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RESUMO

O caso relata a tentativa de inovação em um programa estadual de combate à

insegurança alimentar. Destaca algumas dificuldades técnicas para a construção de

alternativas, bem como os conflitos de gestão relacionados aos ambientes internos e

externos ao órgão responsável pela formulação e gestão da política. Por fim,

considera questões sobre a estrutura organizacional do órgão formulador e suas

consequências sobre a implementação e inovação em políticas públicas.

Palavras-chave: administração pública, implementação de políticas públicas,

Inovação no setor público.



ABSTRACT

The case reports the attempt to innovate in a state program to combat food

insecurity. It highlights some technical difficulties for the construction of alternatives,

as well as management conflicts related to the internal and external environments of

the body responsible for formulating and managing the policy. Finally, it considers

questions about the organizational structure of the formulating body and its

consequences on the implementation and innovation in public policies.

Keywords: public administration, implementation of public policies, innovation in the

public

sector.
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Começando na gestão pública

Mariana era vista por seus colegas de trabalho como uma pessoa analítica e

questionadora. Após dedicar 10 anos de sua carreira em diferentes organizações do

terceiro setor, estava confortável com a estabilidade financeira proporcionada pelo

cargo que exercia em um banco privado. Porém, um desejo profundo de “fazer algo

relevante e de grande escala” pela sociedade ainda a inquietava. Assim, passou a

pensar que, talvez, empregar suas habilidades na administração pública fosse o

melhor caminho para realizar esse desejo.

Mobilizou então sua rede de contatos no LinkedIn e, um mês depois, Paula,

uma das coordenadoras da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado

(SDSE), lhe enviou uma mensagem convidando para um processo seletivo para a

vaga de assessora técnica da Coordenadoria de Inovação (CI), estrutura que havia

acabado de ser criada e que estava sendo implementada naquele momento. Os

principais objetivos da CI eram inovar nas políticas da SDSE, simplificar processos

internos, construir de indicadores e, paralelamente às outras sete coordenadorias

que já faziam parte da SDSE, formular políticas relacionadas a temas sob a gestão

da pasta. Ao final da conversa, Paula disse que Mariana tinha o perfil desejado para

a vaga e pediu que compusesse a equipe o mais rápido possível, já que as

demandas eram muitas.

Em março de 2020, quando Mariana assumiu o cargo na SDSE, as novidades

eram muitas. Não apenas o domínio de e-mail havia mudado, agora “@gov”, mas

também a própria dinâmica de trabalho na secretaria, uma vez que o trabalho

passou a ser remoto, em decorrência das restrições impostas pela pandemia da

COVID-19, fazendo com que o processo de adaptação ao novo trabalho fosse ainda

mais difícil. Para completar, um mês depois, Paula, agora sua chefe, lhe deu a

notícia: “Mariana, serei promovida ao cargo de secretária executiva da SDSE, e a CI

deixará de existir”.

Ainda sem saber o que isso significaria na prática, Mariana e os outros

técnicos da CI foram então realocados na Coordenadoria de Gestão (CG), que já

estava consolidada na estrutura da SDSE. Naquele momento, o governo tinha uma

grande incerteza quanto aos impactos da pandemia, e por isso decidiu priorizar
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ações e programas que tivessem mais chances de mitigar seus efeitos diretos e

indiretos. Um dos programas priorizados pela SDSE foi o Prato Social, a rede de

restaurantes populares do estado. Tendo servido mais de 260 milhões de refeições

ao longo das duas décadas de sua existência, o programa é bem avaliado pela

população e está presente em 59 municípios do estado. Cada unidade oferece, a

qualquer cidadão que deseje, alimentação saudável por R$ 1 no almoço e R$ 0,50

no café da manhã. Em um contexto de crise econômica, o programa era tido pelo

governo como uma ferramenta essencial para proporcionar à população uma

alimentação adequada.

Mariana e outros técnicos da CG foram chamados a formular alternativas para

atender às demandas urgentes do programa e identificar oportunidades de melhoria.

