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Editorial 

 

A Câmara de Administração Pública em 2017 apresentou um 

projeto inovador que impulsionou a produção de conhecimento na área pública 

em Santa Catarina. Dois anos depois, o Ebook "Administração Pública na 

Prática" é um case de destaque, chegando a sua terceira edição. As obras 

obtiveram sucesso na missão de propagar as boas práticas promovidas pelos 

registrados no Conselho Regional de Administração de Santa Catarina, em 

suas atividades profissionais.  

Fomentar o desenvolvimento, a capacitação e a valorização dos 

profissionais da Administração também é função do Conselho Regional e os 

livros virtuais têm se tornado referência nacional pela qualidade e 

expressividade do conteúdo selecionado.  

Nesta obra, composta por seis artigos e um case, os autores 

demonstram na prática a função do profissional da Administração. Os trabalhos 

procuram trazer novas perspectiva à gestão pública e contribuem 

significativamente para a solução de atividades do cotidiano, podendo servir de 

exemplo para os leitores implementarem em seu dia a dia.  

O papel do Administrador é dar vida aos processos com o objetivo 

de transformar sonhos em realidade. Para isso é preciso planejar, organizar, 

controlar e liderar. A Administração é a ciência que converte grandes planos 

em ação, de forma organizada, com estratégias e metas adequadas. Os 

trabalhos descritos neste Ebook comprovam que o sucesso de qualquer ideia 

passa pela colaboração do profissional da Administração.  

Parabenizamos os autores pela excelente entrega de conteúdo. 

São parcerias como esta, entre Conselho e profissionais, que engrandecem a 

Administração.  

Aos leitores, desejamos um bom proveito. Que as ideias 

inspiradoras contidas neste Ebook possam servir de motivação para uma 

transformação em seu ambiente profissional e pessoal.  

 

Adm. Paulo Jordani 

 Presidente Conselho Regional de Administração de Santa Catarina 
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Prefácio 

 

A terceira edição do e-book Administração Pública na Prática 

representa de maneira inequívoca o amadurecimento da iniciativa e sua 

importância para a construção de conhecimento. 

O objetivo das organizações públicas é atender às necessidades e 

demandas da sociedade e, para tanto, se faz necessário a utilização de 

ferramentas e técnicas gerenciais que sejam capazes de contribuir para o 

cumprimento desse objetivo. Surge daí a análise realizada em dois dos 

artigos apresentados, que buscam detalhar e avaliar as ferramentas e 

técnicas adotadas pelo Ministério público e UFSC na busca da excelência 

nos serviços prestados.  

O artigo que avalia o modelo Disney aplicado ao setor público 

mostra, ainda, que é possível a transposição de técnicas gerenciais do 

setor privado para o setor público. 

Na esteira da análise acerca da eficiência do setor público em 

ambientes competitivos e complexos, o segundo artigo deste e-book faz 

uma análise do CIASC a partir da percepção dos gestores daquela 

organização. 

O intraempreendedorismo e o desenvolvimento turístico 

sustentável de cidades inteligentes também enriquecem as contribuições 

deste e-book que é finalizado com um case que apresenta a importância 

do administrador a partir de um estudo realizado no IFSC. 

Na gestão pública, a implementação de boas práticas é 

fundamental para a criação de valor para a sociedade.  Sem pretender 

esgotar os temas, os E-Books “Administração Pública na Prática” vêm 

auxiliando na disseminação de conceitos e na formação de cultura 

organizacional voltada a melhores resultados. 

Nessa seara, vale ressaltar a diversidade de temáticas presentes 

nesta obra, o que reflete a complexidade e importância das discussões 

acerca da temática administração pública. São textos sobre eficiência, 
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qualidade, sustentabilidade, intraempreendedorismo, planejamento e 

propósito, todos muito presentes na práxis do gestor público. 

Ao final, os leitores terão uma visão que permitirá o 

aprofundamento das discussões e a criação de massa crítica para o 

aperfeiçoamento da atuação do administrador na gestão pública. Uma 

semente para novas perguntas e novas pesquisas e projetos. Mas é aí 

que está a riqueza, é assim que se constrói o conhecimento e melhores 

resultados para a sociedade. 

