupção envolvendo o Departamento de Serviços Viários (DSV) e o Departamento 

de Transportes Públicos (DTP) são reportadas frequentemente na imprensa. Assim, 

quando um serviço é alvo de destaque midiático em decorrência de indícios de 

irregularidades como, por exemplo, pagamento de propinas para facilitação no acesso 

a licenças e alvarás, o alto escalão aciona os burocratas de médio escalão com a 

determinação de que se inicie o processo de digitalização. 

 
A digitalização muitas vezes é utilizada como a solução para a corrupção:  
como no DTP, a troca de nome do alvará de táxi aparece muito na imprensa. 
Aí o alto escalão, após essa pressão da mídia chama o médio escalão: "se 
conversem aí e digitalizem esse serviço". (Janaína, Secretaria de Inovação e 
Tecnologia) 

 

 Com isso, espera-se um maior controle do processo pelos gestores, na 

expectativa de que a digitalização reduza a possibilidade de desvios na oferta do 

serviço, garantindo maior accountability e transparência no processo. Nesse sentido, 

retomamos a problemática abordada nos capítulos anteriores sobre o impacto da 

digitalização na absorção de parte da discricionariedade dos screen-level bureaucrats 

(BOVENS; ZOURIDIS, 2002) e de que maneira as “novas tecnologias têm permitido 

o monitoramento e a condução das atividades operacionais na ponta por parte de 

dirigentes superiores” (LOTTA; PIRES; OLIVEIRA, 2015, p. 31). 

Jorna e Wagnernaar (2007), por sua vez, apontam que o crescimento do 

controle na gestão pode ser apenas virtual, pois as TICs aprimoram a gestão de 

informações delimitadas ao aspecto formal. Na prática, os gestores tornam-se 

distantes do que de fato acontece. Dessa forma, as TICs podem não restringir ou 

eliminar a discricionariedade, apenas obscurecer aspectos informais de uso da 

discricionariedade pelo burocrata de nível de rua. 

Para compreender melhor essas nuances, talvez fosse necessário um estudo 

específico sobre o impacto da digitalização de serviços na redução das 

discricionariedades do screen-level bureaucrat, se ela é absorvida pelos sistemas 

eletrônicos ou se apenas toma outros contornos para além dos instrumentos formais. 
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Para o presente estudo, o que nos interessa é a dimensão da percepção dos 

burocratas de médio escalão sobre (1) a expectativa de controle das chefias sobre 

possíveis casos desviantes e (2) a digitalização como resposta imediata às denúncias 

de corrupção. Nesse sentido, é possível dizer, a partir das entrevistas coletadas, que 

essas duas dimensões são importantes para que o tema da digitalização entre na 

agenda do alto escalão. 
A dinâmica das relações intersecretariais narrada pelos entrevistados da 

Secretaria de Transporte também nos traz à tona a disputa em torno da Política 

Municipal de Atendimento ao Cidadão, sob responsabilidade da SMIT. A Secretaria 

Municipal de Inovação e Tecnologia, considerando as dimensões de exclusão digital 

que atingem parcela considerável da população, determina, por meio do Decreto nº 

58.426, de 18 de setembro de 2018, a existência de múltiplos canais de atendimento37. 

Dessa feita, ainda que haja um incentivo aos canais digitais, nenhum serviço deve ser 

ofertado exclusivamente por meio digital. 

No entanto, isso é motivo de forte embate entre os atores que veem o processo 

de digitalização como oportunidade para a redução de custos operacionais por meio 

do fechamento de suas praças de atendimento.  

 
E ainda por cima veio um decreto do Prefeito dizendo um monte de regras e 
limitações sobre as necessidades do cidadão, sobre o portal 156, dizendo a 
forma de trabalhar, ficou engessado! A gente precisa de alterações pra poder 
nos atenderem. O decreto do Prefeito diz que tem que ter atendimento 
presencial, não concordo, não dá. Qualquer problema que dá o cidadão vai 
voltar a procurar a praça de atendimento. (Gabriela, Secretaria Municipal de 
Transportes) 
 
O processo foi muito demorado, também era novo pro pessoal da SMIT, nem 
eles sabiam usar o SIGRC (Sistema de Gerenciamento de Solicitações). Tudo 
levou uns 8 meses. O SIGRC não tinha integração com um sistema que era 
nosso, aí fizemos um orçamento e o custo ficou muito alto pra Secretaria. 
Esse custo acabou sobrando pra gente. (...) O pessoal do 156 estão 
preocupados com o volume (quantidade de serviços digitalizados, por causa 
da meta), tá faltando olhar pros bastidores, pra quem tá atrás, falta tecnologia. 
(...) Essa coisa de tecnologia tem que ser bem trabalhada porque se não só 
atrapalha. (...) Não dá pra colocar a digitalização goela abaixo, tem que ser 
maleável e disponibilizar verba pra melhorar tudo, não só na ponta. (...) O 

 
37 SÃO PAULO (Cidade). Art. 32 do Decreto nº 58.426 de 18 de setembro de 2018. Regulamenta a 

Lei Federal nº 13.460, de 26 de junho de 2017, dispondo sobre a atuação dos responsáveis por 
ações de ouvidoria e a participação, proteção e defesa dos direitos do usuário de serviços públicos; 
transfere a Coordenadoria de Defesa do Usuário do Serviço Público Municipal – CODUSP para a 
Controladoria Geral do Município; institui a Política Municipal de Atendimento ao Cidadão, no 
âmbito da Cidade de São Paulo; revoga os dispositivos que especifica. Diário Oficial Cidade de 
São Paulo, Poder Executivo, 19 set. 2018. p. 1.  
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pessoal do portal 156, precisam trabalhar pra pressionar por mais verba. Eu, 
como cliente (da SMIT), tenho que ficar reclamando e reclamando pra que 
isso melhore. Eu tinha que mostrar os pontos negativos e positivos - eu tinha 
que gritar, espernear pra ser ouvida. (Gabriela, Secretaria Municipal de 
Transportes) 