Geralmente, os assuntos ligados aos restaurantes populares eram tratados pela

Coordenadoria de Segurança Alimentar (CSA), que contava com um quadro de

servidores especializados em políticas de segurança alimentar, mas, naquele

momento, a SEDS decidiu que as propostas para otimizar os recursos do Prato

Social seriam construídas pela CG. Além de intervenções emergenciais, era

importante apresentar alternativas que considerassem o que havia sido estabelecido

pelo governo estadual no Plano Plurianual 2020 - 2023, que continha duas metas

diretamente relacionadas ao programa de restaurantes populares:

i) aumentar em 28 milhões o número de refeições servidas ao final do PPA -

em comparação ao período de 2015 a 2018.

ii) atender 100% dos municípios em situação de insegurança alimentar alta e

muito alta.

Mariana sabia que na administração pública "o cobertor era curto” e que,

antes de formular a política, seria necessário um diagnóstico correto da situação. As

primeiras questões que lhe vieram à mente foram: “Será que atualmente as pessoas

que vivenciam a insegurança alimentar de forma mais grave no estado estão

acessando o serviço?” e “Onde estão localizados os restaurantes? Perto ou longe

dos mais vulneráveis?".
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As respostas a essas perguntas dependeriam de dados adequados e

atualizados sobre os restaurantes, o perfil da população atendida pelo programa e

da distribuição da insegurança alimentar no território. Para surpresa de Mariana,

ficou evidente que os índices de insegurança alimentar por município não estavam

disponíveis na SDSE ou não estavam desatualizados. Os últimos levantamentos

disponíveis haviam sido realizados pelo governo federal, especialmente pela

Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional (CAISAN), e pelo censo

demográfico, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),

mas que estavam desatualizados.

Nesse momento, os gestores da secretaria perceberam a necessidade de ter

dados confiáveis antes de propor qualquer solução e por isso pediram que Laura,

cientista de dados contratada pela SDSE, ajudasse a levantar as informações

necessárias para diagnosticar a insegurança alimentar no estado. Laura e Mariana

pesquisaram diferentes metodologias para medir a insegurança alimentar no Brasil,

até que encontraram um trabalho acadêmico aderente aos seus objetivos. Após

entrar em contato com a autora do estudo para discutir as adaptações necessárias

no modelo estatístico, construíram indicadores de insegurança alimentar adequados

à realidade local e a baseados em dados acessíveis à SDSE.

Após um mês de trabalho, ficaram felizes ao perceberem que os novos

indicadores eram consistentes e que, agora, as informações poderiam ser

atualizadas de forma mais fácil e frequente para cada município. Por outro lado,

ficaram surpresas ao descobrir que, empregando a nova metodologia, nenhum dos

restaurantes do Prato Social estava localizado em áreas ou municípios que

registraram as maiores taxas de insegurança alimentar do estado. Constataram que

os municípios com maiores índices de insegurança alimentar eram pobres e tinham

uma população pequena, enquanto os restaurantes populares estavam localizados

em cidades mais ricas, geralmente médios e grandes municípios.

Se a vida te der limões, faça uma limonada

Enquanto Mariana e Laura pensavam nessas questões, João, coordenador

da CG, as chamou para parabenizá-las pelo trabalho realizado até aquele momento.
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Mariana e Laura agradeceram, disseram que estavam finalizando o diagnóstico e

que pretendiam fazer algumas propostas de intervenção até o final daquela semana.

Foi nesse momento que o chefe disse: “Pois é… não sei se vocês ficaram sabendo,

mas o gabinete do governador propôs, em uma reunião em que não fomos

convidados, que a SDSE invista em uma espécie de caminhão-cozinha”.

Mariana e Laura estranharam aquela conversa, já que essa opção nunca

havia sido apresentada à SDSE, mas esperaram João concluir. “A ideia é adaptar

um veículo com uma cozinha e usá-lo em situações de calamidade pública, na

distribuição de cestas básicas, por exemplo. Não sei se é uma boa ideia, mas

provavelmente terá uma grande repercussão na mídia”.