 

Boa Leitura a todos, 

 

 

Adm. Karen Sabrina Bayestorff Duarte 
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ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA GERENCIAL: UM ESTUDO DAS 

INFLUÊNCIAS DAS PRÁTICAS ADOTADAS PELO MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA NA COMARCA DE 

VIDEIRA NO DESEMPENHO DE SUA GESTÃO 

 
Larissa Bottega1  

Luiz Felipe Torcatto Zanella2  

 

RESUMO 

O Ministério Público do estado de Santa Catarina (MP-SC) tem, em sua cultura, 

a prática de gestão como ferramenta de desempenho e busca pela excelência. 

Este estudo de caso buscou identificar quais são as práticas adotadas pelo 

MP-SC da Comarca de Videira relacionadas aos três principais vieses do 

modelo de Administração Pública Gerencial (desburocratização, a busca pela 

garantia da eficiência e o tratamento do cidadão como cliente) e como 

influenciam no desempenho das atividades da referida instituição. Para o 

levantamento de dados, utilizaram-se duas ferramentas de pesquisa: a 

entrevista semiestruturada e a análise documental. Assim, identificaram-se 

práticas relacionadas: à utilização de tecnologias, à disponibilização de canais 

de comunicação e à realização de campanhas junto à sociedade; ao 

desenvolvimento de nova identidade visual; ao investimento na qualidade do 

atendimento e na gestão de pessoas; bem como a ferramentas da 

administração privada. Essas práticas têm influenciado positivamente o 

desempenho da instituição, fortalecendo a atuação do MP-SC junto à 

sociedade. 

Palavras-chave: Ministério Público do Estado de Santa Catarina.  

Administração Pública Gerencial.  Eficiência. Cidadão-cliente. 

Desburocratização. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A Administração Pública no Brasil pode ser classificada ao longo de sua 

história de acordo com três modelos: Administração Patrimonialista, 

                                            
1
 Universidade do Oeste de Santa Catarina - UNOESC (larissabottega@yahoo.com.br) 

2
 Universidade do Oeste de Santa Catarina - UNOESC (luiz.zanella@unoesc.edu.br) 
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Administração Burocrática e Administração Gerencial. Esses diferentes 

modelos são o reflexo administrativo das peculiaridades sociais e políticas que 

marcaram o País nestes dois últimos séculos.  

No final do século XIX, pode-se afirmar que o Estado era visto como um 

garantidor de empregos e renda para a nobreza decadente, ao qual estava 

ligada por laços de sangue ou relações familiares, uma vez que, à época, a 

admissão de pessoal e a tomada de decisões administrativas eram fortemente 

influenciadas por critérios pessoais, não havendo preocupação com a eficiência 

das atividades estatais, refletindo em um Estado paternalista e parcial. 

Com a Proclamação da República, o surgimento da burguesia industrial e 

mercantil e, mais tarde, com a Revolução de 1930, que levou ao governo de 

Getúlio Vargas, o País passou por um grande período de reforma político-

administrativa direcionada a findar com a corrupção e o nepotismo 

patrimonialista. Nesse período, conforme relata Bresser-Pereira (1998), criou-

se o Departamento Administrativo do Serviço Público – DASP visando a 

implementação de mudanças voltadas à profissionalização, à hierarquia 

funcional, à impessoalidade e ao formalismo do Estado. Dentre as mudanças 

realizadas estão a implantação de concurso para ingresso no serviço público; a 

organização dos serviços de pessoal e seu aperfeiçoamento; o 

desenvolvimento da administração orçamentária; a padronização de aquisições 

pelo Estado; entre outras.  

Embora a Administração Burocrática tenha proporcionado uma expressiva 

organização administrativa no País, acabou tornando-se um empecilho para o 

desenvolvimento econômico e social devido ao exacerbado formalismo e à 

grande discrepância entre as normas e a realidade. 

Buscando propor uma solução para os ônus gerados pela Administração 

Burocrática, conforme relata Bresser-Pereira (1998), inicia-se, em 1995, no 

governo de Fernando Henrique Cardoso, o Plano Diretor da Reforma do 

Aparelho do Estado, coordenado por Luiz Carlos Bresser-Pereira, à frente do 

Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado – MARE. O plano de 

reforma objetiva tornar o Estado eficiente acompanhando a dinamicidade e 

necessidades da sociedade globalizada, voltado para o controle dos resultados 

de forma descentralizada, para chegar ao cidadão, que deixa de ser mero 

usuário e passa a ter o status de cliente dos serviços do Estado, devendo, por 
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meio de mecanismos de integração, participar do processo de definição, 

implementação e avaliação da ação pública.  

