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RESUMO 

Objetivo – Compreender como a cultura organizacional brasileira influenciou a implantação 

de novas técnicas gerenciais pela administração pública.  

Metodologia – Estudo de caso. 

Resultados – Os resultados obtidos na pesquisa indicam que houve diferenças entre os 

caminhos tradicionais da administração pública e os caminhos adotados durante as necessidades 

especiais oriundas da pandemia de Covid-19 (entre 2020 e 2021). No estudo da ação estratégica, 

foco da pesquisa, nota-se a influência da cultura nacional sobre a administração pública que 

foram rompidas devido à necessidade do momento em que se encontrava o país. 

Limitações – O estudo foi limitado ao planejamento e implementação da ação estratégica O 

Brasil Conta Comigo – Acadêmicos, instituída pela Secretaria de Gestão do Trabalho e da 

Educação em Saúde do Ministério da Saúde (SGTES), e em sua compatibilização com a 

estrutura da administração pública e nos ajustes e adequações que foram necessários para a sua 

implementação. 

Aplicabilidade do Trabalho – O estudo conduz a uma análise da influência da cultura nacional 

sobre a administração pública e como essa influência pode afetar a implantação de novas 

técnicas gerenciais, tais como a metodologia ágil. 

Palavras-chaves: Cultura Nacional, Cultura Organizacional, Métodos Ágeis, Nova Gestão 

Pública. 

Categoria do Artigo: Administração Pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

Purpose – Understand how the Brazilian organizational culture influenced the implementation 

of new management techniques by the public administration. 

Design/methodology/approach – Case study. 

Findings – The results obtained in the research indicate that there were differences between the 

traditional paths of public administration and the paths adopted during the special needs arising 

from the COVID-19 pandemic (between 2020 and 2021). In the study of strategic action, the 

focus of the research, it was noticeable the influence of national culture on public 

administration, which were broken due to the need of the moment in which the country was. 

Research limitations/implications – The study was limited to the planning and 

implementation of the strategic action O Brasil Conta Comigo – Acadêmicos, launched by the 

Ministry of Health’s Health Work and Education Management Secretariat, and its compatibility 

with the public administration structure and in the adjustments and adaptations that were 

necessary for its implementation. 

Practical implications – The study leads to an analysis of the influence of national culture on 

public administration and how this influence can affect the implementation of new management 

techniques such as agile methodology. 

Keywords: National Culture, Organizational Culture, Agile Methods, New Public 

Management. 

Category: Public administration. 
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1 INTRODUÇÃO  

1.1 Contexto 

 

A necessidade de serviços públicos mais aderentes à realidade da tecnologia de dados 

digital e suas implementações em novas políticas públicas tem despertado o interesse de 

pesquisadores. É possível observar tal evidência em pesquisas que nos mostram a necessidade 

de um estado que tenha foco nos resultados (PACHECO, 2010), em trabalhos que nos 

apresentam o impacto da implantação de um modelo orientado por resultados numa cultura 

burocrática (NUNES JUNIOR, 2018) e também naqueles que demonstram as vantagens de 

modelos de desenvolvimento de soluções tecnológicas utilizando métodos mais recentes, como 

a metodologia de desenvolvimento ágil e seus respectivos dilemas de implementação no 

ambiente da administração pública brasileira (BARBOZA, 2019). 

Segundo Martins, sob certa perspectiva, uma boa gestão é aquela que alcança 

resultados, o que no setor público significa atender a demanda e gerar valor público, ou seja, 

existe uma necessidade latente de entregar à sociedade resultados cada vez mais aderentes à 

realidade tecnológica atual (MARTINS, 2010). Em contrapartida, no desenvolvimento de 

soluções tecnológicas em políticas públicas, o cenário de mudança é constante e um dos grandes 

desafios é conduzir as demandas do cidadão como cliente, que passa por um processo de 

evolução constante das suas necessidades, quer dizer, exige que a solução tecnológica a ser 

entregue amadureça juntamente com a compreensão da demanda que originou a política 

pública. Além disso, é desejável que o impacto gerado por sua implantação não seja mais um 

problema, mesmo que as interações entre as políticas públicas e seus respectivos clientes sejam 

de entregas que tenham poucas novidades e tenham relativamente pouca qualidade agregada 

em cada interação (RISING; JANOFF, 2000). 

No Brasil existem estudos que focam em compreender a influência dos traços da 

cultura brasileira, que segundo Azevedo (1964) é fruto do estudo metódico da estrutura e do 

comportamento dos grupos humanos, no tempo e no espaço, que a compõem, na gestão das 

organizações (AZEVEDO, 1964) e esses se apoiam em trabalhos acadêmicos sobre a formação 

histórica, cultural, social e econômica do país (CHU; WOOD JR., 2008) que nos mostram como 

tal influência pode afetar mudanças nos processos de trabalhos advindos da necessidade de 

modernização. Já a modernização da Administração Pública, das empresas e das organizações 

não governamentais tem se estabelecido como reflexo da necessidade de inserção dos países da 
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comunidade em um novo contexto de compartilhamento mundial de técnicas e métodos 

(FONTES FILHO; PIMENTA, 2016). 

Para lidar com esse cenário de mudanças constantes foram desenvolvidos os métodos 

ágeis de desenvolvimento de sistemas, por se tratarem de uma combinação da filosofia e 

princípios nos quais predomina a simplicidade no desenvolvimento e tem como foco a 

satisfação do cliente e valorização de cada entrega que será menor que nos projetos tradicionais 

(PRESSMAN, 2011). 

Ainda, nesse cenário de modernização há uma tendência da iniciativa privada que foi 

chamada de “Metodologia Ágil”, que teve início nos anos 1990 como uma nova forma de alterar 

o que era considerado demasiadamente burocrático. O termo se popularizou nos anos 2000 

quando foi criado o “Manifesto Ágil”, como princípio comum compartilhado por esses métodos 

(PERAZA-BAEZA et al., 2016). 

Com base em Amaral et al. (2015), existem poucas propostas que sistematizam o 

conhecimento sobre a relação entre Cultura Organizacional e Métodos Ágeis (AMARAL et al., 

2015), já para Guimarães (2014), os perfis da cultura organizacional impactam na aceitação e 

implementação dos métodos ágeis (GUIMARÃES, 2014), porém, segundo Mé (2019), havia 

uma dificuldade na definição dos conceitos culturais: cultura organizacional e cultura ágil (MÉ, 

2019). Em estudos mais recentes verificar-se que a cultura organizacional é descrita como sendo 

um dos principais obstáculos significativos para adoção do ágil no setor estatal (OLIVEIRA et 

al., 2020), assim como a mudança da cultura organizacional e a forma de trabalhar estão entre 

os maiores impactos para utilização das metodologias ágeis na administração pública (ROQUE 

DA ROSA; NASCIMENTO PEREIRA, 2021). 

Em síntese, o que nos motivou a desenvolver esta pesquisa no ano de 2020 foram as 

dificuldades encontradas ao tentar utilizar organicamente, sem treinamento ou preparação 

específica, novas técnicas gerenciais durante a crise sanitária global causada pelo novo 

coronavírus que desencadeou a pandemia da Covid-19.  

A utilização dessas novas técnicas gerenciais focadas em resultados, tais como os 

métodos ágeis, por parte da Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde (SGTES), 

fizeram parte de uma série de medidas que foram utilizadas para preparar o Sistema Único de 

Saúde (SUS) para o enfrentamento da doença no Brasil. 

É importante lembrar que todas as Secretarias do Ministério da Saúde foram 

mobilizadas para a elaboração de estratégias com o potencial de evitar as quatro grandes ondas 

de impacto sobre o Sistema de Saúde (BOURGEAULT et al., 2020). 
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Isto posto, cabe salientar que havia  uma preocupação da gestão pública desde o início 

da crise em relação a capacidade de atendimento na atenção primária à saúde, composto no 

Brasil pelas Unidades Básicas de Saúde (TEIXEIRA et al., 2020). Um processo epidêmico em 

larga escala e com o fator de contagiosidade alto levaria a um número muito alto de pessoas 

nas filas das unidades buscando por atendimento emergencial, ocasionando um colapso do 

sistema que, inclusive, já vinha sendo combalido por décadas de falhas na gestão em todos os 

níveis de atenção. Era preciso, portanto, reforçar em caráter emergencial a capacidade de ofertar 

assistência à população, dessa forma, foi implementando pela SGTES a Ação Estratégica “O 

Brasil Conta Comigo”. 

Tal iniciativa contava com três grandes eixos, o I Eixo  – Brasil Conta Comigo 

Residentes – destinava-se a fortalecer e estimular o papel dos residentes na área da saúde, 

grande contingente atuante na linha de frente junto aos profissionais mais experientes;  o  II 

Eixo – Brasil Conta Comigo Profissionais - dedicava-se à criação de um grande banco de 

recursos humanos acessível ao Ministério da Saúde, com apoio dos 14 Conselhos de Classe, 

como possível ferramenta de assistência em momentos de grande necessidade, além de ser um 

meio de promover educação continuada e gerar a maior pesquisa sobre saúde mental em 

profissionais de saúde do mundo. O III Eixo – Brasil Conta Comigo Acadêmicos – dedicou-se 

a formação de um cadastro de preceptores em um banco de dados, através de seus gestores, 

como forma de fortalecer a capacidade assistencial destinada ao enfrentamento da pandemia da 

Covid-19. Dessa forma, alunos dos últimos anos dos cursos de Medicina, Enfermagem, 

Fisioterapia e Farmácia poderiam ser inscritos no Programa com o benefício da escolha do 

município de atuação, além da contabilização de horas de prática, uma bolsa de estudos e bônus 

para a prova de residência.  

Ainda sobre o último Eixo, é importante ressaltar que, para promover o cruzamento 

das bases de dados e alocar os acadêmicos junto a seus respectivos preceptores conforme o 

município de demanda e o sítio assistencial, foi criada uma plataforma multilateral do tipo 

matchmaking. Tal plataforma foi gerada e ajustada por meio de metodologias ágeis, enquanto 

todos os detalhes jurídicos, educacionais e administrativos eram refinados e igualmente 

ajustados. O principal foco da ação era reforçar a assistência primária à saúde, transformando 

Unidades Básicas de Saúde em locais de aprendizagem onde os alunos poderiam colaborar com 

o atendimento à população. Ademais, foram oferecidos cursos de capacitação online e coube 

aos gestores a oferta de equipamentos de proteção individual, além da presença de um 

profissional já formado para atuar na condição de preceptor.  
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Considerando também que os mecanismos culturais que parecem funcionar e se 

aplicam ao setor privado se aplicam ainda mais ao setor público devido ao seu maior nível de 

exposição ao ambiente institucional, social e cultural do país (BOUCKAERT, 2007). 

Diante do exposto, o presente trabalho tem como objetivo compreender, frente à 

demanda emergencial para o enfrentamento da crise pandêmica, como a cultura brasileira 

influenciou a implantação de novas técnicas gerenciais na administração pública considerando 

que fatores culturais influenciam o comportamento econômico, a participação política, a 

solidariedade social, a formação dos valores e sua própria evolução (SEN; RAO; WALTON, 

2002). 

1.2 Justificativa 

 

Este estudo, de forma geral, se justifica pela necessidade de entender os desafios que 

permeiam a administração pública brasileira e, também, pela necessidade de implementações 

de soluções tecnológicas cada vez mais presentes nas novas políticas públicas, visando 

identificar os pontos fracos e fortes do relacionamento entre essas duas necessidades.  

Em termos específicos, para prover o devido aprofundamento do estudo, em busca da 

compreensão sobre como o corpo técnico e gestor lida com novas técnicas gerenciais tais como 

as metodologias ágeis, o caso estudado será o da ação estratégica O Brasil Conta Comigo – 

Acadêmicos, especialmente gerada por meio da utilização das metodologias ágeis para dar 

resposta célere e com elementos claramente inovadores para prover uma solução diante do 

grande receio de escassez de recursos humanos no combate à pandemia. 

Por meio de um alinhamento entre diversas equipes técnicas envolvendo áreas, como 

a do direito, administração pública e tecnologia da informação, uma solução foi viabilizada sob 

essas diversas perspectivas em poucos dias, por meio de um intenso trabalho dialógico e da 

criação de funcionalidades passo a passo, conforme a ação estratégica ganhava melhor 

definição. Porém, ainda resta compreender como a cultura nacional influenciou, facilitando ou 

dificultando, a implantação de novas técnicas gerenciais com os métodos ágeis. 