Nas semanas seguintes, a equipe técnica da SDSE percebeu que a ideia

apoiada pelo gabinete do governador não tinha um bom custo-benefício, isso porque

um único caminhão demandaria um investimento alto e não atenderia às

necessidades, já que os municípios em situação de insegurança alimentar alta e

muito alta estavam espalhados em uma área de 250.000 Km2. Além disso, os

técnicos da CG argumentaram que, em momentos de calamidade pública, outras

políticas, como campanhas ou a própria mobilização social, poderiam ser respostas

mais adequadas do que um “caminhão-cozinha”.

Enquanto isso, aumentavam os rumores de que o governador estava

gostando da ideia do caminhão-cozinha. Agora, Mariana se perguntava: “Como

transformar esse limão em uma limonada? O que propor para que, ao mesmo

tempo, o diagnóstico técnico da secretaria seja levado em consideração, mas não

frustre as expectativas do governador?”.

Naquela semana, ao analisar o número de refeições que cada restaurante da

rede oferecia, Mariana percebeu que muitas das unidades estavam produzindo

abaixo da capacidade e, mesmo a demanda tendo aumentado logo nos primeiros

meses da pandemia, havia sobras de refeições em vários dos restaurantes

espalhados pelo estado.

Enquanto refletia sobre essas informações, a campainha da casa de Mariana

tocou. Era o entregador do restaurante em que acabara de encomendar seu almoço.

Em tempos de pandemia, o delivery havia se tornado uma alternativa importante

para que as pessoas pudessem acessar diferentes serviços. Foi então que Mariana
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pensou “e se entregássemos as refeições do restaurante popular, aproveitando as

sobras dos restaurantes ou mesmo aumentando a produção daqueles que têm

capacidade ociosa, e distribuíssemos em áreas de maior vulnerabilidade?”.

A ideia foi bem recebida pela CG e pelo governador, pois permitiria otimizar

os recursos e ao mesmo tempo aumentar a capilaridade do serviço. A proposta,

batizada de Prato Social Volante (PSV), era que 24 veículos utilitários médios - vans

- distribuíssem as refeições produzidas pelos restaurantes nos municípios com os

piores indicadores de insegurança alimentar. Além de dispensar adaptações nos

automóveis, a proposta não previa a necessidade de investimento em uma frota

própria, já que a operacionalização do serviço seria contratada junto às entidades

gestoras dos restaurantes populares.

Logo a notícia se espalhou e alguns prefeitos alinhados politicamente ao

governador começaram a pedir à SDSE que o PSV, caso fosse implementado,

contemplasse seus municípios. Porém, as técnicas da secretaria perceberam que

esses municípios não eram aqueles com indicadores de insegurança alimentar mais

críticos. Como se não bastasse, o gabinete do governador disse para a SEDS que,

independentemente do que os dados diziam, a capital do estado deveria ser uma

das “vitrines” e, portanto, obrigatoriamente, implementaria o PSV.

Agora, o desafio de Mariana e da CG era fazer com que a escolha dos

municípios que implementariam o PSV fosse racional, buscando atender aos

interesses dos cidadãos em primeiro lugar. Enquanto olhavam para o mapa do

estado, dividido em áreas com maior ou menor incidência de insegurança alimentar,

as técnicas discutiam uma forma de ancorar a decisão dos gestores para a capital.

Mariana e Laura sabiam que não tinham o poder de tomar a decisão final, mas

poderiam influenciar a escolha dos gestores.

Fizeram, então, um ranking de insegurança alimentar por municípios. E uma

vez que não haveria recursos suficientes para implementação em todo os

municípios, propuseram que o governador escolhesse os municípios que receberiam

o PSV dentro de áreas e municípios que apresentassem as piores taxas de

insegurança alimentar. As técnicas pensavam: “mesmo que um município seja

escolhido por afinidade político-partidária, talvez o ranking possa influenciar a

decisão dos gestores, inibindo escolhas divergentes dos critérios técnicos”. A
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solução proposta para a capital foi parecida, dividindo a cidade em áreas de maior

ou menor insegurança alimentar. Assim, o PSV poderia ser direcionado ao

atendimento das áreas mais vulneráveis da capital, mesmo que, comparado a outros

municípios do estado, não contasse com as piores taxas de insegurança alimentar.