Orientado por essas novas diretrizes, o Ministério Público do Estado de 

Santa Catarina – MP-SC tem buscado adotar novas práticas visando adequar-

se à Administração Gerencial. Atuando como defensor dos interesses sociais e 

indisponíveis, como a vida, a saúde, a moradia, o trabalho, a liberdade e a 

cidadania, destaca-se a importância de o MP-SC adequar sua atuação à 

Administração Gerencial, enfatizando as práticas que permitam mais eficiência 

e proximidade com os cidadãos. 

 
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Administração Pública 

Meirelles (2005) destaca que, ao estabelecer-se uma comparação direta 

entre Governo e Administração, pode-se dizer, resumidamente, que Governo é 

o desempenho das atividades políticas, enquanto Administração é o conjunto 

de instrumentos e o desempenho de atividades a fim de garantir o cumprimento 

do que é estabelecido pelo Governo. 

Dessa forma, Meirelles (2005) afirma, em suma, que a finalidade principal 

da Administração Pública é o bem comum da coletividade em geral, de maneira 

que o agente público não pode, a qualquer tempo, faltar com o cumprimento 

dos deveres impostos pela lei, nem abdicar de seus poderes ou prerrogativas. 

Atuando na Administração Pública, tem-se a figura do agente público. 

Meirelles (2005), afirma que se pode definir sucintamente agente público como 

toda pessoa física incumbida, de forma definitiva ou temporária, por meio de 

eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de 

investidura ou vínculo, de exercer mandato, cargo, emprego ou função pública. 

Conforme sustenta Secchi (2009), a Administração Pública é relevante 

para o bom funcionamento das diversas atividades no País, como as 

econômicas, as sociais e as políticas, sendo preciso estruturar o sistema 

administrativo para que corresponda à realidade e às demandas sociais, motivo 

pelo qual se tem realizado, ao longo das décadas, reformas administrativas e 

sucessivas adaptações no sistema administrativo público brasileiro. 

Dessa forma, foram analisados a seguir os três principais modelos de 

Administração Pública já utilizados no Brasil, destacando-se suas 

características, o cenário histórico de sua vigência e sua transição. 
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2.2 Administração pública patrimonialista 

O modelo patrimonialista de administração pública foi o primeiro a ganhar 

destaque no nosso País. Como relata D’Angelo (2010), a Administração 

Pública só se formalizou no Brasil após a Constituição Republicana de 1889, a 

qual determinou que o País não mais fosse administrado pelo Imperador, mas 

sim por meio de representantes dos interesses da sociedade. No entanto, 

embora tenha havido essa formalização no sentido de substituir as figuras 

ligadas aos assuntos administrativos, a administração continuou a ser praticada 

nos moldes patrimonialistas. 

Para compreender as implicações que o modelo patrimonialista trouxe, 

cabe conhecer suas particularidades. Faoro (2001) considera que a 

característica mais acentuada desse modelo é a confusão patrimonial entre o 

público e o privado, sendo que o poder é exercido com o objetivo de controlar a 

máquina política e administrativa do País, de forma que se possa obter 

benefícios, prestígio e riqueza. 

Rocha Neto (2008) esclarece que, no patrimonialismo, a autoridade é 

exercida pelos governantes, escolhidos por critérios pessoais. Esse poder 

baseado no autoritarismo dos governantes faz com que a administração 

patrimonialista seja marcada pela verticalização das ações. 

Esse pensamento vai ao encontro do que afirma Faoro (1993) ao relatar 

que esse tipo de poder abre espaço para a autocracia, em especial a 

autoritária, em que o indivíduo ocupante de cargo de maior hierarquia, 

utilizando-se do quadro administrativo, comanda a economia, a prestação de 

serviços e os recursos disponíveis, condicionando os indivíduos que 

necessitam dos serviços do Estado à obediência às suas decisões. 