 

Os trechos destacados mostram o conflito orçamentário durante o processo de 

digitalização e, na disputa sobre quem arcaria com o pagamento de melhorias de 

infraestrutura e integração de sistemas, a Secretaria Municipal de Transportes foi 

onerada. Além disso, o relato da servidora Gabriela da SMT explicita o dispêndio de 

tempo e energia dela durante o processo. No entanto, ainda com essa necessidade 

de esforço inicial adicional, ela esperava que, ao final do processo, o resultado da 

digitalização geraria uma redução da carga de trabalho e das reclamações dos 

munícipes, o que não ocorreu. 

 
No mapeamento, a consultora tinha estimado uma redução da carga de 
trabalho e que  eles não teriam mais que que lidar com tantos munícipes 
reclamões. Só que aí o processo demorou muito, a primeira versão ainda tava 
com muitas falhas, mas decidiram abrir pro munícipe assim mesmo. Quando 
entrou em vigor foi um caos, porque teve um aumento muito grande do 
número de reclamações do munícipe. Então, eram muitos atores envolvidos, 
muitos incentivos perversos. E ela (Gabriela da SMT) não tinha sido 
comunicada dos  possíveis desdobramentos da digitalização. Ela ficou muito 
insatisfeita. (Janaína, Secretaria de Inovação e Tecnologia) 

 

 Ao perceber que o andamento do processo de digitalização não estava 

atingindo os desdobramentos esperados, Gabriela — servidora da SMT — passa a 

agir de forma a barrar o avanço da digitalização e retornar ao formato anterior. 

 
Muitas e muitas vezes eu quis desconstruir tudo. "Eu vou parar tudo, vamos 
voltar." Eu dava chilique, o secretário de inovação anterior não pode nem me 
ver, que ele sabe quantas vezes eu meti o pau. É muito engessamento, ferra 
com a nossa vida. (Gabriela, Secretaria Municipal de Transportes) 

 

 Além disso, do ponto de vista da atuação dos burocratas, observa-se uma 

relação entre a percepção que ele tem sobre o cidadão e seu esforço em se afastar 

dele, como abordado na seção 5.2. No caso narrado, como solução para o fechamento 

do atendimento presencial nas praças da SMT, a SMIT decidiu absorver o 

atendimento nas praças das subprefeituras e nos Descomplicas.  

 
No DSV, por exemplo, eles insistem em fechar as praças de atendimento 
próprias quando digitalizam os serviços. Pra evitar que o cidadão não tivesse 
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a opção presencial equipe da SMIT levou para as praças de atendimento das 
subprefeituras e dos Descomplicas. Porque a nossa orientação é não fechar 
o presencial. (Marcela, Secretaria de Inovação e Tecnologia) 

 

O caso relatado pelos servidores da Secretaria de Transportes é interessante 

ao destacar alguns fatores que estão ao redor das justificações dos burocratas sobre 

o seu comportamento durante o processo de digitalização: a expectativa de redução 

de trabalho (o processo de digitalização pode aliviar a estrutura), o cálculo de esforço 

para a realização da digitalização (o processo de digitalização foi trabalhoso e o 

resultado final gerou ainda mais trabalho para os burocratas), o ponto de vista sobre 

o público-alvo da política (idosos e deficientes são o cidadão mimimi), sobre o serviço 

ofertado (discorda da garantia do cartão de estacionamento para  idosos) e sobre a 

forma do serviço a ser ofertado (não concorda com a existência do atendimento 

presencial, o cidadão deve se adaptar ao atendimento eletrônico). 

Esses fatores nos dão pistas sobre o comportamento reportado pelos 

burocratas entrevistados durante o processo de digitalização. Inicialmente, havia um 

engajamento dos servidores da secretaria em prol da digitalização, em especial pela 

expectativa de redução do trabalho e aumento da distância do público. No entanto, 

conforme o processo foi se desenrolando, a expectativa dos servidores não foi 

atingida, pelo contrário, foi exigido mais esforço de trabalho. Nesse momento, os 

servidores da Secretaria de Transportes, descontentes com o andamento do 

processo, se mobilizaram para defender os seus interesses: aumento dos recursos 

alocados pela Secretaria de Inovação para reduzir as disfunções do trabalho para os 

servidores e o fechamento dos atendimentos presenciais.  

 
6.3 Secretaria Municipal da Fazenda 
 

Assim como nas outras duas secretarias, no caso relatado pelos servidores da 

Secretaria da Fazenda o processo de digitalização não foi iniciado pelo alto escalão, 

sendo promovido pelos burocratas de médio escalão. Aqui, o burocrata responsável 

pelos processos de digitalização (Pedro da SF) havia percebido na agenda de 

digitalização uma oportunidade para angariar espaço e crescer verticalmente na 

estrutura administrativa. A existência de um agente externo legitimador (SMIT) 

confluiu para a potencialização da agenda já antes iniciada individualmente por ele. 
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Aí a SMIT chegou pra gente e disse: eu tenho uma meta pra bater aqui de 
digitalização de serviços. Eu te ajudo, vou fazer meu trabalho convencendo o 
pessoal e fechamos uma lista de serviços (...) A revisão das cartas de 
serviços foram uma locomotiva na minha trajetória. (Pedro, Secretaria 
Municipal da Fazenda) 

 

O entrevistado narra sua trajetória, ingressando como agente de nível médio 

da Secretaria da Fazenda alocado no Descomplica de São Miguel no setor de 

atendimento ao público, tornando-se atualmente coordenador do núcleo de 

atendimento ao público da Secretaria da Fazenda — que coordena a estratégia de 

atendimento presencial e à distância da pasta. 