Banho-maria

Em agosto de 2020 a CG intensificou as conversas com a CSA, que seria a

coordenadoria responsável pela implementação e gestão da política. A relação entre

as duas coordenadorias não era simples, e um episódio ocorrido em maio estava

vivo na memória de Mariana. Durante a formulação do PSV, Mariana comentara com

uma das gestoras da SDSE sobre a necessidade dos técnicos da CG em conhecer

“de perto” o funcionamento dos restaurantes populares, fazendo visitas presenciais.

Argumentava que isso era fundamental para a formulação da política pois: “fazer

bons projetos somente com base em indicadores é muito difícil”. A colega de

trabalho, porém, desencorajou: "Não acho uma boa ideia, Mariana. A CSA vai achar

que estamos monitorando o trabalho deles” e completou “Por favor, não faça isso.”.

A CSA tinha seus próprios grupos de trabalho sobre segurança alimentar,

dispondo de servidores qualificados, mas que não haviam sido incluídos na

formulação do PSV. Por ser uma das coordenadorias mais antigas da SDSE, a CSA

também tinha propostas de intervenção para o tema. Inclusive, desde 2015,

insistiam para que o orçamento da SDSE contemplasse um projeto de cozinhas

comunitárias, estruturas menores que os restaurantes tradicionais do Prato Social, e

que seriam implementadas em municípios médios. O objetivo do projeto era, além

de combater a insegurança alimentar, integrar uma série de ações voltadas para o

fortalecimento da cadeia produtiva da comunidade local.

Já era final de novembro de 2020 e, apesar de algumas alterações pontuais,

como a ampliação do atendimento dos restaurantes aos finais de semana e no

jantar, Mariana tinha a impressão de que o PSV “parecia estar em banho-maria”.

Após três meses de estudos e reuniões entre a CG e a CSA, nenhuma decisão

concreta na SDSE tinha sido tomada para tirar o PSV do papel. Mesmo diante do

diagnóstico proporcionado pelo painel de indicadores e apoio da CG ao PSV,
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Mariana e Laura percebiam que as reuniões internas entre a CG e CSA sobre o

assunto eram pouco efetivas.

Mariana agora tentava convencer pessoalmente os servidores da CSA para

ganhar o apoio institucional necessário para a implementação do PSV, mas parecia

que já era tarde demais, e pensava: “Como fazer mais uma limonada?”. Talvez os

servidores do CSA estivessem ressentidos por não terem participado da formulação

do PSV ou com receio de que os recursos disponíveis no orçamento para seus

projetos diminuíssem, caso fosse implementada a solução proposta pela CG. Ou

talvez fosse apenas uma diferença entre o senso de urgência entre agentes públicos

concursados e contratados, impactando no ritmo de implementação da política.

Independentemente do que fosse, Mariana se perguntava: "Qual arranjo entre a CG

e CSA pode ser proposto para viabilizar a implementação do PSV?”.
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Figura 1 - Programa de Segurança Alimentar e Nutricional

Fonte: Plano Purianual 2020 - 2023. Disponível em:
http://gerconteudo.planejamento.sp.gov.br/Arquivo.ashx?4Prdb84uxJIgcEa8SnUULA==
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Figura 2 - Estrutura organizacional da Secretaria de Desenvolvimento Social

Fonte: Elaboração própria
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Notas de ensino

Objetivos educacionais

O objetivo do caso de ensino é estimular que alunos de graduação e

pós-graduação que estejam cursando disciplinas sobre inovação no setor público

possam refletir sobre a importância da inovação neste setor e identificar seus fatores

e indutores. Esse tema tem se destacado nas organizações que buscam soluções

para problemas públicos complexos, uma vez que permite a melhoria incremental

das políticas públicas, sem a necessidade de implementar reformas administrativas

amplas e custosas. Diante da pressão dos cidadãos por melhores políticas, além do

fato de que as responsabilidades dos governos subnacionais aumentaram após a

Constituição de 1988, a inovação tem tido um papel importante no aumento das

capacidades estatais nos diferentes níveis de governo, sendo fundamental identificar

os fatores que a viabilizam.