Ainda nesse sentido há a demanda da Administração Pública por processos menos 

burocráticos assim como há também a oferta da técnica, já estabelecida no mercado desde os 

anos 90, dos métodos ágeis. Considerando essa demanda e oferta, justifica-se o estudo dos 

possíveis impactos que as características da cultura organizacional brasileira e sua influência 

sobre a administração pública podem causar em uma implementação de novas técnicas 

gerenciais para uma ação estratégica governamental tais como os métodos ágeis. 
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Esse estudo lança-se, assim, como fonte de conhecimentos para a compreensão dos 

pontos de fortaleza e fragilidade da cultura nacional durante momentos de adversidade na 

administração pública. Ademais, poderá ser apresentado como exemplo de prática diante de 

situações que exijam respostas semelhantes e o emprego de metodologias ágeis em diferentes 

contextos, ainda que as conclusões de um estudo de caso sejam restritas em termos de validade 

externa. 

2 PROBLEMÁTICA  

2.1 Objetivo 

 

Compreender como a cultura organizacional brasileira influenciou a implantação de 

novas técnicas gerenciais pela administração pública. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 Culturas Nacionais 

 

De acordo com Fagundes (2011) a cultura nacional é o conjunto da produção daquilo 

que é a vivência, a nossa maneira de ser, o retrato artístico de tudo o que é feito no país, daquilo 

que nos vem à alma e conseguimos expressar através da arte (FAGUNDES, 2011, p. 143). 

Para Barros et al. (1996) a cultura organizacional é um conjunto de elementos (crenças, 

valores e normas) que influenciam o clima de uma empresa, instituição ou órgão público 

(BARROS; PRATES, 1996; CALDAS, 1997; COSTA, 1997; MOTTA; CALDAS, 1997; 

MOTTA; ALCADIPANI, 1999; MOTTA, 1996; WOOD JR.; CALDAS, 1998). 

Fagundes (2011) defende que esses dois conceitos estão inter-relacionadas e “por mais 

distintas que sejam as práticas entre as organizações de um mesmo país, elas têm traços comuns, 

que resultam da cultura comum” (FAGUNDES, 2011, p. 143). 

A interferência das culturas nacionais na forma de gerir das organizações tem sido 

objeto frequente de estudos científicos (CHU; WOOD JR., 2008). Grande parte dessas 

pesquisas analisam as culturas nacionais separando em três grandes grupos de variáveis. O 

primeiro apresenta para como a organização se adequa ao ambiente, considerando para isso a 

relação que possui com a incerteza (HOFSTEDE, 2001; SMITH et al., 2005). O segundo grupo 

expõe  a integração interna da organização, através da análise de fatores como o grau de 

orientação para tarefas ou pessoas, grau de hierarquia, feminilidade e masculinidade, 

individualismo e coletivismo, entre outras variáveis (HOFSTEDE, 1997; SMITH et al., 2005). 

O terceiro identifica  as questões relacionadas ao  espaço,  tempo e da linguagem (HALL, 1960; 

HOFSTEDE, 1997, 2001). Esses estudos mostram que as culturas nacionais diferem quanto aos 

pressupostos culturais existentes e demonstram valores, comportamentos e artefatos distintos. 

A cultura do país influência diretamente a cultura organizacional da administração 

pública, consistindo em uma importante parte, que pode funcionar como aliada ou complicadora 

na implantação de políticas administrativas e no alcance de desempenho econômico 

(BARBOSA, 2014). 

3.2 Cultura Organizacional Brasileira 

 

No Brasil, a maioria dos estudos que focam em compreender a influência dos traços 

da cultura brasileira na gestão das organizações se apoiam em trabalhos acadêmicos sobre a 
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formação histórica, cultural, social e econômica do país (CHU; WOOD JR., 2008). Esses 

estudos foram realizados na década de 1990 e revelam uma grande diversidade de traços 

culturais nacionais que caracterizam a forma como as organizações são geridas no país 

(BARROS; PRATES, 1996; CALDAS, 1997; COSTA, 1997; MOTTA; CALDAS, 1997; 

MOTTA; ALCADIPANI, 1999; MOTTA, 1996; WOOD JR.; CALDAS, 1998). Os trabalhos 

acadêmicos variam em relação à metodologia utilizada e ao escopo proposto. No entanto, é 

possível perceber as seguintes tendências ou características marcantes: primeiro, a incorporação 

de estudos locais realizados por reconhecidos antropólogos, economistas e sociólogos locais 

como Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior  e Roberto DaMatta; 

segundo, a influência do esquema classificatório de Hofstede (HOFSTEDE, 1997, 2001); e 

terceiro, a tentativa de retratar a cultura organizacional local por meio da identificação e análise 

de traços culturais marcantes (CHU; WOOD JR., 2008). 

A cultura nacional brasileira é compreendida, por esses estudos, como de elevada 

distância de poder, com comportamentos mais coletivistas do que individualistas e com alta 

necessidade de evitar incertezas. Seria também uma cultura levemente inclinada a valores 

femininos, com baixa orientação à performance, orientação ao curto prazo e policrônica 

(HOFSTEDE, 1997, 2001).  

Com base  na  revisão  de literatura realizada, foi possível  observar  que os elementos 

utilizados pelos autores para a definição dos aspectos culturais que permeiam as organizações 

no Brasil e que definiriam a forma como a gestão é focada no país são muitas vezes coincidentes 

ou semelhantes (CHU; WOOD JR., 2008). 

As seis dimensões em que as culturas de diferentes países se diferenciam, propostas 

por Hofstede (2001), e consideradas por Nunes Junior (2018), Fontes Filho e Pimenta (2016), 

são as seguintes: 

● Índice de distância do poder; 

● Individualismo versus coletivismo; 

● Masculinidade versus Feminilidade; 

● Aversão à Incerteza; 

● Orientação para longo prazo versus curto prazo; e 

● Indulgência versus Restrição.  

 

A gestão brasileira tem uma orientação mais inclinada a valores femininos – como 

cuidado com o próximo, igualdade, bem-estar, qualidade de vida – do que a valores masculinos 
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– como agressividade, assertividade, resultados, performance, entre outros (ALCADIPANI; 

CRUBELLATE, 2003). Dessa forma, quando o tema é planejamento organizacional, a 

orientação para ação é diminuta: os resultados não obedecem a parâmetros objetivos de eficácia, 

o tempo é gerido com alto grau de ineficiência, e a orientação predominante é para o curto 

prazo. A grande distância de poder entre as pessoas deriva dos aspectos ligados ao autoritarismo 

– excesso de respeito e submissão à figura de poder – do desconforto diante de conflitos abertos 

e da postura de expectador (BARROS; PRATES, 1996).  

O Brasil é visto, assim, como sendo um país cujos indivíduos e organizações 

apresentam frequentemente comportamentos cordiais, ou seja, comportamentos permeados 

pela aparência afetiva, mas não necessariamente sinceros ou profundos, o que pode ser notado 

pela falta da capacidade de dizer “não” quando necessário (CHU; WOOD JR., 2008; COSTA, 

1997). 

Ainda sobre o traço de evitar incertezas, essa característica está ligada à maneira como 

a sociedade lida com o fato de que o futuro nunca pode ser conhecido: devemos tentar controlar 

o futuro ou simplesmente deixar que isso aconteça? Essa ambiguidade traz ansiedade e culturas 

diferentes aprenderam a lidar com isso de maneiras diferentes. O grau em que os membros de 

uma cultura se sentem ameaçados por situações ambíguas ou desconhecidas e criaram crenças 

e instituições que tentam evitá-las é refletido na pontuação em evitar incertezas (DA MOTTA; 

GOMES, 2019). 

3.3 Influência da Cultura Nacional na Administração Pública 

 

Na cultura brasileira existe uma complexidade maior do que aparenta. Há uma 

diversidade de valores provenientes das mais variadas posições sociais no Brasil. Entendê-la de 

forma simplista se torna uma tarefa difícil, exigindo uma visão mais ampla das influências 

sofridas desde a sua origem (MACIEIRA, 2021; PIRES; MACÊDO, 2006).  

Considerando essa dificuldade, olhamos para as origens das seis dimensões em que as 

culturas de diferentes países se diferenciam da cultura brasileira, propostas por Hofstede (2001), 

e considerado por Nunes Junior (2018), Fontes Filho e Pimenta (2016), e como elas 

influenciaram a construção da administração pública brasileira: 

Índice de distância do poder – Essa dimensão nota-se proveniente da distância social 

entre o senhor de engenho e o escravo, que se apresentava tão notória. Era praticamente inviável 

que outra qualquer categoria existisse entre essas classes. Todas as posições sociais que 

poderiam ser definidas por características étnicas que não se incluíssem nessa categorização 
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viviam no limiar da sociedade. Seguindo o mesmo princípio, os primeiros servidores públicos 

brasileiros obteriam essa posição quase como títulos de nobreza para uma aristocracia a ser 

construída no "novo mundo" (FREITAS, 1997; MACIEIRA, 2021). 

Individualismo versus coletivismo – Essa dimensão surge a partir da autoridade 

proveniente do núcleo familiar, comandado geralmente pelo patriarca, que continha os 

princípios emocionais e de sangue. O que importava eram as relações pessoais. As decisões 

priorizavam os vínculos familiares, que dentro do modelo de gestão patrimonialista, seriam 

levados de casa para a administração pública (FREITAS, 1997; MACIEIRA, 2021). 

Masculinidade versus Feminilidade – Essa dimensão sofre forte influência da grande 

tolerância para toda espécie de união que resultasse em aumento populacional. A miscigenação 

oriunda da sociedade de Portugal que detinha sangue árabe ou mouro ocorria para resolver o 

problema de escassez de gente que os afetava, principalmente por ser um povo colonizador. Tal 

aspecto elevava o conceito de qualidade de vida em família, cooperação e comércio em 

detrimento da competição por recursos (FREYRE, 2003; MACIEIRA, 2021). 

Aversão à Incerteza – Essa dimensão é marcada profundamente pelo aristocratismo 

ibérico. Essa característica passa às outras etnias, como marca de sucesso e ascensão social, o 

medo de arriscar o nome ou título “na corte” em detrimento de sucessos incertos. Essa 

característica dentro da administração pública pode ser entendida como “velhos conceitos” que 

ainda suportam as “velhas condutas” (MACIEIRA, 2021; MOTTA; CALDAS, 1997). 

Orientação para longo prazo versus curto prazo – Essa dimensão recebe uma influência 

da aversão à agricultura e seus longos períodos de espera por resultados, proveniente da 

monarquia portuguesa e a influência judia. O brasileiro busca limitar seu foco a perspectivas de 

proveito material ou entregas rápidas de resultado em curto prazo em detrimento de longos 

planejamentos de colheitas ou resultados. Afinal, o trabalho agrícola era executado por pessoas 

inferiores aos olhos da monarquia ou aristocracia portuguesa. (MACIEIRA, 2021; MOTTA; 

CALDAS, 1997). 

Indulgência versus Restrição – A origem de colonização dominadora tecnocrata 

portuguesa no Brasil aponta para um padrão dicotômico de articulação. Essa dicotomia favorece 

a criatividade e a inovação, mas também traz foco ao apadrinhamento patrimonialista, que 

resulta no uso da criatividade para burlar a lei adotando um comportamento mais livre de regras 

para os “amigos do rei” e mais severo para os demais (MACIEIRA, 2021; MOTTA; CALDAS, 

1997). 
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Nesse cenário de influências é possível identificar os traços culturais que nos 

acompanham desde os primeiros passos da colonização brasileira até a constituição do serviço 

público atual e suas influências (MACIEIRA, 2021). É possível verificar que há influência da 

cultura nacional na cultura organizacional e na gestão pública brasileira buscando melhor 

compreensão do funcionamento da administração pública no Brasil, visando uma gestão mais 

eficiente e comprometida com os interesses da sociedade (MOTTA; GOMES; BEZERRA, 

2019). 

Não obstante, é importante ressaltar  que os mecanismos culturais que parecem 

funcionar e se aplicam ao setor privado se aplicam ainda mais ao setor público, devido ao seu 

maior nível de exposição ao ambiente institucional, social e cultural do país (BOUCKAERT, 

2007). 