Seguindo esse pensamento, destaca Holanda (2004) que a atual falta de 

profissionalismo no serviço público encontra origens remotas no modelo 

patriarcal de administração, já que, na época, era comum os indivíduos 

tratarem-se de forma pessoal e íntima, dada a influência das relações pessoais 

para a obtenção de um cargo público. Esse comportamento acabou por 

enraizar-se no serviço público, fazendo com que até hoje seja comum a 

dificuldade dos agentes públicos de separarem suas relações profissionais e 

pessoais. 
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Outro reflexo negativo do modelo patrimonialista é o atraso no 

desenvolvimento da iniciativa privada no País. Explica Faoro (1993) que, no 

modelo patrimonialista, os recursos econômicos e administrativos ficam à 

mercê do indivíduo que tem o poder para fazer concessões, tomar as decisões 

e conceder permissões.  

Embora o modelo patrimonialista tenha sido substituído de forma 

progressiva e contínua ao longo do tempo, como se poderá observar a seguir, 

Secchi (2009) afirma que se podem perceber resquícios do patrimonialismo 

atualmente por meio das evidências de nepotismo, gerontocracia, corrupção e 

nos sistemas de designação de cargos públicos baseados em lealdade política. 

 

2.3 Administração pública burocrática 

Em relação às origens do modelo burocrático, Secchi (2009) aponta que 

remontam aos estudos de Max Weber, sociólogo alemão responsável pela 

sintetização das suas principais características. Esse modelo teve aplicação 

expressiva junto às mais diversas organizações, como as organizações 

militares e religiosas, destacando-se na Administração Pública a partir do 

século XX. 

Quanto as principais características do modelo de administração 

burocrática que o diferenciam do modelo patrimonialista, Mafra (2005) afirma 

que há uma clara distinção entre o que é público e o que é privado, além de 

haver a separação entre o político e o administrador público. 

Para conhecer de forma mais completa as características do modelo 

burocrático, cabe citar o trabalho de Weber (1922, apud SECCHI, 2009), que 

identifica as três principais características do modelo burocrático: a 

formalidade, a impessoalidade e o profissionalismo. A formalidade volta-se ao 

estabelecimento de deveres e responsabilidades, e é por meio dela que se 

estabelecem a formalização e padronização de processos, reduzindo-se tanto 

quanto for possível a margem de escolha individual. A impessoalidade diz 

respeito à relação entre os membros da organização, a organização e o meio 

externo, estabelecendo linhas claras de hierarquia e esclarecendo que os 

cargos pertencem à organização e não ao indivíduo, de forma a evitar o abuso 

de poder e o recebimento de vantagens em função do cargo. Por último, tem-

se o profissionalismo, que defende a meritocracia como um critério justo para 
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escolha dos profissionais e sua posterior promoção, de forma a diminuir o 

nepotismo, prática comum no modelo de administração patriarcal. 

Quanto à adoção deste modelo no Brasil, Bresser-Pereira (1996) relata 

que se iniciou com a introdução dos princípios norteadores por meio da criação 

do Departamento Administrativo do Serviço Públicos (DASP) em 1936, cuja 

criação é tida como marco inicial da reforma administrativa no País. 

Nesse sentido, explica Mafra (2005) que a adoção do modelo burocrático 

no Brasil tinha como um dos principais objetivos o combate à corrupção e ao 

nepotismo patrimonialista, servindo-se da profissionalização, carreira, 

hierarquia funcional, impessoalidade e formalismo. 

Dentre os avanços alcançados com a reforma burocrática, Bresser-

Pereira (1998) ressalta a instituição de treinamento e aperfeiçoamento para os 

servidores públicos e a preocupação com a meritocracia para ingresso e 

promoção em cargos públicos no governo de Vargas. 

No entanto, embora tenha havido avanços, começou-se a notar alguns 

reflexos negativos advindos do modelo. Secchi (2009) menciona que o modelo 

burocrático de Weber começou a receber críticas por ser considerado 

inadequado para o momento institucional contemporâneo por sua ineficiência, 

lentidão e desvio das necessidades dos cidadãos. 

Foram inúmeras as críticas apresentadas ao modelo de administração 

burocrática, sendo que diversos autores se manifestaram contrários a ele. 

Robert Merton (1949, apud SECCHI, 2009), por exemplo, criticava os efeitos 

negativos causados às organizações pelo modelo burocrático, o que chamou 

de disfunções burocráticas, tais como o impacto negativo na motivação dos 

funcionários causado pela prescrição estrita das atividades, a resistência às 

mudanças, a não percepção das peculiaridades e necessidades individuais das 

pessoas causada pelo excesso de impessoalidade, o abuso da senioridade 

como critério de promoção bem como a arrogância funcional em relação ao 

público destinatário. 