O caso foi baseado no relato de três pessoas, chamadas pelos nomes

fictícios de Mariana, Laura e João, que participaram diretamente da formulação e da

tentativa de implementação do Prato Social Volante. A narrativa apresenta uma

situação em que diferentes atores interagem para melhorar um programa estadual

de combate à insegurança alimentar, chamado de Prato Social Volante, nome

também fictício, permitindo ao leitor se aproximar da realidade de uma organização

pública e identificar os desafios de formular e implementar políticas. Assim, o leitor

pode exercitar uma avaliação empática sobre as decisões tomadas pelas

personagens diante dos desafios técnicos e organizacionais. Nesse sentido,

espera-se também que o leitor possa desenvolver habilidades emocionais como

colaboração, adaptabilidade, persuasão e relacionamento interpessoal, além de

estimular a criatividade para a formulação de alternativas de políticas públicas.
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Considerações gerais sobre o tema

A qualificação do debate e a promoção de uma cultura de inovação no setor

público podem se beneficiar de estudos acadêmicos que sistematizem seus tipos,

objetivos, fases, fatores de influência e falhas. O caso de ensino relatado acima é

uma oportunidade para i) refletir sobre a necessidade de inovação na administração

pública e ii) identificar as dimensões, sistematizadas em modelos teóricos, que

estimulam ou restringem a inovação em um caso específico. Para apoiar os

objetivos educacionais propostos sugere-se a leitura de dois artigos:

Artigo 1 - É preciso inovar no governo, mas por quê?1

Artigo 2 - Inovação pública no Brasil: uma visão geral de seus tipos,

resultados e indutores2

O primeiro artigo esclarece como as reformas administrativas implementadas

no Brasil e no mundo, em resposta às transformações sociais, políticas e

econômicas ao longo do tempo, redefiniram, não só a função do Estado, mas

também as estratégias de atuação da administração pública. Se, por um lado, a

implementação dos modelos de administração racional-legal, gerencial e de

governança em rede foram importantes para conduzir as políticas públicas de forma

mais eficiente, oferecendo melhores serviços aos cidadãos e legitimando governos,

por outro, não foram capazes de superar vários problemas complexos. A Secretaria

de Desenvolvimento Social do Estado (SDSE), organização em que os fatos

relatados no caso de ensino ocorrem, orienta-se, essencialmente, por princípios dos

modelos racional-legal e gerencial, mas enfrenta dificuldades para garantir que os

cidadãos em situação de insegurança alimentar tenham acesso a uma alimentação

adequada.

Uma das reflexões que pode ser feita a partir do caso de ensino e da leitura

do artigo 1 diz respeito à importância do processo de inovação no setor público e de

2 Capítulo 6 do livro Inovação no Setor Público: teoria, tendências e casos no Brasil. Disponível em:
https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/2989/1/171002_inovacao_no_setor_publico.pdf

1 Capítulo 1 do livro Inovação no Setor Público: teoria, tendências e casos no Brasil. Disponível em:
https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/2989/1/171002_inovacao_no_setor_publico.pdf
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sua relação com as reformas administrativas do Estado, que buscam aumentar a

eficiência da máquina pública para oferecer melhores políticas públicas. O modelo

de administração racional-legal, implementado, no Brasil, no início do século XX,

tinha como um dos pontos principais a profissionalização da burocracia como forma

de assegurar maior eficiência aos processos administrativos e, assim, implementar

melhores políticas públicas. Porém, com o passar do tempo, o olhar excessivo para

o interior da máquina estatal, focado principalmente em processos, foi afastando a

burocracia das necessidades dos cidadãos, abrindo espaço para o modelo

gerencial, que foi implementado no Brasil a partir da década de 90. Nesse modelo, o

foco se deslocou da conformidade interna, baseada no controle ex-ante, para a

flexibilização de processos, com o objetivo de garantir a efetividade da política

pública, mas sem perder de vista a eficiência. Para tanto, o modelo gerencial se

baseou em práticas da administração privada, diminuiu a presença do Estado em

vários setores da economia, desburocratizou e regulamentou atividades privadas,

desconcentrou a administração pública e terceirizou serviços.