3.4 Desafios da Nova Gestão Pública 

 

Consoante com Pacheco é possível compreender os desafios da nova gestão pública 

como sendo: 

abordagem voltada para usuário do serviço público, gestão por resultados, 

descentralização de atribuições, horizontalização das estruturas e ações 

matriciais, controle e melhoria de processos, participação dos funcionários na 

nova concepção, produção e avaliação dos serviços prestados, aumento das 

competências de gestão dos funcionários (PACHECO, 2010, p. 183). 

 

A modernização da Administração Pública, das empresas e das organizações não 

governamentais tem se estabelecido como reflexo da necessidade de inserção dos países da 

comunidade em um novo contexto de compartilhamento mundial de técnicas e métodos 

(FONTES FILHO; PIMENTA, 2016). 

Fato que  nos leva a compreender que o modelo estruturado de prestação de serviços 

públicos - onde o foco está mais no cumprimento dos processos burocráticos/legislativos do 

que no pronto atendimento das necessidades dos cidadãos (usuários do serviços públicos) e, por 

via de regra, tem por característica principal o estudo minucioso de cada etapa dos processos 

antes do desenvolvimento e implantação de uma solução tecnológica -  torna todo o processo 

de prestação de serviço público lento e, na maioria das vezes ultrapassado, não apresentando a 

dinamicidade e agilidade necessárias para atender aos desafios propostos pela agenda da nova 

gestão pública (PACHECO, 2010).  

A utilização de métodos ágeis na SGTES, como novas técnicas gerenciais durante a 

pandemia e que foi objeto desse estudo, foi inspirada justamente nesses desafios que permeiam 
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a Nova Gestão Pública de foco nos resultados e agilidade na prestação de serviços públicos 

através de soluções simples.  

3.5 Metodologias Ágeis 

 

No mundo contemporâneo as necessidades e os cenários de serviços públicos seguem 

a tendência de mercado e da tecnologia de se redesenhar a todo momento e na simplificação 

dos processos e métodos tradicionais (ROQUE DA ROSA; NASCIMENTO PEREIRA, 2021). 

Como resposta a essa tendência da iniciativa privada surgiu a “Metodologia Ágil”, que teve 

início nos anos 90 como uma nova forma de alterar o que era considerado demasiadamente 

burocrático. O termo se popularizou nos anos 2000 quando foi criado o “Manifesto Ágil”, como 

princípio comum compartilhado por esses métodos (AGOSTINHO, 2015; BARBOZA, 2019; 

PERAZA-BAEZA et al., 2016). 

Nessa metodologia as entregas acontecem em ciclos curtos de desenvolvimento, que 

podem levar entre duas e quatro semanas, e em cada final de ciclo o cliente recebe o que de 

maior valor foi eleito no valor agregado do produto (BARBOZA, 2019; DANTAS, 2003). 

Dessa forma, geram uma agilidade que pode ser descrita como “a capacidade de responder às 

mudanças” ou ainda “a habilidade de equilibrar flexibilidade e estabilidade” (BARBOZA, 

2019).  

Vargas (2016, p. 11), ao afirmar que “o gerenciamento ágil surge para suprir essa 

necessidade de gerência sem burocracia, permitindo desenvolver qualidade e de forma rápida”, 

aponta na direção da prestação dos serviços públicos com a orientação focada nas necessidades 

do cidadão, sua respectiva satisfação como usuário desses serviços, nas entregas desses  

serviços de forma rápida, desburocratizada, trilhando o caminho mais ágil possível do processo 

em questão e observando as mudanças que seguem a dinamicidade dos cenários e necessidades 

que ocorrem frequentemente no mundo contemporâneo. 

Ainda sobre a implementação dos métodos ágeis no serviço público, são listados 

alguns pontos relevantes para esse estudo: em primeiro lugar, é a prestação de serviços de forma 

rápida que agrega valor às entregas que correspondem às expectativas dos clientes que, no caso, 

são os cidadãos consumidores de tais serviços, e suas mudanças (VACARI; PRIKLADNICKI, 

2014). E em segundo lugar, porém de igual importância, a consideração de que esses serviços 

sejam fornecidos por intermédio do consumo de aplicativos (softwares para plataformas 

desktop ou mobile), normalmente utilizando os métodos ágeis em seu ciclo de desenvolvimento 

e implementação, sendo realizados em etapas que se concentram em pequenos agrupamentos 
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de funcionalidades, facilitando o amadurecimento da compreensão das necessidades e possíveis 

mudanças de cenários durante as demais etapas de implementação (VACARI; 

PRIKLADNICKI, 2014). 

A satisfação do cidadão (público-alvo e cliente dos serviços públicos) pode ser 

alcançada através dessa interação entre o momento de desenvolvimento do serviço e a sua 

utilização: “Ao tornar o processo de desenvolvimento mais aberto para o cliente, a 

implementação de novas funcionalidades tem se tornado algo previsível, transparente e mais 

aderente às necessidades dos clientes” (VACARI; PRIKLADNICKI, 2014, p. 7). 

Encontrar os aspectos presentes no ambiente pesquisado que poderiam ajudar ou 

impedir a utilização dos métodos ágeis e suas características fundamentais foi o elemento 

basilar na formulação da pergunta chave dessa pesquisa. 

4 MÉTODO DE PESQUISA  

 

Para execução desta pesquisa adotou como método o estudo de caso, aplicando como 

técnica de coleta de dados a entrevista, através de entrevistas com os colaboradores do 

Ministério da Saúde. Os participantes envolvidos pertencem aos núcleos de atuação técnico, 

administrativo, de gestão, de tecnologia da informação e jurídico.  

Com base em um roteiro de entrevista estruturado conforme as dimensões distintivas 

das culturas nacionais, os participantes foram convidados a responder sobre as dificuldades de 

implantação da Ação Estratégica e quais foram os pontos de facilidade no trabalho. Foram 

convidados também a analisar, de forma geral, a experiência de utilização de novas técnicas 

gerenciais nas quais os métodos ágeis foram inseridos. Cabe salientar que as entrevistas foram 

gravadas para posterior análise das narrativas. 

Foram detalhados os pressupostos teóricos, as limitações do presente trabalho e as 

limitações de sua aplicabilidade em situações semelhantes. 

O objetivo da abordagem escolhida é permitir compreender, através das perspectivas 

dos colaboradores do Ministério da Saúde, os pontos de influência, tanto de facilidades quanto 

de dificuldades, que as equipes perceberam quando da utilização de novas técnicas gerenciais 

nas quais os métodos ágeis foram inseridos para implementação da solução tecnológica na ação 

estratégica. 
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4.1 Coleta de dados 

 

Para o instrumento de coleta de dados foi desenvolvido um roteiro de entrevista 

semiestruturada (Apêndice - A) a partir do referencial teórico utilizado neste trabalho, contendo 

algumas propostas de perguntas que podiam se aprofundar de acordo com o andamento da 

entrevista. Além disso, para garantia de sua adequada compreensão, foi realizado um teste 

prévio com uma estudante acadêmica de psicologia para verificar se havia clareza nos 

enunciados e nos termos a serem utilizados, pois nem todos os entrevistados conheceriam os 

termos específicos dos métodos ágeis ou das dimensões da cultura organizacional. As perguntas 

tinham como foco as características da cultura brasileira e as principais características da 

implementação de métodos ágeis. Dessa forma, foram abordadas as 6 (seis) dimensões em que 

as culturas de diferentes países se diferenciam. Foram realizadas entrevistas com onze 

colaboradores do Ministério da Saúde, entre os dias 17 de junho de 2022 a 23 de junho de 2022, 

com duração média de 20 a 40 minutos, fora do horário de trabalho.  

Os participantes foram selecionados a partir do quadro de profissionais que atuaram 

na ação estratégica O Brasil Conta Comigo – Acadêmicos. Foram selecionados: o principal 

gestor da ação estratégica, os líderes dos núcleos técnico-administrativos, jurídico e de 

tecnologia da informação e 2 (dois) ou 3 (três) membros ativos dos núcleos técnico-

administrativos, jurídico e de tecnologia da informação. Sendo que no total foram entrevistados 

11 (onze) colaboradores em uma equipe de, aproximadamente, 23 (vinte e três) pessoas. 

Para a escolha dos entrevistados os critérios utilizados foram: nível hierárquico, 

relevância na atuação e dedicação de carga horária à ação estratégica. O nível hierárquico foi 

útil para o aprofundamento nas questões de gestão. A relevância na atuação foi útil para saber 

se os entrevistados teriam uma participação efetiva na ação estratégica ou apenas eventual. A 

carga horária foi relevante para a percepção de quanto o entrevistado esteve envolvido com as 

atividades da ação estratégica em comparação com suas outras atividades. Os convites foram 

realizados por meio de contato pessoal, telefone ou aplicativos de comunicação como 

WhatsApp e e-mail. Após o aceite, foram agendadas as entrevistas individualmente, conforme 

disponibilidade. 

A ação estratégica O Brasil Conta Comigo – Acadêmicos promovia o cadastro de 

preceptores em um banco de dados, através de seus gestores, como forma de fortalecer a 

capacidade assistencial destinada ao enfrentamento da pandemia da Covid-19. Dessa forma, 

alunos dos últimos anos dos cursos de Medicina, Enfermagem, Fisioterapia e Farmácia 
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poderiam ser inscritos no Programa com o benefício da escolha do município de atuação, além 

da contabilização de horas de prática, uma bolsa de estudos e bônus para a prova de residência.  

É importante ressaltar que, para promover o cruzamento das bases de dados e alocar 

os acadêmicos junto a seus respectivos preceptores conforme o município de demanda e o sítio 

assistencial, foi criada uma plataforma multilateral do tipo matchmaking. Essa plataforma foi 

gerada e ajustada por meio de metodologias ágeis, enquanto todos os detalhes jurídicos, 

educacionais e administrativos eram refinados e igualmente ajustados.  

O principal foco da Ação era reforçar a assistência primária à saúde, transformando 

Unidades Básicas de Saúde (UBS) em locais de aprendizagem onde os alunos poderiam 

colaborar com o atendimento à população. Ademais, foram oferecidos cursos de capacitação 

online e coube aos gestores a oferta de equipamentos de proteção individual, além da presença 

de um profissional já formado para atuar como preceptor.  

Após aprovação do Comitê de Conformidade Ética em Pesquisas Envolvendo Seres 

Humanos, da Fundação Getúlio Vargas, (CEPH/FGV), por meio do Parecer nº 17/2022 (Anexo 

- A), deu-se início às entrevistas, com prévia submissão aos participantes do Termo de 

Consentimento padronizado pela CEPH-FGV. 

Para tanto, cabe descrever que todas as entrevistas foram realizadas remotamente por 

meio do aplicativo Zoom e gravadas para devida documentação e análise dos dados.  

4.2 Tratamento de dados 

 

Optou-se pelo  método de análise de conteúdo  pela possibilidade de compreender a 

visão da equipe que participou do planejamento e implementação da ação estratégica sobre as 

possíveis dificuldades encontradas (BARDIN, 1977). 

Seguindo o método a partir da perspectiva adotada por Bardin (1977) foram utilizados 

os seguintes passos: 

● Pré-exploração do material através de leituras flutuantes, formação do corpus 

por meio de uma série de informações sobre o tema, formular uma hipótese de 

conteúdo sugerindo uma explicação e argumentos que serão validados ou 

descartados; 

● Exploração do material através da seleção do que será analisado e categorização 

com objetivo de classificar os elementos que constituem o conjunto de 

diferenciação; 
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● Tratamento e interpretação buscando embasamento no referencial teórico e em 

situações concretas descritas no material respondendo as seguintes perguntas: 

o Quem? (Fonte, emissor); 

o Por quê? (Processo de codificação); 

o O quê? (Mensagem); 

o Com que efeito? (Processo de decodificação); e 

o Pra quem? (Receptor). 

 

Ainda sob a ótica de Bardin (1977) as estratégias de análise e interpretação utilizada 

foram: o emparelhamento por meio da comparação dos dados coletados, a análise histórica 

observando como o fenômeno estudado se comportou ao longo do tempo (mudanças e 

permanências) e a construção de uma explicação para definição de um sentido nas unidades 

estudadas. 