 
Pra começar eu moro aqui na Liberdade e fui jogado pra trabalhar no 
Descomplica de São Miguel. Eu falei: não dá. Mas eu não tenho costas 
quentes, vou mostrar meu trabalho. Já em São Miguel eu mostrei muito 
trabalho. Fiquei lá 40 dias e fiz um monte de manual de passo a passo e aí já 
fui chamado pra trabalhar aqui na sede no centro, no setor do ISS, também 
no atendimento ao público. Era o setor mais complicado, fiquei 6 meses. Aí 
meu chefe na época disse: ‘vamos virar um departamento’, em seguida já 
mandei pra ele um plano estratégico de como poderia ser esse departamento. 
Isso foi ganhando destaque, aí ele me chamou pro núcleo de atendimento e 
me fez um convite pra ser ponto focal da SMIT, por conta do meu perfil 
disruptivo e inovador. (Pedro, Secretaria Municipal da Fazenda) 

 

Desde o início, sua estratégia de atuação foi buscar a ascensão interna por 

meio do esforço de seu trabalho. Ainda que isso não gere retornos financeiros 

expressivos, o burocrata vai acumulando prestígio interno entre os seus superiores, 

pares e também entre os seus subordinados. 

 
Eu ganho 3 mil, minha equipe tem 40 pessoas, 38 pessoas da minha equipe 
ganham mais que eu. Eu cheguei no topo da carreira em 1 ano e meio, virei 
diretor um DAS12 que é o máximo que um AGPP consegue aqui. Sabe o que 
isso reflete pra mim? R$ 300 reais a mais no meu salário. Uma coisa é certa, 
você não vai ter reconhecimento financeiro por isso. (...) Meu objetivo é deixar 
um legado! (Pedro, Secretaria Municipal da Fazenda) 

 

Além disso, há um aspecto importante a se destacar sobre as carreiras de elite 

da Prefeitura de São Paulo, como evidenciado anteriormente no caso dos 

procuradores municipais e, neste, os auditores fiscais. A lógica relacional entre os 

auditores fiscais e os agentes de nível médio indica o contexto de atuação do 

entrevistado na Secretaria da Fazenda. Ele chega ao topo de sua carreira de agente 
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de nível médio coordenando a equipe de atendimento ao público da Secretaria da 

Fazenda com 38 seus subordinados, tentando, nessa posição, "se sentir um auditor". 

 
A Fazenda é uma secretaria de castas: ou você é AGPP (agente de nível 
médio) ou é auditor, onde o auditor ganha 10 vezes mais que o AGPP. 
Quando um AGPP ocupa um cargo de chefia ele passa a se sentir um auditor. 
Quer dizer, você tenta né?! Se sentir um auditor. (Pedro, Secretaria Municipal 
da Fazenda) 

 

Ele relata que se posicionar como agente promotor da pauta de digitalização 

de serviços foi uma importante estratégia para a sua ascensão. Caminho esse 

permeado por desafios que demandaram de si habilidades de articulação, negociação 

e resiliência. Sobretudo para superar as barreiras impostas pelo alto escalão, que, 

segundo ele, tem uma tendência à manutenção do status quo, sendo provocado pelo 

médio escalão para promoção de mudanças. 

 
A revisão das cartas de serviços foi uma locomotiva na minha trajetória. 
Revisei mais de 100 cartas de serviços. (...) Você fica muito travado nas 
percepções subjetivas das pessoas que estão ao seu redor. Se seu chefe vai 
com a sua cara ótimo, se não… Então a minha estratégia é ir furando as 
hierarquias. (...) Do ponto de vista de quem tá na estrutura, a alta hierarquia 
quer sempre manter o status quo, tem muito receio de mudar, a gente que 
fica provocando isso, bottom up, né?! Mas no fim, toda mudança depende do 
fator humano,  sempre um viés pessoal, a minha vontade de mudar e o 
pessoal que compra o meu barulho, eu queria que fosse mais organizacional. 
É um desgaste muito grande tentar inovar, isso vai te travando muito. É um 
trabalho de formiguinha do médio escalão, um é contra, vem outro diretor que 
é a favor, faz, desfaz. (Pedro, Secretaria Municipal da Fazenda) 

 

Outro aspecto importante resultante da sua trajetória é a sua percepção sobre 

o cidadão, que foi abordada com maiores detalhes na seção 5.2. Naquele capítulo 

narramos como ele se engaja para desenvolver melhorias para o cidadão a partir da 

identificação que tem com o público e das memórias oriundas da sua trajetória como 

atendente do Descomplica. Uma série de melhorias são relatadas como fruto da sua 

ação: a simplificação de formulários, a digitalização de serviços e a revogação do 

preço público. Os dois primeiros foram tratados nos capítulos anteriores, onde 

narramos a sua estratégia de utilizar o cidadão como aliado no processo de melhorias. 