No caso de ensino é possível observar que a estrutura verticalizada da SDSE,

que conta com a maior parte do corpo funcional composto por servidores

concursados, especializados e organizados em carreiras, tem como origem o

modelo racional-legal. Ao mesmo tempo, a contratação de organizações sociais para

gerir os restaurantes populares e, idealmente, também o Prato Social Volante,

remetem às práticas da administração gerencial. Já a tentativa de inovação na

política de segurança alimentar, que a princípio seria conduzida pela Coordenadoria

de Inovação, mas que, ao fim, foi encabeçada por Mariana e Laura com pouco apoio

institucional, não está associada a um modelo proposto por uma reforma

administrativa específica. A inovação proposta não representa uma ruptura de um

modelo administrativo em relação às funções que devem ou não ser exercidas pelo

Estado ou na forma de organização da burocracia. Ao contrário, representa uma

tentativa de mudança em uma política através de paradigmas já adotados pela

administração pública. Nesse sentido, uma estratégia de inovação no setor público é

importante porque pode aumentar as chances de adoção de uma política, já que não

propõe mudanças estruturais nos modelos de administração.
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Considerando que a inovação na administração pública é desejável, é

importante entendê-la para aplicá-la de forma efetiva. Por isso, é proposto um

exercício para que os alunos identifiquem, de forma geral, os determinantes da

inovação, bem como as condições que incentivaram a concepção do Prato Social

Volante. Para amparar essa reflexão, sugere-se que seja adotada a classificação

apresentada no artigo 2, que aponta os fatores que influenciam as práticas de

inovação no setor público, e que são agrupadas em quatro níveis apresentados na

imagem abaixo: i) ambientais; ii) organizacionais; iii) individuais; e iv) características

da inovação

Figura 3 - Níveis e fatores de influência da inovação:

Fonte: CAVALCANTE e CAMÕES (2017, p. 128)

Uma das conclusões principais do artigo 2 é que a capacidade de inovação

de uma organização não é determinada por um fator isolado, mas sim pela

combinação entre os fatores que compõem suas dimensões, o tipo de inovação,

suas fases e seus objetivos. Vale destacar que as categorias que compõem essas

dimensões não são estanques. No caso de ensino, o Prato Social Volante pode ser

enquadrado como um tipo de inovação de processos, uma vez que aumenta a

eficiência de processos internos da SEDS, otimizando a estrutura dos restaurantes

para entregar um número maior de refeições. Essa perspectiva está de acordo com

Cavalcante e Camões (2017, p.123), que afirmam que na inovação no processo "o
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objetivo é aumentar a eficiência e eficácia dos processos organizacionais internos

para facilitar a produção e entrega de bens e serviços aos cidadãos (foco interno)."

Por outro lado, o caso apresentado também se enquadra no tipo de inovação em

serviços, já que busca estender a política pública para cidadãos que ainda não

acessam a política de segurança alimentar. Conforme definição dos mesmos

autores, a inovação no serviço é definida como a "introdução de novos serviços para

clientes novos ou existentes ou oferecimento de serviços existentes para novos

clientes." (CAVALCANTE; CAMÕES, 2017, p. 123).

Em relação às fases de adoção, o Prato Social Volante situa-se na fase de

geração (CAVALCANTE; CAMÕES, 2017, p. 123), já que a política foi formulada,

mas ainda não foi implementada. Nesse sentido, uma possível discussão em sala

poderia se dar em torno da associação que o artigo 2 faz sobre as fases da inovação

- geração, adoção e mensuração - de uma inovação em relação ao ambiente, a

complexidade da solução, a formalização do processo e centralização da

organização em que se insere. Segundo os autores, uma inovação é gerada com

mais facilidade em ambientes com estrutura orgânica, enquanto que sua adoção é

mais provável de ocorrer em uma estrutura mecânica. Fazendo um paralelo com o

caso de ensino, verifica-se que a geração da ideia do Prato Social Volante se deu de

forma orgânica, conduzida por técnicas da secretaria de forma relativamente

autônoma, mas sua implementação pode ter sido prejudicada por não haver uma

estrutura mecânica que pudesse ser demandada para executá-la.