Esta pesquisa foi delineada com  caráter qualitativo e seu raciocínio se fundamenta, 

essencialmente, na percepção e na compreensão humana (MENDONÇA; FARIAS, 2020). 

Realizou-se uma pesquisa exploratória-descritiva, uma vez que os conhecimentos sobre o 

contexto da pesquisa ainda são poucos sistematizados, sendo necessária uma investigação 

exploratória preliminar (ROESCH, 2007). 

Ademais, das restrições, destaca-se que as impressões dos entrevistados foram 

compartilhadas após quase um ano do encerramento da ação estratégica e, portanto, é provável 

que existam outros aspectos que possam ter impactado esse caso de utilização de métodos ágeis 

que não foram mencionados, pelo simples fato de não serem relembrados, ou expressos. 

 

5 RESULTADOS DA PESQUISA 

 

As revelações obtidas no campo de pesquisa através das entrevistas foram analisadas 

utilizando o método de análise de conteúdo (BARDIN, 1977) seguindo os passos: pré-

exploração, exploração e categorização e interpretação do material colhido. 

Para realizar a interpretação do material das entrevistas as perguntas foram elaboradas 

de acordo com as seguintes categorias: 

 Identificação e classificação da experiência dos entrevistados – Com objetivo de 

classificar as respostas encontradas nas demais perguntas pela experiência dentro e fora 

do serviço público; 
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 Identificação de experiência com políticas públicas – Com o objetivo de classificar a 

impressão por meio dos núcleos participantes da ação estratégica e identificar a 

experiência do entrevistado com políticas públicas;  

 Identificação de experiência com métodos ágeis – Com o objetivo de identificar a 

percepção e a experiência do entrevistado com métodos ágeis; 

 Identificação das seis dimensões culturais – Com objetivo de identificar paralelo entre 

a percepção do entrevistado e as dimensões em que as culturas de diferentes países se 

diferenciam: 

1. Índice de distância do poder; 

2. Individualismo versus coletivismo; 

3. Masculinidade versus Feminilidade; 

4. Aversão à Incerteza; 

5. Orientação para longo prazo versus curto prazo; e 

6. Indulgência versus Restrição. 

 Coleta das impressões gerais sobre a ação estratégica – Com objetivo de identificar, 

através de espaço para fala, as impressões mais detalhadas do entrevistado sobre a ação 

estratégica. 

Foram listados os achados (descritos na sequência) mediante as categorias acima 

mencionadas: 

5.1 Identificação das seis dimensões culturais 

5.1.1 Índice de distância do poder 

 

Quando os entrevistados foram submetidos as seguintes perguntas: 

Na sua opinião houve algum problema com relação ao distanciamento do poder na 

equipe na ação estratégica o Brasil Conta Comigo – Acadêmicos? E houve diferença entre essa 

experiência e as suas demais experiências na administração pública? 

Nas respostas foram encontradas as seguintes evidências da influência dessa dimensão 

cultural sobre a ação estratégica e as técnicas utilizadas em sua implementação: 

“[...] Acredito que foi atípico. Acredito que nesse projeto não houve. Houve uma 

integração muito grande inclusive ali dos gestores é […] com poder decisório e a equipe técnica 

[...]” (Conforme Quadro 1 -  Linha 4). 

“[...] Os nossos gestores naquele momento estavam o tempo todo com a gente [...]” 

(Conforme Quadro 1 - Linha 34). 
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“[...] Gente poderia fazer [sic]  pra que as coisas acontecessem [...]” (Conforme Quadro 

1- Linha 35). 

“[...] Com toda certeza. Isso eu não tenho a menor dúvida [...]” (Conforme Quadro 1-

Linha 36). 

“[...] Eu acredito que seja uma característica específica da ação estratégica[...]” 

(Conforme Quadro 1 - Linha 62). 

“[...] Porque habitualmente, quando a gente [sic] tá falando de diversas instituições 

para a formação de uma política, de uma ação, de qualquer programa, qualquer coisa, a gente 

tem interesses distintos [...]” (Conforme Quadro 1 - Linha 63). 

“[...] A convergência, ela é muito difícil de acontecer dentro da administração pública 

[...]” (Conforme Quadro 1- Linha 64). 

“[...] Todo mundo colaborou para chegar no final, cada um na sua esfera, mas houve um 

trabalho cooperativo [...]” (Conforme Quadro 1- Linha 84).  

“[...] Não, na verdade não se observou uma questão de distanciamento de poder [...]” 

(Conforme Quadro 1 - Linha 98). 

“[...] E aí é um modelo um tanto quanto diferente do que se está habituado na 

administração pública [...]” (Conforme Quadro 1 - Linha 99).  

“[...] Esse processo para mim foi um dos mais exemplares [...]” (Conforme Quadro 1 - 

Linha 111).  

“[ ...] Então teve uma aproximação [...]” (Conforme Quadro 1 - Linha 121). 

“[...] Todos estavam engajados para que isso acontecesse. E foi feito [...]” (Conforme 

Quadro 1 -  Linha 139). 

“ [...] Foi uma coisa específica desse projeto  [...]”  (Conforme Quadro 1 - Linha 140). 

Nas evidências das entrevistas identificou-se a percepção de que foi necessária essa 

aproximação entre as esferas decisórias e operacionais para o sucesso da utilização dessa 

técnica gerencial, contrariando a experiência pregressa dos entrevistados na administração 

pública. Essa diminuição de distância entre as esferas decisórias, na visão dos entrevistados, se 

deu  pela necessidade de urgência e qualidade nas entregas e só foi possível devido ao arcabouço 

de regras mais flexíveis proveniente da pandemia de  Covid-19 (BOURGEAULT et al., 2020). 

5.1.2 Individualismo versus coletivismo 

 

Quando os entrevistados foram submetidos as seguintes perguntas: 
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Na sua opinião na ação estratégica o Brasil Conta Comigo – Acadêmicos houve um 

trabalho mais em equipe ou as tarefas foram executadas de forma individuais? E houve 

diferença entre essa experiência e as suas demais experiências na administração pública? 

Nas respostas foram encontradas as seguintes evidências da influência dessa dimensão 

cultural sobre a ação estratégica e as técnicas utilizadas em sua implementação: 

“[...] Extremamente em equipe [...]” (Conforme Quadro 1-  Linha 5). 

“[...] É uma característica desse projeto específico [...]” (Conforme Quadro 1 - Linha 

6). 

“[...] Foi uma ação que trouxe a equipe mais [sic] pra perto [...]” (Conforme Quadro 1 

- Linha 14). 

“[...] Na ação isso foi mais acentuado, mais perceptível [...]” (Conforme Quadro 1 - 

Linha 22).  

“[...] Um trabalho bem coordenado em conjunto e em equipe [...]” (Conforme Quadro 

1 - Linha 37). 

“[...] Não, não é nem um pouco comum. Cada um cuida do seu [...]” (Conforme Quadro 

1- Linha 38). 

“[...] Cada um [sic] tá preocupado em fazer a sua parte né. E não foi o caso da ação 

[...]” (Conforme Quadro 1 - Linha 39). 

“[...] Eu não tenho nenhuma outra ação no meu portfólio que tenha acontecido como 

aconteceu [...]” (Conforme Quadro 1- Linha 40).  

“[...] Não, com certeza foi o trabalho em equipe, né [...]” (Conforme Quadro 1 - Linha 

65).  

“[...] A grande dificuldade que eu vejo dentro da administração pública é toda essa 

articulação política [...]” (Conforme Quadro 1 - Linha 66).  

“[...] Pela necessidade de dar respostas rápidas, a gente conseguiu fazer um trabalho 

em conjunto [...]” (Conforme Quadro 1 - Linha 67).  

“[...] Então assim, é diferente de […] do processo habitual dentro da administração 

pública [...]” (Conforme Quadro 1 - Linha 68).  

“[...] Mas o que eu observei no Brasil Conta comigo acadêmicos foi que houve um 

trabalho em paralelo e unindo esforços [...]” (Conforme Quadro 1 - Linha 85).  

“[...] Então houve uma cooperação das equipes e uma adaptação de todo modelo do 

processo conforme ele foi sendo desenvolvido para que ele pudesse ser viabilizado [...]” 

(Conforme Quadro 1-  Linha 86).  
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“[...] No início da construção da política pública foi um trabalho de equipe [...]” 

(Conforme Quadro 1- Linha 100).  

“[...] E por incrível que pareça, todos, de uma certa maneira, todos já sabiam o que 

cada um já estava fazendo [...]” (Conforme Quadro 1 - Linha 101). 

“[...] Mais em equipe, com certeza [...]” (Conforme Quadro 1- Linha 112).  

“[...] Não é normal, pelo menos no jurídico eu não acho que é usual não [...]” (Conforme 

Quadro 1 - Linha 113).  

“[...] Teve um trabalho em equipe, muito bom [...]” (Conforme Quadro 1 - Linha 122).  

“[...] Mas num contexto geral, dependendo do que a gente está lidando, não tem essa 

união, esse trabalho em equipe [...]” (Conforme Quadro 1 - Linha 123).  

“[...] Foi um trabalho mais de equipe, enquanto em outras ações do Ministério, são mais 

individuais [...]” (Conforme Quadro 1 - Linha 141).  

Nas evidências encontradas por meio das entrevistas houve a percepção de que o 

trabalho em equipe foi incentivado, porém, valorizando muito as habilidades e competências 

individuais, contrariando novamente a experiência pregressa dos entrevistados na 

administração pública. Essa valorização dos valores individuais, dando aos colaboradores mais 

liberdade para atuar e avançar em seus respectivos núcleos de atuação, na visão dos 

entrevistados, isso ocorreu devido à necessidade de urgência e qualidade nas entregas, 

contrariando a cultura estabelecida no Ministério da Saúde, porém, considerada uma boa prática 

na percepção da maioria dos colaboradores/entrevistados consultados para a realização dessa 

pesquisa. 

5.1.3 Masculinidade versus Feminilidade 

 

Quando os entrevistados foram submetidos as seguintes perguntas: 

Na sua opinião na ação estratégica o Brasil Conta Comigo – Acadêmicos houveram 

mais características competitivas ou cooperativas? E houve diferença entre essa experiência e 

as suas demais experiências na administração pública? 

Nas respostas foram encontradas as seguintes evidências da influência dessa dimensão 

cultural sobre a ação estratégica e as técnicas utilizadas em sua implementação: 

“[...] Não é tão comum ter a cooperação [...]” (Conforme Quadro 1 - Linha 7). 

“[...] Mas no caso da ação estratégica Brasil Conta Comigo acadêmicos acabou que 

isso não funcionou muito bem, porque tinha uma equipe gestora muito focada no resultado da 
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equipe. Porque a ação exigia, né. Exigia esse esforço conjunto [...]” (Conforme Quadro 1 - 

Linha 15). 

“[...] ” (Conforme Quadro 1 - Linha 1).  

“[...] Cooperativas. Com certeza [...]” (Conforme Quadro 1 - Linha 41).  

“[...] Não vejo isso como característica da administração pública [...]” (Conforme 

Quadro 1- Linha 42). 

“[...] Papéis e responsabilidades são muito bem definidos, cada um cuida do seu [...]” 

(Conforme Quadro 1 - Linha 43).  

“[...] Eu acho que prevaleceu a cooperação [...]” (Conforme Quadro 1 -  Linha 87).  

“[...] Pessoas realmente agregaram diferentes competências em prol de um mesmo 

objetivo [...]” (Conforme Quadro 1 -  Linha 88).  

“[...] E era tanto trabalho para fazer e tão rápido, e tão emergencial, que até mesmo 

quem mexia com o jurídico não competia um com o outro [...]” (Conforme Quadro 1 - Linha 

89).  

“[...] Foi a primeira vez que eu participei de algo dessa maneira. No setor público foi 

a primeira vez [...]” (Conforme Quadro 1 - Linha 102).  

“[...] Mas eu não diria que houve competição não [...]” (Conforme Quadro 1 - Linha 

114). 

“[...] Existem situações que a gente percebe certo grau de competitividade [...]” 

(Conforme Quadro 1 - Linha 115).  

“[...] Acredito que na ação estratégica ela foi mais marcante [...]” (Conforme Quadro 

1 - Linha 124).  

“[...] Cooperativas. Foi um trabalho muito cooperativo [...]” (Conforme Quadro 1 -

Linha 142).  