Agora trataremos a revogação do preço público, onde ele utiliza a percepção que os 

seus pares têm sobre a política como estratégia de convencimento para reduzir 

barreiras de acesso ao cidadão. 
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A digitalização tem uma possibilidade enorme de melhorar a vida do cidadão. 
O processo era ridículo antes, a pessoa vinha com os documentos, a gente 
digitalizava em um scanner gigantesco e depois ela tinha que pagar o preço 
público. Vou te contar isso do preço público, como foi um big deal aqui. 
(Pedro, Secretaria Municipal da Fazenda) 
 
Tirar o preço público do SEI foi uma grande vitória - um grande exemplo de 
simplificação de processos. (Marcela, Secretaria de Inovação e Tecnologia) 

 

 O preço público é o valor cobrado pela prestação de alguma atividade pelo 

poder público, nesse caso um valor de aproximadamente R$20,00 — atualizado 

anualmente por decreto municipal — que referia-se à autuação de processos 

administrativos, ou seja, o cidadão entregava documentos físicos nas mãos do 

burocrata que fazia o processo de juntada — sequenciar e numerar os documentos, 

dando-se o processo de autuação no qual o burocrata atesta a entrada da 

documentação recebida, iniciando o processo administrativo. 

 Para além de questionar a obrigatoriedade da cobrança desse valor no caso de 

processos em papel, o que os entrevistados relatam é que, com a digitalização de 

processos, o trâmite se daria por meio do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), 

não havendo custos administrativos relativos a cópias ou a transporte de processos 

físicos. Ainda assim, houve resistência dos burocratas da Secretaria da Fazenda 

citados pelo entrevistado Pedro. A resistência se daria pela queda da arrecadação em 

decorrência da possível revogação do preço público na entrada de cada um dos 

processos administrativos.  

 
O preço público pra abrir processo físico, que agora era no SEI (processo 
eletrônico), foi um trabalho. Eu só consegui convencer dizendo: "olha, vai ter 
mais gente vindo aqui se cadastrar pra resolver, vocês vão ampliar sua base 
de compliance, abre mão dos R$ 20 reais que vocês vão conseguir bem mais 
na malha." (Pedro, Secretaria Municipal da Fazenda) 

 

A estratégia do entrevistado, nesse caso, foi argumentar sobre o aumento do 

quantitativo de pessoas cadastradas na base geral da Secretaria da Fazenda, o que 

ampliaria as possibilidades de cruzamentos de dados dos contribuintes, apontando 

inconsistências e inadimplências junto ao poder público. Nesse sentido, ele utiliza a 

percepção que os seus pares têm sobre a política pública para convencê-los a realizar 

a mudança. 
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 Por fim, o preço público para autuação de processos administrativos na 

Prefeitura de São Paulo foi revogado, reduzindo uma das barreiras de acesso aos 

serviços — os custos adicionais —, como apontam Brodkin e Majmundar (2010) ao 

descrever os processos de exclusão administrativa. 

O caso relatado pelo entrevistado Pedro SF nos dá algumas pistas sobre as 

percepções que precedem e acompanham o seu comportamento: sua trajetória como 

atendente da ponta, sua identificação com o cidadão e o cálculo que faz da 

digitalização como âncora para sua ascensão interna. A partir disso, engaja no 

processo de digitalização de serviços empreendendo uma série de melhorias, seja 

encampando a agenda proposta pela SMIT, seja desbravando caminhos dentro da 

própria secretaria, convencendo seus pares e utilizando o cidadão como seu aliado 

nesse processo. 
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7 CONCLUSÃO 
 
 A partir da análise das percepções e do comportamento reportados pelos 

burocratas no processo de digitalização de serviços na Prefeitura de São Paulo, foi 

possível identificar algumas relações entre esses dois fatores, cumprindo assim o 

objetivo do presente trabalho, que era compreender de que maneira as percepções 

dos burocratas de médio escalão afetam seu comportamento em um processo de 

mudança na implementação de uma política pública.  

 Para isso, segmentamos as percepções em três dimensões: percepções sobre 

si, sobre a política e sobre o cidadão. Por meio de entrevistas feitas com burocratas 

de médio escalão da Prefeitura de São Paulo, buscamos entender como essas 

percepções se relacionavam com o comportamento reportado pelos burocratas 

durante o processo de digitalização de serviços.  

 
QUADRO 8 – Dimensões de análise (reprodução do QUADRO 4) 

Percepções sobre 
si  

Percepções sobre 
o cidadão 

Percepções sobre a 
mudança na 
implementação  da 
política  

 Comportamento 
reportado durante o 
processo de digitalização 
de serviços 

- Quais são 
seus 
propósitos; 

- Razões para 
ingresso no 
serviço 
público; 

- Qual a sua 
responsabilida
de com o 
cidadão. 

- Como ele 
constrói o perfil 
do cidadão em 
seu imaginário; 

- Quais visões 
tem sobre ele; 

- Percepções 
relativas ao 
acesso ao 
serviço; 

- Percepções 
relativas ao uso 
da tecnologia. 

- Suas percepções 
sobre a 
digitalização de 
serviços; 

- As oportunidades e 
desafios do 
processo; 

- Incentivos e 
sanções para 
mudança; 

- Resultados após a 
digitalização. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

- Raciocínio explicativo 
reportado pelo BME 
na justificação do 
comportamento ao 
longo do processo. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
 

 A escolha da digitalização de serviços foi oportuna por ser uma agenda em 

forte expansão no Estado e muito impulsionada pela pandemia da COVID19, dado 

que, com o fechamento das unidades de atendimento presencial da Prefeitura de São 

Paulo — com exceção dos equipamento de saúde, assistência social e segurança 

urbana —, se fez necessário ampliar e agilizar os processos de digitalização de 

serviços já em curso. 
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 Do ponto de vista da análise da atuação do BME, também a seleção da 

temática de digitalização de serviços foi oportuna pela potência dessa agenda na 

promoção de mudanças tanto do ponto de vista da complexificação/simplificação da 

forma de trabalho da burocracia, quanto da inclusão/exclusão do acesso do cidadão 

aos serviços públicos. 