Outras dimensões que podem ser identificadas no caso de ensino dizem

respeito ao objetivo da inovação e do tipo de abordagem. Quanto aos objetivos e

resultados da inovação, podem focar em: i) eficiência; ii) qualidade; iii) satisfação do

usuário; iv) eficácia v) economia; vi) resposta ao ambiente externo e vii)

envolvimento social. Cabe dizer que vários objetivos podem ser atingidos ao mesmo

tempo, mesmo que, a princípio, algum deles não tenha motivado a inovação. No

caso em questão, o Prato Social Volante foi motivado, principalmente, pelas

condições impostas pelo ambiente externo, relacionadas à pandemia causada pela

Covid-19. Por outro lado, a inovação também foi motivada por uma busca pela

eficácia da política, uma vez que as entregas por vans permitiria que os cidadãos em

condições mais vulneráveis e que não moram perto dos restaurantes sociais,
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tivessem acesso à política. Além disso, durante o diagnóstico que antecedeu a

formulação da política, verificou-se que muitos dos restaurantes espalhados pelo

estado tinham uma capacidade ociosa ou sobras de refeições, fazendo com que a

eficiência passasse a ser outro resultado esperado pela inovação. Em relação ao

tipo de abordagem, podem ser: i) top-down; ii) horizontal ou iii) bottom-up. Apesar da

ideia de o Prato Social Volante ter sido aceita pelo governador, isso não se traduziu

em um engajamento da liderança, sendo que o processo de inovação acabou

ocorrendo de forma horizontal, enquadrando-se como um processo de cocriação

entre funcionários de baixo e médio escalão e seus líderes.

A partir das discussões propostas, espera-se que os alunos reflitam sobre o

motivo pelo qual é importante inovar no setor público e identifiquem as dimensões

da inovação e os aspectos que a influenciam. Por fim, os alunos podem ser

estimulados a sugerir alternativas para que o Prato Social Volante possa ser

implementado com sucesso, superando os problemas de coordenação entre as

áreas da secretaria e a falta de uma liderança que apoie a política de forma mais

incisiva.

Roteiro para discussão

Este estudo de caso pode ser aplicado de diferentes formas, dependendo das

características e necessidades de aprendizado do público-alvo, bem como o tipo de

discussão que o professor(a) deseje fomentar em sala de aula. O docente poderá

recomendar a leitura prévia dos artigos 1 e 2 e escolher uma das propostas de

roteiro indicadas a seguir para otimizar o processo de aprendizagem em sala de

aula:

i) leitura e análise do caso individualmente, antes da aula expositiva que trata

de conceitos teóricos;

ii) leitura e análise do caso em sala de aula, seguidas da aula expositiva;

iii) leitura, análise e discussão realizadas por grupos (até 4 pessoas) em sala

de aula.
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iv) leitura e análise do caso individualmente, em sala de aula ou previamente,

seguida de discussão em sessão plenária moderada pelo professor(a).

Para certificar-se de que os alunos compreenderam os pontos mais

relevantes do caso, o professor(a) pode, nos primeiros 15 minutos de aula, fazer

perguntas sobre os aspectos gerais do texto como, por exemplo, os nomes das

personagens, o órgão envolvido, o contexto do caso, as principais características do

problema público abordado e as características da política proposta. É

recomendável que as respostas ocorram espontaneamente mas, caso haja pouco

engajamento dos alunos, o professor(a) pode escolher algumas pessoas para

respondê-las. Além de garantir que todos tenham as informações mínimas para a

discussão em sala de aula, essa etapa tem como objetivo engajar os alunos durante

a atividade.

Em seguida, os alunos devem ser estimulados a discutir sobre o tema

específico, derivado do caso, durante 45 minutos, orientados pelas questões

desenvolvidas para aplicação em sala de aula. No roteiro proposto nessa nota de

ensino, sugere-se que os alunos discutam questões sobre a importância da

inovação no setor público e seus determinantes. Para isso, é importante que os

alunos também leiam previamente uma bibliografia mínima sobre o tema, indicada

nos artigos 1 e 2. Por fim, o professor(a) pode utilizar os momentos finais da aula

para explorar algum aspecto do caso de ensino e da teoria que considere importante

ou que não tenha sido discutido suficientemente.