Nas evidências identificadas nas entrevistas divisou a percepção de que foi necessário 

um certo grau de competição contra o tempo, devido ao avanço da pandemia e fatores políticos, 

para agilidade necessária na implementação, contrariando a experiência pregressa dos 

entrevistados na administração pública. Esse foco na competição contra os fatores externos, 

dando aos colaboradores a sensação de urgência e compromisso com a entrega, na visão dos 

entrevistados, ocorreu contrariando as práticas e cultura estabelecidas no Ministério da Saúde. 

Embora o estresse causado por essa sensação de urgência tenha incomodado bastante a equipe, 

conforme relatado pelos entrevistados, houve de forma unânime uma sensação de realização, 

dado o sucesso das entregas realizadas pelos núcleos. 
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5.1.4 Aversão à Incerteza 

 

Quando os entrevistados foram submetidos as seguintes perguntas: 

Como você se sentiu durante a ação estratégica o Brasil Conta Comigo – Acadêmicos 

com as situações inesperada? Como você se sentiu durante a ação estratégica o Brasil Conta 

Comigo – Acadêmicos com as situações que ocorreram conforme a previsão? E houve diferença 

entre essa experiência e as suas demais experiências na administração pública? 

Nas respostas foram encontradas as seguintes evidências da influência dessa dimensão 

cultural sobre a ação estratégica e as técnicas utilizadas em sua implementação: 

“[...] Era aquela angústia [...] [sic] pra consertar também em tempo real [...]” 

(Conforme Quadro 1 - Linha 8).  

“[...] Eu fiquei, logicamente, preocupado, repito, porque a gente não entendia o que 

[sic] tava acontecendo né [...]” (Conforme Quadro 1 - Linha 16). 

“[...] Eu me sentia bem, porque eu sabia que aquilo [sic] tava fazendo de alguma forma 

diferença lá na ponta [...]” (Conforme Quadro 1 - Linha 17).  

“[...] Foi realmente muito diferente, mas eu via que [sic] tava todo mundo muito 

comprometido em fazer as coisas darem certo [...]” (Conforme Quadro 1 - Linha 23).  

“[...] Eu sempre me senti muito confortável porque as coisas que estavam sendo 

conversadas, planejadas [...]”(Conforme  Quadro 1- Linha 24). 

“[...] Em alguns momentos a gente se sentia um pouco […] aflito [...]” (Conforme 

Quadro 1-  Linha 44).  

“[...] Era tudo muito novo [...]” (Conforme Quadro 1 - Linha 45).  

“[...] Quando a gente [sic] tá executando algo que é planejado e a gente vê que 

conseguiu atingir os objetivos que foram planejados [...]” (Conforme Quadro 1 - Linha 46). 

“[...] A gente não sabia como resolver os problemas [...]” (Conforme Quadro 1 -  Linha 

69).  

“[...] Ela não é fácil de fazer [...]” (Conforme Quadro 1 - Linha 70). 

“[...] Então assim, tudo na minha opinião foi inesperado [...]” (Conforme Quadro 1  - 

Linha 71).  

“[...] A gente fez o nosso planejamento, a gente tentou estimar a capacidade máxima 

do projeto, isso tudo culminou num orçamento bem amarrado, numa transferência de recursos 

bem pontual para todas as pessoas que atuaram nesse programa [...]” (Conforme Quadro 1-  

Linha 72).  

“[...] A gente tem um pouco de ansiedade [...]” (Conforme Quadro 1 - Linha 90). 
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“[...] A gente sente uma satisfação muito grande de ver a equipe bem-sucedida e a 

gente conseguindo fazer uma entrega [...]” (Conforme Quadro 1 - Linha 91).  

“[...] Realmente foi uma ação muito certeira e bem estudada [...]” (Conforme Quadro 

1 - Linha 103).  

“[...] Posso dizer que eu fiquei feliz, confortável [...]” (Conforme Quadro 1 - Linha 

104).  

“[...] Emocionalmente é claro que vem a carga do estresse [...]” (Conforme Quadro 1 

- Linha 116).  

“[...] Aí aquela sensação plena [...]” (Conforme Quadro 1 - Linha 117). 

“[...] É [...] algumas foi de preocupação [...]” (Conforme Quadro 1 - Linha 125). 

“[...] Bem, porque a gente seguiu os cronogramas [...]” (Conforme Quadro 1 - Linha 

126).  

“[...] Eu me sentia um pouco ansiosa [...]” (Conforme Quadro 1 - Linha 131).  

“[...] Era essa a minha percepção, era um pouco de ansiedade [sic] pra que desse certo 

o projeto [...]” (Conforme Quadro 1 - Linha 132). 

“[...] Dá uma sensação de satisfação [...]” (Conforme Quadro 1- Linha 133). 

“[...] existe o  estresse das pessoas [...]” (Conforme Quadro 1 - Linha 143).  

 

Nas evidências das entrevistas, constata-se a percepção de que foi necessário lidar com 

essa sensação de incerteza a todo momento da ação estratégica, não podendo esse medo ser um 

empecilho para o avanço dos trabalhos, contrariando a experiência pregressa dos entrevistados 

na administração pública. Não houve, segundo os relatos coletados, uma diminuição da aversão 

às incertezas, mas houve um avanço perceptível com relação ao aprendizado dos núcleos sobre 

como conviver com essa dimensão sem que fossem criados empecilhos para a continuidade do 

trabalho. Sendo que a criação desses obstáculos é o comportamento cultural normal no 

Ministério da Saúde segundo a percepção colhida nas entrevistas. 

5.1.5 Orientação para longo prazo versus curto prazo 

 

Quando os entrevistados foram submetidos as seguintes perguntas: 

Na sua opinião na ação estratégica o Brasil Conta Comigo – Acadêmicos houve 

disrupturas com os métodos de trabalho tradicionais da sua equipe? E houve diferença entre 

essa experiência e as suas demais experiências na administração pública? 
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Nas respostas foram encontradas as seguintes evidências da influência dessa dimensão 

cultural sobre a ação estratégica e as técnicas utilizadas em sua implementação: 

“[...] Foi um trabalho muito mais colaborativo, foi muito mais em equipe que o 

convencionalmente ocorrido [...]” (Conforme Quadro 1 - Linha 9).  

“[...] Colocou as equipes mais próximas, as pessoas, elas se comunicavam mais, 

trocavam mais informações [...]” (Conforme Quadro 1 - Linha 20).  

“[...] Na ação a gente não conseguiu fazer como habitualmente é feito as fases [...]” 

(Conforme Quadro 1 - Linha 25).  

“[...] Total disruptura. É [...] foi inovador [...]” (Conforme Quadro 1 - Linha 47).  

“[...] Foi algo inovador, onde a administração pública de fato foi efetiva [...]” 

(Conforme Quadro 1 - Linha 48).  

“[...] Onde a gente conseguiu mostrar que o sistema burocrático pode ser sim vencido 

por um sistema gerencial [...]” (Conforme Quadro 1 - Linha 49).  

“[...] A  gente implementou métodos ágeis, que é uma das coisas mais difíceis dentro 

da administração pública [...]” (Conforme Quadro 1 - Linha 50).  

“ [...] Porque a gente tem uma série de legislações que atravancam, que impedem que 

a gente consiga criar processos ágeis [...]” (Conforme Quadro 1 - Linha 51).  

“[...] Pra dar o próximo passo tem que ter certeza de tudo [...]” (Conforme Quadro 1-  

Linha 52).  

“[...] Ali a gente não tinha certeza do cenário, e a gente conseguiu implementar método 

ágil [...]” (Conforme Quadro 1 - Linha 53).  

“[...] E a gente conseguiu então ser disruptivo, culturalmente inclusive, na cultura que 

a gente tem dentro do Ministério e na administração pública como um todo [...]” (Conforme 

Quadro 1 - Linha 54).  

“[...] Com certeza. Como eu falei,  na administração pública os processos são bastante 

estruturados [...]” (Conforme Quadro 1 - Linha 73).  

“[...] Os agentes públicos normalmente eles acreditam que só devem fazer o que está 

no papel e tudo bem [...]” (Conforme Quadro 1 - Linha 74).  

“[...] Então a adoção dessas ferramentas é muito importante.  Eu acho que a estratégia 

abriu um leque de opções para a gente nesse sentido [...]” (Conforme Quadro 1 - Linha 75).  

“[...] Mas naquele momento em que eu participei, a preocupação foi mais na execução 

do processo [...]” (Conforme Quadro 1- Linha 92).  
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“[...] Creio que sim porque é muito comum a gente estar habituado a modelos de chefe 

dando ordens aos seus subordinados para executar, sem ter a possibilidade de ouvir talvez 

contribuições dessas pessoas que pudessem auxiliar na produção de um trabalho melhor [...]” 

(Conforme Quadro 1 - Linha 105).  

“[...] Com certeza. Com certeza. Eu acho que do tempo em que eu trabalhei na 

Secretaria -  já tinha uns dois anos que eu estava lá - esse foi o primeiro grande projeto, assim, 

que realmente a gente se voltou [...]” (Conforme Quadro 1 - Linha 118).  

“[...] Porque a gente teve que focar num problema maior, então a gente teve um pouco 

da […] diminuiu um pouco da hierarquização. Então a gente teve que trabalhar em coletivo 

[sic] pra que a gente achasse soluções rápidas pra resolver os problemas [...]” (Conforme 

Quadro 1 - Linha 127).  

“[...] A  ação estratégica teve uma potencialidade, que ela mostrou uma ruptura com o 

que a gente [sic] tá acostumado, no ritmo burocrático do serviço [...]” (Conforme Quadro 1 -

Linha 128). 

“[...] A gente teve que superar muitas fases de processos de burocracia, de esperar 

publicar uma decisão [sic] pra depois trabalhar [...]” (Conforme Quadro 1 - Linha 134).  

“[...] Mas foi muito diferente das ações que a gente tá acostumado a fazer no Ministério 

da Saúde [...]” (Conforme Quadro 1 - Linha 144).  

Nas evidências das entrevistas identificou-se a percepção de que foi necessário foco 

na entrega final, os riscos foram bem mapeados e tratados e o planejamento foi bem estruturado, 

contrariando assim a experiência pregressa dos entrevistados na administração pública. Essa 

mudança no comportamento dos núcleos foi compreendida pelos entrevistados como um dos 

principais fatores que levaram a ação estratégica ao sucesso. O foco no resultado final, a atenção 

ao mapeamento dos riscos e o planejamento bem estruturado foram citados pelos entrevistados 

como sendo o maior aprendizado da ação estratégica. 

 

5.1.6 Indulgência versus Restrição 

 

Quando os entrevistados foram submetidos as seguintes perguntas: 

Na sua opinião na ação estratégica o Brasil Conta Comigo – Acadêmicos houve mais 

preocupações com as situações que ocorriam durante a execução das tarefas ou com o resultado 

final? E houve diferença entre essa experiência e as suas demais experiências na administração 

pública? 
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Nas respostas foram encontradas as seguintes evidências da influência dessa dimensão 

cultural sobre a ação estratégica e as técnicas utilizadas em sua implementação: 

“[...] Eu acredito também que foi uma característica desse projeto [...]” (Conforme 

Quadro 1 - Linha 10).  

“[...] A gente começou sem saber o que fazer, não sabia se estava preocupado em pegar 

o trabalho que a gestão pedia ou se de fato ia refletir lá na ponta [...]” (Conforme Quadro 1 -  

Linha 21).  

“[...] Porque a gente nem sabia quando seria o fim da ação [...]” (Conforme Quadro 1 

-  Linha 26).  

“[...] Que precisava ser entregue para um próximo passo, para uma próxima Sprint 

[...]” (Conforme Quadro 1 - Linha 55).  

“[...] Tava todo mundo preocupado em entregar com qualidade [...]” (Conforme 

Quadro 1 -  Linha 76). 

“[...] Então creio que estávamos todos realmente focados no produto final porque, 

repito, foram pouquíssimas as intercorrências durante a implementação da política pública [...]” 

(Conforme Quadro 1 - Linha 107).  

“[...] Porque eram situações que algumas […] por mais que a gente tenha feito uma 

gestão de risco, né, foram situações que a gente teve que trabalhar para melhor atender [...]” 

(Conforme Quadro 1 - Linha 129).  

“[...] O foco sempre foi no resultado [...]” (Conforme Quadro 1 - Linha 135).  