Dessa forma, olhar para o processo de digitalização nos ajudou a explicitar as 

dimensões de justificação do comportamento do burocrata ao lidar com as 

consequências intencionais, involuntárias, previstas e imprevistas do processo de 

mudança. 

O presente capítulo possui dois objetivos principais: o primeiro deles é elencar 

os principais resultados encontrados que nos dão pistas sobre as percepções dos 

burocratas e seu comportamento durante a implementação de uma mudança em 

política pública. E o segundo é descrever as limitações da presente pesquisa e 

indicações de possíveis agendas futuras relacionadas a essa temática.  

Inspirados na análise feita por Brehm e Gates (1997), verificamos que os 

burocratas analisados não são unilateralmente working ou shirking, podendo trabalhar 

ou resistir a depender de alguns fatores. Sendo que o engajamento, a resistência e 

suas variantes tipologias de comportamento devem ser analisados a partir de 

restrições temporais e contextuais, ou seja, o burocrata em um dado contexto, em 

uma determinada posição, em um arranjo específico, opta um comportamento, que, 

por sua vez, pode ser seu absoluto oposto em condições diferentes. 

 
Importante colocar uma temporalidade no engajamento: começo, meio e no 
fim do processo. O engajamento pode ir mudando ao longo do tempo. 
(Marcela, Secretaria de Inovação e Tecnologia) 

 

Brehm e Gates (1997) apresentam três achados relacionados aos fatores que 

podem levar os burocratas a decidirem se engajar ou resistir a um processo de 

mudança em uma política pública. Primeiro, o agente pode trabalhar ou resistir a 

depender da tarefa atribuída. Em segundo lugar, os agentes podem encontrar 

utilidade no trabalho que realizam, não apenas nos incentivos oferecidos pelo 

supervisor. Terceiro, o agente é limitado por tempo e esforço na produção de trabalho, 

ou seja, calcula o dispêndio de energia para a realização da atividade na decisão para 

a ação (BREHM; GATES, 1997).  
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Essas e outras dimensões que acompanham a justificação do seu 

comportamento foram encontradas nos casos analisados e estão sumarizadas a 

seguir. O comportamento reportado pelos burocratas ao engajar ou resistir a um 

processo de mudança na implementação de uma política pública pode depender: 

 

1. da percepção que tem sobre o seu papel no Estado; 

2. da percepção que o burocrata tem sobre os públicos que atende; 

3. da percepção que tem sobre o serviço prestado; 

4. da percepção que o burocrata tem sobre a tarefa que lhe é atribuída; 

5. da percepção de utilidade no trabalho que realizam; 

6. da percepção que tem sobre a alocação de tempo e esforço na produção do 

seu trabalho; 

7. da percepção que tem sobre a atuação dos demais atores na cadeia de 

implementação da política. 

 
7.1 Percepção que tem sobre o seu papel no Estado  
 

No capítulo 5.1 descrevemos como os burocratas entrevistados explicitam as 

narrativas que têm sobre seu papel no Estado, como descrevem sua missão e seus 

objetivos profissionais. Dois casos são salientes para observarmos como as 

percepções que os entrevistados têm sobre si mobilizam seu comportamento durante 

o processo de digitalização: o caso do servidor Pedro, da Secretaria da Fazenda, e da 

servidora Carla, da Procuradoria Geral do Município. Ambos possuem uma visão 

ideológica e categórica sobre o seu papel no Estado: Pedro indica que a sua missão 

é deixar um legado fazendo o que fosse preciso para atingir esse objetivo, e Carla 

indica que a sua missão é mudar o mundo, custe o que custar.  

Ainda que a trajetória dos dois entrevistados parta de origens díspares, sendo 

ela Procuradora Municipal oriunda das altas posições hierárquicas da prefeitura e ele 

agente de nível médio, oriundo das praças de atendimento ao cidadão, ambos 

percorrem uma jornada similar em torno da agenda de digitalização. Ao longo do 

processo vão se tornando entusiastas da agenda, atuando para mobilizar recursos, 

convencendo seus pares e identificando potenciais melhorias para o cidadão a partir 

da digitalização de serviços. 
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Por outro lado, o entrevistado Rodrigo da Secretaria da Fazenda orienta a sua 

atuação a partir do que lhe é ordenado, não atribuindo qualquer motivação à sua 

trajetória e escolha profissional. Ele opta pela carreira do setor público sem a 

demonstração de interesse ou engajamento por esse espaço, isso se reflete nas suas 

ações durante o processo de digitalização, onde, segundo ele, não valeria a pena se 

desgastar na proposição de melhorias. 