No Brasil, como relata Abrucio (2007), o modelo acabou potencializando 

os problemas já existentes na Administração Pública, como a falta de controle 

financeiro, a não responsabilização dos governantes perante a sociedade e a 

fragmentação excessiva das empresas públicas. 
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Como escreve Bresser-Pereira (1996), a administração pública 

burocrática foi adotada por tratar-se de uma alternativa que, à época, 

mostrava-se superior ao modelo patrimonialista. No entanto, a eficiência na 

qual se baseava não se concretizou. Com a consolidação do Estado social e 

econômico do século XX, verificou-se que a administração burocrática não 

proporcionava nem rapidez, nem boa qualidade, nem baixo custo dos serviços 

prestados, sendo, na realidade, lenta, cara, autorreferida e pouco direcionada 

para o atendimento das demandas dos cidadãos. 

 

2.4 Administração pública gerencial 

Assim como o modelo patriarcal, o modelo burocrático também passou 

por um processo de substituição, dando lugar ao modelo gerencial. Abrucio 

(1997) afirma que a imagem negativa do modelo burocrático era ressaltada 

pelo fato de muitos estudiosos classificarem-na como um grupo de interesse ao 

invés de um corpo técnico a serviço dos cidadãos. 

No Brasil, o processo de mudança tardou a iniciar. Como explica Bresser-

Pereira (1996), o Brasil tinha passado a sofrer com a existência de um modelo 

burocrático extremo, aliado aos resquícios do patrimonialismo, resultando em 

alto custo e baixa qualidade da Administração Pública. Além disso, como 

afirma D’Angelo (2010), a evolução deu-se na medida em que o País passou a 

perceber a necessidade de aperfeiçoar os conhecimentos dos cidadãos para 

enfrentar os problemas oriundos do aparelho público.  

Bresser-Pereira (1998) considera que o modelo gerencial baseia-se na 

ideia de dar maior autonomia e maior responsabilidade aos administradores 

públicos, tornando a Administração Pública voltada para o cidadão-cliente. 

Afirma ainda que tal modelo busca inspiração na administração privada, 

embora dela se distinga por não buscar o lucro, mas sim o interesse público. 

Para o autor, a Nova Administração Pública resultante da adoção do modelo 

gerencial tem como características: descentralização política, descentralização 

administrativa, poucos níveis hierárquicos, organizações flexíveis, pressuposto 

de confiança, controle posterior e administração voltada para o atendimento ao 

cidadão. 

Segundo Bresser-Pereira (1996), a primeira tentativa de implantar o 

modelo gerencial deu-se com o Decreto Lei no 200, de 1967, o qual tentou 
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superar a rigidez burocrática por meio da descentralização das atividades de 

produção de bens e serviços para os entes da Administração Indireta, que 

começaram a crescer em número. No entanto, por concentrar seus esforços 

voltados à Administração Indireta, essas medidas acabaram por excluir a 

Administração Direta da reforma, fazendo com que permanecesse sob a rigidez 

burocrática, além de enfraquecer o núcleo estratégico do Estado. A segunda 

tentativa, relata Abrucio (2007), deu-se com a Constituição de 1988, a qual 

apresentou inúmeras alterações relacionadas à Administração Pública.  

Destaca Bresser-Pereira (1996) que a reforma administrativa que se 

iniciou no governo de Fernando Henrique Cardoso e que perdura até hoje 

baseou-se em três áreas de atuação: a institucional-legal, por meio da qual 

realizam-se mudanças nas leis e instituições; a cultural, voltada à mudança de 

valores burocráticos para gerenciais; e a área da gestão, responsável por 

colocar em prática as novas ideias gerenciais, que permitem tornar o serviço 

público menos oneroso, melhor controlado e de melhor qualidade. 

No Brasil, embora tenha havido enormes avanços no campo da 

Administração Pública nos últimos tempos, D’Angelo (2010) relata que ainda se 

verifica a figura do Estado Paternalista, caracterizado pela dependência da 

população reconhecidamente pobre, a qual tem sua principal fonte de 

subsistência oriunda do Estado. Essa dependência acaba por influenciar na 

escolha dos representantes, contribuindo para a permanência de 

administradores corruptos no poder. 