Nas evidências das entrevistas identificou-se a percepção de que foram criados 

dispositivos de regramento jurídicos e utilizadas leis relativamente recentes para tornar todo o 

processo mais claro e transparente, contrariando a experiência pregressa dos entrevistados na 

administração pública. Das 6 (seis) dimensões analisadas, essa foi a menos evidenciada na 

coleta de dados. 

6 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Os resultados obtidos na pesquisa indicam que houve diferenças entre os caminhos 

tradicionais da administração pública e os caminhos adotados durante as necessidades especiais 

oriundas da pandemia de Covid-19 (entre os anos de 2020 e 2021). No estudo da ação 

estratégica, foco da pesquisa, foi observado algumas barreiras culturais da administração 

pública, as quais foram detalhadas nas seções 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.6, que foram rompidas 

devido à necessidade do momento em que se encontrava o país. 
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Todos os participantes tinham em sua história profissional uma considerável 

experiência em administração e na implantação de outras políticas públicas, como foi 

evidenciado nas entrevistas, logo, foi possível colher as impressões sobre as diferenças que há 

entre os caminhos normais e culturalmente estabelecidos da administração pública no 

Ministério da Saúde e os caminhos que foram trilhados durante a Emergência em Saúde Pública 

de Importância Nacional (ESPIN).  

Considerando as 6 (seis) dimensões em que as culturas de diferentes países se 

diferenciam, conforme proposto por Hofstede (2001), e considerado por Nunes Junior (2018), 

Fontes Filho e Pimenta (2016), e que os mecanismos culturais se aplicam ainda mais ao setor 

público devido ao seu maior nível de exposição ao ambiente institucional, social e cultural do 

país (BOUCKAERT, 2007) buscou-se  analisar cada dimensão isoladamente. 

6.1 Índice de distância do poder 

 

Essa dimensão da cultura nacional aponta para um distanciamento do poder nas esferas 

de decisão da administração pública conforme apontado por Freitas (1997) e confirmado por 

Macieira (2021). Já os métodos ágeis necessitam de uma aproximação entre as esferas técnicas 

e de gestão para o seu funcionamento (AGOSTINHO, 2015; BARBOZA, 2019; PERAZA-

BAEZA et al., 2016). Nas evidências das entrevistas identificou-se a percepção de que foi 

necessária essa aproximação entre as esferas decisórias e operacionais para o sucesso da 

utilização dessa técnica gerencial, contrariando a experiência pregressa dos entrevistados na 

administração pública. Essa diminuição de distância entre as esferas decisórias, na visão dos 

entrevistados, se deu  pela necessidade de urgência e qualidade nas entregas e só foi possível 

devido ao arcabouço de regras mais flexíveis proveniente da pandemia de Covid-19 

(BOURGEAULT et al., 2020). 

6.2 Individualismo versus coletivismo 

 

Essa dimensão aponta para a valorização de laços culturais mais fortes em detrimento 

da valorização das habilidades individuais conforme apontado por Freitas (1997) e confirmado 

por Macieira (2021). Para a utilização dos métodos ágeis é necessária uma valorização do 

trabalho em equipe ressaltando os valores individuais (VACARI; PRIKLADNICKI, 2014). Nas 

evidências encontradas por meio das entrevistas houve a percepção de que o trabalho em equipe 

foi incentivado, porém, valorizando muito as habilidades e competências individuais, 

contrariando novamente a experiência pregressa dos entrevistados na administração pública. 
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 Essa valorização dos valores individuais, dando aos colaboradores mais liberdade 

para atuar e avançar em seus respectivos núcleos de atuação, na visão dos entrevistados, isso 

ocorreu devido à necessidade de urgência e qualidade nas entregas, contrariando a cultura 

estabelecida no Ministério da Saúde, porém, considerada uma boa prática na percepção da 

maioria dos colaboradores/entrevistados consultados para a realização dessa pesquisa. 

6.3 Masculinidade versus Feminilidade 

 

Essa dimensão aponta para uma valorização da cooperação em detrimento da 

competição, conforme apontado por Freyre e demais (2003) e confirmado por Macieira (2021). 

Considerando as técnicas gerenciais, tais como os métodos ágeis, é necessário um certo grau de 

competição com agentes externos ou até mesmo dentro das equipes para o avanço das iterações 

(AGOSTINHO, 2015; BARBOZA, 2019; PERAZA-BAEZA et al., 2016). Nas evidências 

identificadas nas entrevistas divisou a percepção de que foi necessário um certo grau de 

competição contra o tempo, devido ao avanço da pandemia e fatores políticos, para agilidade 

necessária na implementação, contrariando a experiência pregressa dos entrevistados na 

administração pública. Esse foco na competição contra os fatores externos, dando aos 

colaboradores a sensação de urgência e compromisso com a entrega, na visão dos entrevistados, 

ocorreu contrariando as práticas e cultura estabelecidas no Ministério da Saúde. Embora o 

estresse causado por essa sensação de urgência tenha incomodado bastante a equipe, conforme 

relatado pelos entrevistados, houve de forma unânime uma sensação de realização, dado o 

sucesso das entregas realizadas pelos núcleos. 

6.4 Aversão à Incerteza 

 

Essa dimensão afeta a administração pública de forma a criar o medo de arriscar, 

conforme apontado por Motta e Caldas (1997) e confirmado por Macieira (2021).  Nos  métodos 

ágeis, utilizados na ação estratégica, a incerteza do sucesso do resultado final é uma constante 

a cada rodada de iteração (AGOSTINHO, 2015; BARBOZA, 2019; PERAZA-BAEZA et al., 

2016). Nas evidências das entrevistas, constata-se a percepção de que foi necessário lidar com 

essa sensação de incerteza a todo momento da ação estratégica, não podendo esse medo ser um 

empecilho para o avanço dos trabalhos, contrariando a experiência pregressa dos entrevistados 

na administração pública. Não houve, segundo os relatos coletados, uma diminuição da aversão 

às incertezas, mas houve um avanço perceptível com relação ao aprendizado dos núcleos sobre 

como conviver com essa dimensão sem que fossem criados empecilhos para a continuidade do 
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trabalho. Sendo que a criação desses obstáculos é o comportamento cultural normal no 

Ministério da Saúde segundo a percepção colhida nas entrevistas. 

6.5 Orientação para longo prazo versus curto prazo 

 

Essa dimensão influencia a administração pública com a cultura de não haver 

planejamento consistentemente para resultados finais futuros, como apontado por Motta e 

Caldas (1997) e confirmado por Macieira (2021). Nas técnicas gerenciais, como nos  métodos 

ágeis, um planejamento consistente com uma gestão de risco bem estruturada e foco na entrega 

final são elementos fundamentais (VACARI; PRIKLADNICKI, 2014). Nas evidências das 

entrevistas identificou-se a percepção de que foi necessário foco na entrega final, os riscos 

foram bem mapeados e tratados e o planejamento foi bem estruturado, contrariando assim a 

experiência pregressa dos entrevistados na administração pública. Essa mudança no 

comportamento dos núcleos foi compreendida pelos entrevistados como um dos principais 

fatores que levaram a ação estratégica ao sucesso. O foco no resultado final, a atenção ao 

mapeamento dos riscos e o planejamento bem estruturado foram citados pelos entrevistados 

como sendo o maior aprendizado da ação estratégica. 

6.6 Indulgência versus Restrição  

 

Essa dimensão influencia a administração pública levando a um comportamento mais 

livre de regras para os “amigos do rei” e mais severo para os demais, como apontado por Motta 

e Caldas (1997) e confirmado por Macieira (2021). No  manifesto ágil, pôde  ver que não pode 

haver essa variação das regras e todas as decisões devem ser claras e transparentes (VACARI; 

PRIKLADNICKI, 2014). Nas evidências das entrevistas identificou-se encontramos a 

percepção de que foram criados dispositivos de regramento jurídicos e utilizadas leis 

relativamente recentes para tornar todo o processo mais claro e transparente, contrariando a 

experiência pregressa dos entrevistados na administração pública. Das 6 (seis) dimensões 

analisadas, essa foi a menos evidenciada na coleta de dados. 

O paralelo entre as dimensões da cultura nacional, evidenciado nas entrevistas e listado 

acima, e suas influências na cultura organizacional e na gestão pública brasileira nos leva a 

compreensão do funcionamento da administração pública no Brasil e apontam para uma gestão 

mais eficiente e comprometida com os interesses da sociedade (MOTTA; GOMES; BEZERRA, 

2019).  
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O discurso constante, em todas as entrevistas e análise, sobre a importância das ações 

disruptivas que aconteceram na ação estratégica caracterizaram os “curtos-circuitos” criados 

pela ESPIN na administração pública para viabilizar a utilização de técnicas inovadoras de 

gestão, entregas ágeis, efetivas, com menores custos e maiores resultados. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo conduz à compreensão da influência da cultura nacional sobre a 

administração pública e respectivamente a utilização de novas técnicas gerenciais. A utilização 

de novas técnicas gerenciais tem como objetivo que as entregas realizadas à população sejam 

mais ágeis e condizentes com as facilidades tecnológicas do século XXI na prestação do serviço 

público, conforme revelam as tendências apresentadas sobre métodos ágeis, cultura nacional e 

suas influências nas políticas públicas (BOUCKAERT, 2007; MARTINS, 2010; PERAZA-

BAEZA et al., 2016).  

Para evidenciar tais tendências, é importante ressaltar as referências já trazidas 

anteriormente, a saber: em primeiro lugar, a necessidade da prestação de serviços de forma 

rápida que agregam valor às entregas que correspondem às expectativas dos clientes, que no 

caso são os cidadãos consumidores de tais serviços, e suas mudanças (VACARI; 

PRIKLADNICKI, 2014); em segundo lugar, porém de igual importância, a consideração de 

que esses serviços sejam fornecidos por intermédio do consumo de aplicativos, (softwares para 

plataformas desktop ou mobile) normalmente utilizando os métodos ágeis em seu ciclo de 

desenvolvimento e implementação, sendo realizados em etapas que se concentram em pequenos 

agrupamentos de funcionalidades, facilitando o amadurecimento da compreensão das 

necessidades e possíveis mudanças de cenários durante as demais etapas de implementação 

(VACARI; PRIKLADNICKI, 2014). 

Como a cultura organizacional brasileira influenciou a adoção de novas técnicas 

gerenciais pela administração pública? Ações disruptivas na cultura organizacional da 

administração pública evidenciadas nas 6 (seis) dimensões de influência cultural, levaram o 

Ministério da Saúde e os núcleos que atuaram na ação estratégica a agirem de forma inovadora. 

Essa outra forma de agir, pensar e trabalhar contraria a cultura estabelecida nesse ambiente, 

conforme evidenciado na pesquisa. Ocorreram barreiras jurídicas, administrativas e culturais 

que normalmente não são ultrapassadas, mas que, devido à necessidade inerente ao contexto, 

puderam ser vencidas. 

A partir das observações realizadas no estudo, considera-se que houve influência das 

6 (seis) dimensões em que as culturas de diferentes países se diferenciam, conforme proposto 

por Hofstede (2001), e considerado por Nunes Junior (2018), Fontes Filho e Pimenta (2016), 

porém, é necessário, para se amadurecer a discursão, que seja realizada uma nova pesquisa com 

a pergunta: Como novas técnicas gerenciais aplicadas na administração pública brasileira 

impactam a cultura organizacional? 
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É imprescindível a contribuições de outros pesquisadores, que se dediquem ao tema, 

estudos em outras implementações de métodos ágeis na administração pública, sob o prisma da 

cultura brasileira, com o intuito de alcançar outros apontamentos sobre quais aspectos culturais 

podem perpassar por uma transformação com o objetivo de otimizar as entregas de serviços 

públicos. 
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9 APÊNDICE A - ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

INTRODUÇÃO: 

Olá, essa entrevista tem como objetivo coletar dados qualitativos sobre suas impressões na 

implementação de métodos ágeis na formulação da ação estratégica “O Brasil Conta Comigo 

– Acadêmicos”. Para tal, serão realizadas algumas perguntas e sinta-se à vontade para 

responder da forma que melhor expressar a sua experiência durante esse processo. 

TÓPICO 

TEÓRICO 

PERGUNTA EXPECTATIVA DA 

RESPOSTA 

Identificação e 

classificação da 

experiência dos 

entrevistados. 