 
7.2 Percepção que tem sobre os públicos que atende  
 

Uma das premissas do presente trabalho foi analisar as diferentes percepções 

que os burocratas tinham sobre o público atendido. No capítulo 5.2 elencamos alguns 

achados sobre a relação entre as percepções dos burocratas sobre o cidadão e o 

comportamento reportado ao longo do processo de digitalização. O burocrata pode se 

identificar com o cidadão por compartilhar origens semelhantes e utilizá-lo para 

impulsionar as melhorias no serviço (caso relatado pelo entrevistado Pedro da 

Secretaria da Fazenda); o burocrata pode atuar ativamente no processo de 

digitalização, mas objetivando o distanciamento do cidadão (caso relatado pela 

Gabriela da Secretaria Municipal de Transportes); e pode também atuar de forma 

engajada com finalidades diferentes para diferentes tipos de cidadão, como no caso 

relatado pela Carla da Procuradoria Geral do Município (PGM). 

 Esse último caso é salutar para exemplificar o engajamento para melhoria para 

um tipo de cidadão: a entrevistada Carla inicia um processo de descobrimento da 

ponta, começa a materializar as características do público dos serviços prestados pela 

PGM e engaja para a proposição de melhorias, o que não significa engajar-se para 

ofertar melhorias a todos os cidadãos que permeiam o contexto do atendimento. Para 

alguns cidadãos, classificados como o cidadão-contribuinte, a servidora mobiliza 

estruturas, articulações, orçamento para angariar melhorias no atendimento; no 

entanto, para outros, o cidadão em situação de rua, ela se engaja para removê-los do 

seu horizonte de atuação, inclusive utilizando a força policial — e até recursos próprios 

— para demovê-los. 

 

7.3 Percepção que tem sobre o serviço prestado  
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Eu sou contra isso de idoso ser [considerado] acima de 60 anos. Eu acho que 
é só quem tem dificuldade de locomoção. (Gabriela, Secretaria Municipal de 
Transportes) 

 

Outro aspecto que possivelmente fundamenta a escolha do burocrata na 

atuação durante o processo de digitalização é a percepção que ele tem da natureza 

do serviço prestado. O caso da servidora Gabriela da Secretaria Municipal de 

Transportes nos remete a essa problemática. A opinião que ela tem sobre a política 

de garantia de vagas exclusivas para idosos e deficientes é crucial para entendermos 

como ela se comporta durante o processo de digitalização desse serviço. Durante todo 

o relato do processo não há menção sobre a preocupação da servidora em relação à 

dimensão de exclusão digital própria ao público que ela atende — idosos e deficientes. 

Pelo contrário, enfatiza que é o cidadão que deve se adaptar aos processos 

eletrônicos, não sendo o Estado responsável por garantir as condições de acesso. 

Nesse caso, sendo a servidora contrária à amplitude dos direitos garantidos 

pelo serviço, utiliza-se do processo de digitalização para restringir o acesso, 

culpabilizando o indivíduo por quaisquer dificuldades de ingresso a uma política que 

lhe foi outorgada pela lei.  

 
7.4 Percepção que tem sobre a tarefa atribuída 
 
 O caso narrado pela entrevistada Sandra da Procuradoria Geral do Município 

exemplifica a oscilação entre engajamento e desmotivação dos burocratas a depender 

da tarefa que lhe é atribuída. Estavam motivados quando havia espaço para a co-

construção, junto à Secretaria de Inovação e Tecnologia, de soluções adequadas ao 

seu contexto, autonomia e ingerência sobre o processo de digitalização de serviço na 

Secretaria. Comportamento esse que se altera quando as chefias imediatas se 

apropriam do protagonismo do processo, distanciando as áreas técnicas, que passam 

a receber soluções de prateleira desconectadas dos problemas reais de seu dia a dia.  

Logo, o caso é saliente para exemplificar a mutabilidade do comportamento dos 

atores ao longo do mesmo processo, a depender do contexto e posição dos atores 

em torno da agenda, perpassando dimensões relativas às dinâmicas intersecretariais 

e mudança de posição dos servidores nas estruturas hierárquicas.   
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7.5 Atribuição de utilidade no trabalho que realizam 
 

Como indicamos anteriormente nos casos analisados, observa-se que o 

processo de digitalização raramente é iniciado pelo alto escalão, ressalvadas algumas 

exceções relacionadas à digitalização como solução para a corrupção. Nos demais 

casos, o processo costuma ser inaugurado mediante a articulação dos técnicos da 

própria secretaria e entre eles e os técnicos da Secretaria de Inovação e Tecnologia. 

Para que isso ocorra, observa-se uma importante valoração no processo de 

digitalização de serviços por parte dos burocratas de médio escalão engajados para 

o trabalho (working). Eles percebem utilidades no trabalho que adicionam relevância 

para o seu engajamento no processo de digitalização de serviços, para além da 

própria natureza da atividade ou incentivos de seus supervisores. 

Podemos verificar no caso relatado do servidor Pedro na Secretaria da 

Fazenda a decisão do burocrata em atuar de forma engajada ou resistente a partir da 

utilidade que encontra no trabalho que realiza, para além dos incentivos oferecidos 

pelos seus supervisores (BREHM; GATES, 1997). Haja vista que o servidor encontra, 

no processo de digitalização de serviços, a oportunidade de ascensão na estrutura de 

sua secretaria, mesmo que essa pauta não fosse ancorada pelo alto escalão, chefias 

e por seus pares. Há também uma valoração da utilidade do trabalho por parte do 

burocrata na oferta de melhorias ao cidadão, preocupação essa que permeia a sua 

narrativa, possivelmente em decorrência da sua trajetória profissional oriunda dos 

balcões de atendimento em equipamentos da prefeitura em territórios vulneráveis — 

o Descomplica de São Miguel. 