Questões para a discussão do caso em sala de aula

As questões apresentadas a seguir têm como objetivo fomentar o debate, mas não

são restritivas. O professor(a) deve avaliar a pertinência das sugestões abaixo de

acordo com seus objetivos de ensino.

a) Se você estivesse no lugar de Mariana, e considerando a urgência da decisão

e o relacionamento entre a CG e a CSA, que alternativas você proporia para
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contemplar os interesses das duas coordenadorias (implementação do PSV e

das cozinhas comunitárias)?

b) Sabendo que os municípios com os piores indicadores de insegurança

alimentar são pequenos, qual das opções a seguir é mais adequada? Como

você faria a análise de custo-benefício?

i) Implementar o PSV em municípios médios e grandes, podendo

alcançar um maior número de pessoas.

ii) Implementar o PSV nos municípios que contam com os piores índices

de insegurança alimentar, alcançando as pessoas mais vulneráveis,

mesmo que isso signifique alcançar menos pessoas.

c) Além da oferta de alimentação por meio de restaurantes e do PSV, há outras

possibilidades para atender à população dos municípios que sofrem com a

insegurança alimentar. Cartões (vouchers) para a compra de comida,

distribuição de cestas básicas ou transferência de renda são algumas delas.

Qual proposta você faria ao governador para que os diferentes perfis de

municípios possam ser atendidos? Quais seriam as vantagens e

desvantagens de cada uma dessas opções?

d) Quais são as vantagens e desvantagens da implementação de políticas

através de uma estrutura dedicada exclusivamente à inovação como a

Coordenadoria de Inovação? Em sua opinião, como essa estrutura poderia ter

viabilizado a implantação do Prato Social Volante?

e) Como governador do estado, quais ações você tomará para que a inovação

na SDSE ou outras secretarias seja sistêmica, não dependente de poucas

pessoas ou departamentos? Enquanto esse objetivo não é atingido, o que

deve ser feito para estimular e viabilizar a implementação de soluções

inovadoras na administração?
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f) Como os diferentes regimes de contratação dos colaboradores de uma

organização pública podem impactar a implementação de políticas? O que

pode ser feito para minimizar os problemas relacionados a esse aspecto?

g) É certo que os técnicos da SDSE tentem influenciar as decisões políticas do

governador? Quais mecanismos você sugere para que, durante a formulação

e decisão da política, os interesses dos cidadãos sejam preservados?

Temas relacionados

● Inovação em pequena escala X Reformas amplas

● Sustentabilidade do processo de inovação nas organizações públicas

● Estrutura organizacional e inovação

● Tipos de inovação no setor público (serviço, processo, processo tecnológico,
processo administrativo)

● Indutores externos e internos de inovação

● Relação entre Estado e sociedade

● Políticas de segurança alimentar

O que aconteceu no caso real?

Até o momento em que esse caso é escrito, o Prato Social Volante não saiu

do papel, sendo que a falta de perspectiva para a implementação das políticas

propostas, a inexistência de apoio formal da alta liderança e a dificuldade de

trabalhar de forma coordenada com outras divisões internas do órgão foram os

principais motivos que levaram Mariana, João e Laura a saírem da Secretaria de

Desenvolvimento Social.

Mariana, a primeira a deixar a secretaria, retornou à iniciativa privada, mas,

antes, elaborou uma minuta de contrato para estabelecer os parâmetros que as

organizações sociais deveriam seguir para operacionalizar as entregas das refeições

por vans. João, que tinha um papel fundamental na articulação com outras
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coordenadorias, decidiu trabalhar no terceiro setor, deixando para Laura a

responsabilidade de viabilizar o Prato Social Volante. Porém, com um perfil voltado

para a área técnica, Laura não conseguiu levar as discussões sobre a

implementação do Prato Social adiante. Além de se sentir desconfortável na posição

de articuladora da política, disse que, sozinha e sem apoio institucional, não teve

condições de conduzir a negociação com as outras áreas da secretaria de forma

eficaz. Entretanto, deixou como legado um estudo importante sobre a construção de

indicadores de insegurança alimentar, sendo que a publicação da pesquisa e da

metodologia para a construção de indicadores de insegurança alimentar terá grande

valor para outros entes públicos e para a sociedade civil.
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