Qual é o seu nome? 
Classificar as respostas 

encontradas nas demais 

perguntas pela 

experiência dentro e fora 

do serviço público. 

Qual é a sua profissão? 

Quantos anos de experiência profissional 

você tem? 

Quantos anos de experiência profissional 

no serviço público você tem? 

Identificação de 

experiência com 

políticas públicas. 

Você participou de um ou mais desses 

núcleos durante a implementação da ação 

estratégica “O Brasil Conta Comigo – 

Acadêmicos”: Gestão, Núcleo 

administrativo, Núcleo Jurídico ou Núcleo 

de Tecnologia da Informação? Qual ou 

Quais? 

Classificar a impressão 

por meio dos núcleos 

participantes da ação 

estratégica. 

Você já participou de outras implantações 

de políticas públicas ou ações estratégicas 

da administração pública? Se sim, quais? 

Identificar a experiência 

do entrevistado com 

políticas públicas. 

Identificação de 

experiência com 

métodos ágeis. 

Durante a sua participação da ação 

estratégica o Brasil Conta Comigo – 

Acadêmicos você percebeu alguma 

diferença de outras experiências 

semelhantes na administração pública? 

Identificar a percepção e 

a experiência do 

entrevistado com 

métodos ágeis. 

Durante a sua participação da ação 

estratégica o Brasil Conta Comigo – 

Acadêmicos você sentiu alguma 

Identificar a percepção 

do entrevistado sobre 

uma das principais 
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dificuldade ou barreira de difícil 

transposição? Quando? 

características dos 

métodos ágeis. 

Durante a sua participação da ação 

estratégica o “Brasil Conta Comigo – 

Acadêmicos” em algum momento você 

sentiu incerteza o suficiente que poderiam 

levar a ação ao insucesso ou fracasso? 

Quando? 

Identificar a percepção 

do entrevistado sobre 

outra das principais 

características dos 

métodos ágeis. 

Índice de distância 

do poder. 

Na sua opinião houve algum problema com 

relação ao distanciamento do poder na 

equipe na ação estratégica o Brasil Conta 

Comigo – Acadêmicos? 

Identificar paralelo entre 

a percepção do 

entrevistado e as 

dimensões em que as 

culturas de 

diferentes países se 

diferenciam. 

Individualismo 

versus 

coletivismo. 

Na sua opinião na ação estratégica o 

“Brasil Conta Comigo – Acadêmicos” 

houve um trabalho mais em equipe ou as 

tarefas foram executadas de forma 

individuais? 

Masculinidade 

versus 

Feminilidade. 

Na sua opinião na ação estratégica o 

“Brasil Conta Comigo – Acadêmicos” 

houve mais características competitivas ou 

cooperativas: 

Aversão à 

Incerteza. 

Como você se sentiu durante a ação 

estratégica o “Brasil Conta Comigo – 

Acadêmicos” com as situações 

inesperada? 

Como você se sentiu durante a ação 

estratégica o “Brasil Conta Comigo – 

Acadêmicos” com as situações que 

ocorreram conforme a previsão? 

Orientação para 

longo prazo versus 

curto prazo. 

Na sua opinião na ação estratégica o Brasil 

Conta Comigo – Acadêmicos houve 

disrupturas com os métodos de trabalho 

tradicionais da sua equipe?  
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Indulgência versus 

Restrição. 

Na sua opinião na ação estratégica o Brasil 

Conta Comigo – Acadêmicos houve mais 

preocupações com as situações que 

ocorriam durante a execução das tarefas ou 

com o resultado final? 

Coleta das 

impressões gerais 

sobre a ação 

estratégica. 

O que você mais gostou na implementação 

da ação estratégica o Brasil Conta Comigo 

– Acadêmicos? 
Identificar, através de 

espaço para fala, as 

impressões mais do 

entrevistado sobre a ação 

estratégica. 

O que você menos gostou na 

implementação da ação estratégica o Brasil 

Conta Comigo – Acadêmicos? 

Tem algo mais que você gostaria de 

acrescentar nessa entrevista? 

Fonte: Elaborado pelo autor.  
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10 APÊNDICE B - RESULTADOS DA PESQUISA 

Quadro  1 – Análise dos trechos das entrevistas 

# Por que? O quê? [fala do entrevistado] Com que efeito? Pra quem? 

1  

 

Identificar a percepção e a 

experiência do entrevistado 

com métodos ágeis. 

Foi um programa que foi construído de forma extremamente 

rápida. 

 

 

Sentimento de 

agilidade/necessidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NTA. 

2 A articulação também aconteceu [...] ela acontecia praticamente 

em tempo real com os envolvidos. 

3 A gente  [sic] tava correndo contra o tempo, então precisávamos 

de alguma ação expressiva, intensa, robusta que acontecesse de 

forma extremamente rápida. 

4  

Índice de distância do poder. 

Acredito que foi atípico. Acredito que nesse projeto não houve. 

Houve uma integração muito grande inclusive ali dos gestores é 

[…] com poder decisório e a equipe técnica. 

Identificar paralelo entre a 

percepção do entrevistado e as 

dimensões em que as culturas 

de 

diferentes países se 

diferenciam. 

5 Individualismo versus 

coletivismo.  

Extremamente em equipe. 

6 É uma característica desse projeto específico. 

7 Masculinidade versus 

Feminilidade. 

Não é tão comum ter a cooperação.  

8 Aversão à Incerteza. Era aquela angústia [...] pra consertar também em tempo real. 

9 Orientação para longo prazo 

versus curto prazo. 

Foi um trabalho muito mais colaborativo, foi muito mais em 

equipe que o convencionalmente ocorrido. 

10 Indulgência versus 

Restrição. 

Eu acredito também que foi uma característica desse projeto. 

 

11 Identificar a percepção e a 

experiência do entrevistado 

com métodos ágeis. 

Percebi a questão do dinamismo. Sentimento de 

agilidade/necessidade. 

 

 

 

 

12 O nosso trabalho no dia a dia é um pouco, ele é um pouco 

burocrático. 

13 A gente esbarra em muitas barreiras […]. 
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[…] por conta da dificuldade de validação de propostas, projetos.  

 

 

 

 

 

 

NTI. 

14 Individualismo versus 

coletivismo. 

Foi uma ação que trouxe a equipe mais [sic] pra perto. Identificar paralelo entre a 

percepção do entrevistado e as 

dimensões em que as culturas 

de 

diferentes países se 

diferenciam. 

15 Masculinidade versus 

Feminilidade. 

Mas no caso da ação estratégica brasil conta comigo acadêmicos 

acabou que isso não funcionou muito bem, porque tinha uma 

equipe gestora muito focada no resultado da equipe. Porque a 

ação exigia, né. Exigia esse esforço conjunto. 

16 Aversão à Incerteza. Eu fiquei, logicamente, preocupado, repito, porque a gente não 

entendia o que [sic] tava acontecendo né. 

17 Eu me sentia bem, porque eu sabia que aquilo [sic] tava fazendo 

de alguma forma diferença lá na ponta. 

20 Orientação para longo prazo 

versus curto prazo. 

Colocou as equipes mais próximas, as pessoas, elas se 

comunicavam mais, trocavam mais informações.  

21 Indulgência versus 

Restrição. 

A gente começou sem saber o que fazer, não sabia se estava 

preocupado em pegar o trabalho que a gestão pedia ou se de fato 

ia refletir lá na ponta. 

22 Individualismo versus 

coletivismo. 

Na ação isso foi mais acentuado, mais perceptível Identificar paralelo entre a 

percepção do entrevistado e as 

dimensões em que as culturas 

de 

diferentes países se 

diferenciam. 

 

 

 

 

 

 

 

NTA. 

23 Aversão à Incerteza. Foi realmente muito diferente, mas eu via que [sic] tava todo 

mundo muito comprometido em fazer as coisas darem certo. 

24 Eu sempre me senti muito confortável porque as coisas que 

estavam sendo conversadas, planejadas.  

25 Orientação para longo prazo 

versus curto prazo. 

Na ação a gente não conseguiu fazer como habitualmente é feito 

as fases.  

26 Indulgência versus 

Restrição. 

Porque a gente nem sabia quando seria o fim da ação. 

27 Identificar a percepção e a 

experiência do entrevistado 

com métodos ágeis. 

Na ação foi uma coisa diferente, que a gente já fazia toda a 

implementação já no uso, em ato, com a participação do 

território, as coisas super vivas, acontecendo, e a gente 

Sentimento de 

agilidade/necessidade. 
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trabalhando naquela situação, diferente de tudo que eu já tinha 

vivido nessas experiências de formulação de políticas públicas. 

28  

 

 

 

 

Identificar a percepção e a 

experiência do entrevistado 

com métodos ágeis. 

Foi muito inovador [sic] pra administração pública.  

 

 

 

Sentimento de 

agilidade/necessidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NTI. 

29 Foi completamente inovador e diferente, porque na gestão 

pública as coisas são um pouco lentas, né, e morosas, pelas 

próprias características da gestão pública né. 

30 Incerteza era só o que a gente tinha na cabeça naquele momento. 

31 A  legislação gera um monte de entraves e a gente conseguiu ir 

quebrando essas barreiras ao longo do caminho. 

32 A gente ia fazendo e ia se adaptando de acordo com a 

necessidade. 

33 Mas a todo momento a gente ia se adaptando ao cenário como ele 

ia se desenhando. 

34  

Índice de distância do poder. 

Os nossos gestores naquele momento estavam o tempo todo com 

a gente. 

 

 

 

 

Identificar paralelo entre a 

percepção do entrevistado e as 

dimensões em que as culturas 

de 

diferentes países se 

diferenciam. 

35 Gente poderia fazer [sic]  pra que as coisas acontecessem. 

36 Com toda certeza. Isso eu não tenho a menor dúvida. 

37  

Individualismo versus 

coletivismo. 

Um trabalho bem coordenado em conjunto e em equipe. 

38 Não, não é nem um pouco comum. Cada um cuida do seu. 

39 Cada um [sic] tá preocupado em fazer a sua parte né. E não foi o 

caso da ação. 

40 Eu não tenho nenhuma outra ação no meu portfólio que tenha 

acontecido como aconteceu. 

41  

Masculinidade versus 

Feminilidade. 

Cooperativas. Com certeza. 

42 Não vejo isso como característica da administração pública. 

43 Papéis e responsabilidades são muito bem definidos, cada um 

cuida do seu. 

44  

Aversão à Incerteza. 

Em alguns momentos a gente se sentia um pouco […] aflito. 

45 Era tudo muito novo. 
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46 Quando a gente [sic] tá executando algo que é planejado e a gente 

vê que conseguiu atingir os objetivos que foram planejados. 

47  

 

 

 

 

 

 

Orientação para longo prazo 

versus curto prazo. 

Total disruptura. É [...] foi inovador. 

48 Foi algo inovador, onde a administração pública de fato foi 

efetiva. 

49 Onde a gente conseguiu mostrar que o sistema burocrático pode 

ser sim vencido por um sistema gerencial. 

50 A  gente implementou métodos ágeis, que é uma das coisas mais 

difíceis dentro da administração pública. 

51 Porque a gente tem uma série de legislações que atravancam, que 

impedem que a gente consiga criar processos ágeis. 

52 Pra dar o próximo passo tem que ter certeza de tudo. 

53 Ali a gente não tinha certeza do cenário, e a gente conseguiu 

implementar método ágil. 

54 E a gente conseguiu então ser disruptivo, culturalmente inclusive, 

na cultura que a gente tem dentro do Ministério e na 

administração pública como um todo. 

55 Indulgência versus 

Restrição. 

Que precisava ser entregue para um próximo passo, para uma 

próxima Sprint. 

56  

 

 

 

Identificar a percepção e a 

experiência do entrevistado 

com métodos ágeis. 

Ele é bastante distinto dos outros.  

 

 

Sentimento de 

agilidade/necessidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57 Então de fato a ação foi bastante diferente  das outras 

experiências que eu tive. 

58 Juntar todo esse pessoal, fazer essa articulação para que pudesse 

dar certo, é um desafio bastante importante. 

59 A  estratégia adotada bastante nova, a gente inevitavelmente gera 

incerteza. 

60 Não é habitual para a gente. 

61 Gestão de todo esse processo,  articulação, isso tudo  era uma 

incerteza bastante relevante. 
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62  

 

 

Índice de distância do poder. 