 

7.6 Percepção que tem sobre a alocação de tempo e esforço na produção do seu 
trabalho  

 
Outro aspecto que possivelmente fundamenta a escolha do burocrata para agir 

de forma engajada ou resistente é o seu cálculo de tempo e esforço na produção do 

trabalho (BREHM; GATES, 1997), ou seja, ele pondera o dispêndio de energia para a 

realização da atividade na decisão para a ação. 

 Nesse sentido, ainda que o processo de digitalização possa gerar impactos 

positivos para o trabalho do burocrata, tornando sua atividade mais fácil, ágil e, por 
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vezes, mais segura; por outro lado, também é possível que o processo incorra em 

mais trabalho para os servidores, como no caso do Departamento de Serviços Viários 

(DSV) relatado pela entrevistada Gabriela da Secretaria Municipal de Transportes. 

Nesse caso, a avaliação de tempo e esforço feita pela servidora não estava condizente 

com o resultado esperado do processo. Além da energia despendida em articulação, 

convencimento, disputa orçamentária e em ter sua voz ouvida durante o processo, o 

resultado desse esforço não era satisfatório, segundo ela. A partir de então, a 

servidora decide pela atuação resistente e contrária ao processo de digitalização. 

 
7.7 Percepção que tem sobre a atuação dos demais atores na cadeia de 

implementação da política  
 

Por fim, pela perspectiva relacional verificamos a atuação do burocrata a partir 

da análise das relações deste com outros atores, ou seja, como se relacionam e se 

identificam com seus pares, o alto escalão e os burocratas de nível de rua, e que 

estratégias utilizam para atingir seus objetivos através dessas interações. Nesse 

sentido, servidores entrevistados nas três secretarias nos dão pistas sobre como a 

sua atuação se baseia também na percepção que têm sobre os seus pares.  

A entrevistada Sandra da Procuradoria Geral do Município e o entrevistado 

Pedro da Secretaria da Fazenda identificam que seus colegas — respectivamente os 

procuradores no caso da PGM e os auditores no caso da SF — possuem percepções 

sobre o cidadão diferentes das suas. Ambos narram como identificaram fatores que 

mobilizam seus pares em prol da digitalização, seja reforçando que o processo de 

digitalização os afastaria ainda mais do cidadão, seja indicando como ele ampliaria a 

compliance e a possibilidade de controle do Estado sobre o cidadão. Nesse sentido, 

os entrevistados identificam quais são as percepções que seus pares têm sobre o 

cidadão e sobre o processo de mudança na política, e utilizam argumentos aderentes 

a essas percepções para engajá-los no processo de digitalização de serviços. 

Já a entrevistada Gabriela da Secretaria Municipal de Transportes justifica seu 

posicionamento contrário à permanência do atendimento presencial ao mesmo tempo 

em que critica o processo de digitalização de serviços pautada na percepção que tem 

sobre a atuação subversiva dos screen-level bureaucrat. Segundo a entrevistada, os 

atendentes aprendem como operar o sistema a fim de facilitar o seu próprio trabalho, 
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ainda que isso signifique imputar dados incorretos e pegar atalhos no sistema. Ou 

seja, utiliza a percepção sobre os BNR como justificativa para atuar contrariamente à 

disponibilização de formas de acesso presencial aos serviços, atrapalhando 

simultaneamente o processo de digitalização de serviços. 

Em suma, a partir dos achados elencados podemos associar alguns fatores 

que implicam na tomada de decisão do burocrata durante o processo de digitalização 

de serviços: seu julgamento sobre o seu papel, sua percepção sobre o cidadão, 

valoração sobre o serviço que entrega, a tarefa e o tipo de trabalho que 

desempenham, suas preferências individuais, suas redes e percepções 

compartilhadas com seus pares, mas nenhum desses fatores de forma determinística. 

Assim, a presente pesquisa pode contribuir no entendimento do papel e 

atuação dos burocratas que se encontram na camada intermediária da administração 

pública, articulando, facilitando, colaborando, impulsionando ou barrando as 

transformações no Estado.  

 Cabe ressaltar, no entanto, as possíveis limitações de pesquisa desta 

dissertação. Em primeiro lugar, por se tratar de uma pesquisa qualitativa, os achados 

não dizem respeito à atuação de todo o corpo burocrático municipal, nem aos BME 

especificamente, mas a um pequeno grupo de entrevistados de algumas secretarias 

da Prefeitura de São Paulo. A segunda limitação diz respeito ao meu papel como 

servidora municipal, que, por um lado, me permitiu acessar pessoas dentro da 

Prefeitura de São Paulo com maior facilidade, por outro, pode incorrer em restrição de 

informações compartilhadas pelos entrevistados com um dos seus pares, em 

decorrência da minha posição na estrutura hierárquica municipal atual e anterior. 

 Outro fator de grande impacto para a presente pesquisa se deu em decorrência 

do início da pandemia da COVID19, o que inviabilizou a realização de entrevistas 

presenciais, ao mesmo tempo que impulsionou o ritmo da digitalização de serviços no 

município. Ainda que seja salutar a facilitação da realização de encontros virtuais com 

os entrevistados, a coleta foi realizada no início do período de teletrabalho da 

administração municipal, momento em que as secretarias estavam se adaptando às 

novas formas de operação, incluindo a disponibilização quase imediata de serviços 

digitais. O caos decorrente do período inicial de adaptação da gestão municipal ao 

contexto da pandemia prejudicou em certo grau o acesso a alguns entrevistados. 
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Por fim, apresento uma relevante limitação de pesquisa que se materializa 

como um aprendizado para futuras coletas relacionadas ao comportamento 

burocrático. No processo de busca dos entrevistados foi possível notar a dificuldade 

de acesso a alguns entrevistados que haviam atuado de forma explicitamente 

resistente durante processo de digitalização de serviços nas suas secretarias. Ou seja, 

a resistência na concessão de entrevistas de burocratas resistentes à digitalização é 

um importante aprendizado de pesquisas sobre o comportamento burocrático, o que 

nos leva a pensar em outras formas de coleta de percepções e enunciação de 

comportamentos para esse grupo de servidores. 

 Como possíveis agendas futuras, parece fundamental avançar no estudo da 

atuação do burocrata de médio escalão e no entendimento de como as percepções 

desses burocratas afetam seu comportamento em um processo de mudança na 

implementação de uma política pública. Nesse sentido, seria interessante realizar 

pesquisas mais abrangentes comparando áreas de políticas públicas, localidades e 

diferentes entes federativos. Possivelmente combinando métodos de pesquisa 

quantitativa e qualitativa no estudo das semelhanças e diferenças de atuação entre 

os burocratas de médio escalão, os burocratas de nível de rua e o alto escalão. 

 Por último, ao longo do trabalho utilizei o processo de digitalização de serviços 

como instrumento para a explicitação das percepções e comportamentos. No entanto, 

parece relevante que outros estudos avancem na análise dos impactos da 

digitalização para os servidores e para os cidadãos, tanto no que se refere a 

inclusão/exclusão do acesso ao cidadão aos serviços públicos, quanto dos arranjos 

de TICs na alteração do exercício da discricionariedade da burocracia. 
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APÊNDICE A – Roteiro das entrevistas exploratórias semiestruturadas com a 
equipe da Coordenadoria de Atendimento ao Cidadão e Melhoria de Serviços 
Públicos 
 

● Apresentação da proposta do estudo. 

● Quais são os casos mais emblemáticos de digitalização de serviços que você 

vivenciou?  

● Quais os principais desafios de cada um desses casos? 

● Você poderia me contar um caso em que foi muito fácil fazer a digitalização, por 

que? 

● Você poderia me contar um caso em que foi muito difícil fazer a digitalização, 

por que? 

● Como os burocratas das secretarias responsáveis pelos serviços se 

comportaram? 

● Que estratégias vocês usavam para incentivar a digitalização? 

● Na sua percepção quais são os principais fatores que levam o(s) responsável(is) 

pelo serviços a optarem pela digitalização? 
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APÊNDICE B – Roteiro das entrevistas semiestruturadas e coleta de histórias 
com as equipes de cada serviço 
 
Percepções sobre si 
Propósito: 

1. Quando e por que você decidiu ser servidor público? 

2. Há quantos anos você é servidor público? 

3. Ser servidor público é… 

4. A sua missão é… 

 

Impacto para o cidadão: 

5. Você acha que o que faz gera impacto para o cidadão? 

 

Percepções sobre o cidadão 

1. Pense em um cidadão que utiliza esse serviço 

2. Qual o nome dele? 

3. Qual a idade dele? 

4. Qual a ocupação dele? 

5. Quais necessidades o cidadão quer resolver com o serviço? 

6. Como o cidadão se comporta ao longo do serviço? 

7. Quais dificuldades o cidadão pode encontrar durante o serviço? 

8. O cidadão entende como deve acessar o serviço? 

9. Como ele/ela interage com a tecnologia? 

10. Como era pra ele/ela acessar o serviço antes da digitalização? 

11. Como é para o cidadão acessar o serviço agora?  

12. Como você imagina que o cidadão se sente agora? Ele está mais satisfeito? 

 
 
 
Percepções sobre a mudança na política 

1. O que aconteceria com você e com a sua equipe se você decidisse não 

digitalizar? 

2. O que aconteceria com você e com a sua equipe se você decidisse digitalizar? 
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3. O que você imaginou que aconteceria com o serviço se fosse digitalizado? 

4. O que de fato aconteceu depois que o serviço foi digitalizado? 

 

Comportamento no processo de digitalização de serviços 

Antes: 

1. De quem foi a ideia de digitalizar esse serviço? Como isso chegou até você? 

2. Você se sentiu pressionado por alguém para fazer a digitalização? 

3. Quais fatores você levou em consideração na hora de decidir digitalizar o 

serviço? 

4. Que expectativas você tinha com o processo de digitalização? 

5. Como o restante das pessoas envolvidas no processo se comportavam em 

relação ao processo de digitalização? Estavam animadas, receosas, 

desmotivadas, etc? 

6. Como você se sentia antes de iniciar o processo de digitalização? 

 

Durante: 

7. Como foi o processo de digitalização? Foi trabalhoso? O que você precisou 

fazer para realizar a digitalização? 

8. Durante o processo de digitalização, como o restante das pessoas envolvidas 

no processo se comportavam? Estavam animadas, receosas, desmotivadas, 

etc? 

9. Como você se sentiu durante o processo? Estava animado, receoso, 

desmotivado, etc? 

10. Durante o processo de digitalização, houve alguma mudança nos requisitos 

para acessar o serviço? Por exemplo, algum documento deixou de ser pedido. 

11. Ao longo do processo de digitalização do serviço, o cidadão foi consultado? 

12. Durante o processo, as expectativas que você tinha inicialmente foram 

alteradas? 

 

Após: 

13. Depois que o serviço foi digitalizado, como ficou seu trabalho? Mais fácil? Mais 

difícil? 

14. Depois que o serviço foi digitalizado, suas expectativas iniciais foram 
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alcançadas? 