Eu acredito que seja uma característica específica da ação 

estratégica. 

 

 

 

 

Identificar paralelo entre a 

percepção do entrevistado e as 

dimensões em que as culturas 

de 

diferentes países se 

diferenciam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NTA. 

63 Porque habitualmente, quando a gente [sic] tá falando de diversas 

instituições para a formação de uma política, de uma ação, de 

qualquer programa, qualquer coisa, a gente tem interesses 

distintos. 

64 A convergência, ela é muito difícil de acontecer dentro da 

administração pública. 

65  

 

 

Individualismo versus 

coletivismo. 

Não, com certeza foi o trabalho em equipe, né.  

66 A grande dificuldade que eu vejo dentro da administração pública 

é toda essa articulação política.  

67 Pela necessidade de dar respostas rápidas, a gente conseguiu 

fazer um trabalho em conjunto. 

68 Então assim, é diferente de […] do processo habitual dentro da 

administração pública. 

69  

Aversão à Incerteza. 

A gente não sabia como resolver os problemas. 

70 Ela não é fácil de fazer. 

71 Então assim, tudo na minha opinião foi inesperado.  

72 A gente fez o nosso planejamento, a gente tentou estimar a 

capacidade máxima do projeto, isso tudo culminou num 

orçamento bem amarrado,  numa transferência de recursos bem 

pontual para todas as pessoas que atuaram nesse programa.  

73 Orientação para longo prazo 

versus curto prazo 

Com certeza. Como eu falei,  na administração pública os 

processos são bastante estruturados. 

74 Os agentes públicos normalmente eles acreditam que só devem 

fazer o que está no papel e tudo bem.  

75 Então a adoção dessas ferramentas é muito importante.  Eu acho 

que a estratégia abriu um leque de opções para a gente nesse 

sentido. 

76 Indulgência versus Restrição Tava todo mundo preocupado em entregar com qualidade 
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77  

 

 

Identificar a percepção e a 

experiência do entrevistado 

com métodos ágeis. 

Necessidade de velocidade de implantação que era emergencial.  

 

 

Sentimento de 

agilidade/necessidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NG. 

78 Ela é uma política que foi feita em caráter emergencial e com 

ferramenta inovadora. 

79 Por ser uma ação estratégica de caráter mais inovador,  de uma 

entrega extremamente rápida.  Ela fugiu do padrão que se tinha. 

80 Trazer isso tudo para o âmbito administrativo gerou um impacto 

na equipe e muita insegurança com isso. 

81 Tem gente que realmente não se dispõe a colaborar interna e 

externamente. 

82 Então sempre gera um pouquinho de insegurança sim. 

83 Agora, essa harmonia não era garantida né. 

84 Índice de distância do poder. Todo mundo colaborou para chegar no final, cada um na sua 

esfera, mas houve um trabalho cooperativo. 

 

 

 

Identificar paralelo entre a 

percepção do entrevistado e as 

dimensões em que as culturas 

de 

diferentes países se 

diferenciam. 

85  

 

Individualismo versus 

coletivismo. 

Mas o que eu observei no Brasil Conta comigo acadêmicos foi 

que houve um trabalho em paralelo e unindo esforços. 

86 Então houve uma cooperação das equipes e uma  adaptação de 

todo modelo do processo conforme ele foi sendo desenvolvido 

para que ele pudesse ser viabilizado. 

87  

 

Masculinidade versus 

Feminilidade. 

Eu acho que prevaleceu a cooperação.  

88 Pessoas realmente agregaram diferentes competências em prol de 

um mesmo objetivo. 

89 E era tanto trabalho para fazer e tão rápido, e tão emergencial, 

que até mesmo quem mexia com o jurídico não competia um com 

o outro. 

90  

Aversão à Incerteza. 

A gente tem um pouco de ansiedade. 

91 A gente sente uma satisfação muito grande de ver a equipe bem- 

sucedida e a gente conseguindo fazer uma entrega. 
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92 Orientação para longo prazo 

versus curto prazo. 

Mas naquele momento em que eu participei, a preocupação foi 

mais na execução do processo. 

93  

 

 

 

 

Identificar a percepção e a 

experiência do entrevistado 

com métodos ágeis. 

Naquele contexto nós tínhamos que dar respostas rápidas, 

eficientes à sociedade. 

 

 

 

 

 

Sentimento de 

agilidade/necessidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NJ. 

94 Desburocratização com relação a atos e procedimentos típicos da 

administração pública. 

95 Na verdade você tinha as aparentes barreiras a nível de legislação 

no país. 

96 Em razão daquele contexto com uma eficiência e resposta rápida. 

97 E aí esse edital tem uma série de ações que realmente mostram 

que uma atuação mais racionalizada e menos burocratizada tinha 

tudo para que a política pública de fato tivesse uma resposta 

imediata assim. 

98  

Índice de distância do poder. 

Não, na verdade não se observou uma questão de distanciamento 

de poder. 

 

 

 

 

Identificar paralelo entre a 

percepção do entrevistado e as 

dimensões em que as culturas 

de 

diferentes países se 

diferenciam. 

99 E aí é um modelo um tanto quanto diferente do que se está 

habituado na administração pública. 

100  

Individualismo versus 

coletivismo. 

No início da construção da política pública foi um trabalho de 

equipe. 

101 E por incrível que pareça, todos, de uma certa maneira, todos já 

sabiam o que cada um já estava fazendo. 

102 Masculinidade versus 

Feminilidade. 

Foi a primeira vez que eu participei de algo dessa maneira. No 

setor público foi a primeira vez. 

103  

Aversão à Incerteza. 

Realmente foi uma ação muito certeira e bem estudada. 

104 Posso dizer que eu fiquei feliz, confortável. 

105  

Orientação para longo prazo 

versus curto prazo. 

Creio que sim porque é muito comum a gente estar habituado a 

modelos de chefe dando ordens aos seus subordinados para 

executar, sem ter a possibilidade de ouvir talvez contribuições 

dessas pessoas que pudessem auxiliar na produção de um 

trabalho melhor. 
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106 Indulgência versus 

Restrição.  

Porque realmente nos poupou tempo, retrabalho. 

107 Então creio que estávamos todos realmente focados no produto 

final porque, repito, foram pouquíssimas as intercorrências 

durante a implementação da política pública. 

108 Identificar a percepção e a 

experiência do entrevistado 

com métodos ágeis. 

É  uma ação que deve ser objeto de requerimento para obtenção 

de selo de desburocratização e inclusive ser replicada por outras 

entidades, por outros entes federados como algo exitoso que pode 

servir de modelo para outros tipos de intervenção estatal. 

Sentimento de 

agilidade/necessidade. 

 

109 Identificar a percepção e a 

experiência do entrevistado 

com métodos ágeis. 

Foi um dos mais integrados que eu participei.  

Sentimento de 

agilidade/necessidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NJ. 

110 Foi uma […] o que eu senti de maior diferença nesse processo foi 

a integração dos atores. 

111 Índice de distância do poder. Esse processo para mim foi um dos mais exemplares.  

 

 

Identificar paralelo entre a 

percepção do entrevistado e as 

dimensões em que as culturas 

de 

diferentes países se 

diferenciam. 

112  

Individualismo versus 

coletivismo. 

Mais em equipe, com certeza. 

113 Não é normal, pelo menos no jurídico eu não acho que é usual 

não.   

114 Masculinidade versus 

Feminilidade. 

Mas eu não diria que houve competição não.   

115 Existem situações que a gente percebe certo grau de 

competitividade. 

116 Aversão à Incerteza. Emocionalmente é claro que vem a carga do estresse. 

117 Aí aquela sensação plena. 

118 Orientação para longo prazo 

versus curto prazo. 

Com certeza.  Com certeza. Eu acho que do tempo em que eu 

trabalhei na secretaria -  já tinha uns dois anos que eu estava lá - 

esse foi o primeiro grande projeto, assim, que realmente a gente 

se voltou. 

119 Identificar a percepção e a 

experiência do entrevistado 

com métodos ágeis. 

 

Com certeza foi a integração das equipes. Absolutamente.   

Sentimento de 

agilidade/necessidade. 
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120 Identificar a percepção e a 

experiência do entrevistado 

com métodos ágeis. 

Sim, foi bem mais rápido. A implementação do sistema foi muito 

mais rápida e a gente conseguiu dar um retorno com mais 

segurança, com a exatidão que a gente estava precisando no 

momento. 

 

Sentimento de 

agilidade/necessidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NTA. 

121 Índice de distância do poder. Então teve uma aproximação.  

 

 

 

 

 

Identificar paralelo entre a 

percepção do entrevistado e as 

dimensões em que as culturas 

de 

diferentes países se 

diferenciam. 

122 Individualismo versus 

coletivismo. 

Teve um trabalho em equipe, muito bom. 

123 Mas num contexto geral, dependendo do que a gente está lidando, 

não tem essa união, esse trabalho em equipe.   

124 Masculinidade versus 

Feminilidade. 

Acredito que na ação estratégica ela foi mais marcante. 

125 Aversão à Incerteza. É [...] algumas foi de preocupação. 

126 Bem, porque a gente seguiu os cronogramas. 

127 Orientação para longo prazo 

versus curto prazo. 

Porque a gente teve que focar num problema maior, então a gente 

teve um pouco da […] diminuiu um pouco da hierarquização. 

Então a gente teve que trabalhar em coletivo [sic] pra que a gente 

achasse soluções rápidas pra resolver os problemas. 

128 A  ação estratégica teve uma potencialidade, que ela mostrou uma 

ruptura com o que a gente [sic] tá acostumado, no ritmo 

burocrático do serviço. 

129 Indulgência versus 

Restrição. 

Porque eram situações que algumas […] por mais que a gente 

tenha feito uma gestão de risco, né, foram situações que a gente 

teve que trabalhar para melhor atender.  

 

130 Identificar a percepção e a 

experiência do entrevistado 

com métodos ágeis. 

Todas as ações desenvolvidas durante a ação estratégica foram 

ações mais rápidas. 

Sentimento de 

agilidade/necessidade 

 

 

 

NTA 131  

 

Aversão à Incerteza. 

Eu me sentia um pouco ansiosa. Identificar paralelo entre a 

percepção do entrevistado e as 

dimensões em que as culturas 

de 

132 Era essa a minha percepção, era um pouco de ansiedade [sic] pra 

que desse certo o projeto. 

133 Dá uma sensação de satisfação. 
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134 Orientação para longo prazo 

versus curto prazo. 

A gente teve que superar muitas fases de processos de burocracia, 

de esperar publicar uma decisão [sic] pra depois trabalhar. 

diferentes países se 

diferenciam. 

135 Indulgência versus 

Restrição. 

O foco sempre foi no resultado. 

136  

 

Identificar a percepção e a 

experiência do entrevistado 

com métodos ágeis. 

É […] quando […] foi implementado rapidamente. Sentimento de 

agilidade/necessidade 

 

 

 

 

 

 

 

NTA 

137 Então foi feito mais rapidamente, o edital foi construído mais 

rapidamente e os sistemas também foram construídos 

rapidamente para poder atender essa pandemia. 

138 A incerteza era muito mais voltada ao que se deveria fazer no 

momento e como deveria se proceder. 

139 Índice de distância do poder. Todos estavam engajados para que isso acontecesse. E foi feito. Identificar paralelo entre a 

percepção do entrevistado e as 

dimensões em que as culturas 

de 

diferentes países se 

diferenciam. 

140 Foi uma coisa específica desse projeto.   

141 Individualismo versus 

coletivismo. 

Foi um trabalho mais de equipe, enquanto  em outras ações do 

Ministério, são mais individuais. 

142 Masculinidade versus 

Feminilidade. 

Cooperativas. Foi um trabalho muito cooperativo. 

143 Aversão à Incerteza. existe o  estresse das pessoas. 

144 Orientação para longo prazo 

versus curto prazo. 

Mas foi muito diferente das ações que a gente tá acostumado a 

fazer no Ministério da Saúde. 

Fonte: elaborado pelo pesquisador 

Fonte: Elaborado pelo autor.  
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11  ANEXO A -  PARECER DO COMITÊ DE CONFORMIDADE ÉTICA EM 

PESQUISAS ENVOLVENDO SERES HUMANOS – CEPH/ 
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