No entanto, pode-se afirmar que, embora o modelo gerencial, assim como 

os modelos patrimonialista e burocrático, apresente ônus relacionado a sua 

aplicação, mostra-se o mais adequado ao momento político, social e 

econômico em que o País encontra-se. Porém, é preciso estar atento e 

acompanhar seu complexo processo de implantação, para que os desvios 

sejam corrigidos a tempo e os objetivos pretendidos sejam de fato alcançados. 

 

3 ANÁLISE DE DADOS 

Esta pesquisa limitou-se a estudar as Promotorias de Justiça e a 

Secretaria das Promotorias de Justiça da Comarca de Videira, as quais são 

integrantes do Ministério Público do estado de Santa Catarina, direcionando o 
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estudo às práticas relacionadas à Administração Pública Gerencial que eram 

utilizadas no ano de 2015 pela instituição.  

Para a obtenção das informações necessárias para responder as 

questões de pesquisa, foram empregadas duas formas de coleta: a entrevista e 

pesquisa documental. 

 

3.1 A adoção do modelo gerencial 

Uma dúvida que pode ocorrer durante a leitura do presente trabalho é se o 

Ministério Público do estado de Santa Catarina foi, de fato, impactado pela 

adoção do modelo de Administração Pública Gerencial, pois não é apenas 

porque foi realizada a Reforma Administrativa que se pode afirmar que todos 

os órgãos e instituições públicas mudaram sua forma de atuação, seja porque 

o processo de mudança é lento, por envolver alterações na área legislativa, ou 

porque as implicações do modelo gerencial não se aplicam às atividades do 

Ministério ou a forma de atuação deste. 

Essa dúvida pode ser sanada pelo que afirma o entrevistado acerca do 

assunto:  

 
Essa mudança, ou evolução do modelo burocrático para o gerencial 
foi bem positiva na Administração Pública como um todo. Aqui no 
Ministério Público a gente pode citar o enfoque na eficiência trazido 
pelo modelo gerencial, que possibilitou que fosse realizada uma 
instrumentalização nas nossas demandas administrativas e de 
controle [...]. Essas reformas, principalmente as ligadas à Emenda 
Constitucional n

o
19, de 1998, refletiram bastante na forma como a 

gente atua administrativamente [...]. 
 

Como se pode perceber pelo relato do entrevistado, o MP-SC passou 

por alterações provocadas pela implementação do modelo de Administração 

Pública Gerencial, as quais foram graduais e bastante positivas, pois trouxeram 

mudanças que já vinham se mostrando necessárias para melhorar o ritmo de 

trabalho, ou seja, a adoção do modelo gerencial não só impactou a instituição, 

como trouxe mudanças positivas para sua atuação. 

 

3.2 Softwares e equipamentos 

Em relação às práticas levantadas por meio da entrevista, a primeira a ser 

abordada é a utilização de tecnologias que facilitam o desempenho do trabalho. 

Um dos softwares utilizados é o Sistema de Informação e Gestão (SIG), 

cuja utilização iniciou-se no ano de 2010. De acordo com o Ato no 
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885/2014/PGJ/CGMP (MP-SC, 2014), o qual regulamenta o uso desse 

Sistema, a implantação do SIG tinha como objetivos primordiais possibilitar um 

melhor controle dos dados e aumentar a eficiência na realização dos trabalhos, 

já que a demanda do serviço vinha aumentando, tornando cada vez mais difícil 

manter controle apenas fisicamente, sem a utilização de uma ferramenta 

digital. 

Dentre as vantagens advindas da utilização do SIG, pode-se citar a 

possibilidade de padronização dos documentos, como manifestações e 

pareceres, já que eles são elaborados dentro do próprio Sistema, por meio de 

uma ferramenta chamada gerenciador de arquivos. Outro benefício foi a 

criação, com o passar do tempo, de um banco de dados e de modelos de 

documentos, que pode ser consultado de qualquer lugar com acesso ao 

Sistema, além de possuir a aplicação de filtros de pesquisa que facilitam a 

busca. 

Outro software, este implantado mais recentemente, visando melhorar a 

eficiência diária, é o Sistema de Gestão Administrativa (SGA), o qual surgiu da 

necessidade de compilar diversas telas ou ambientes de trabalho espalhados 

pela intranet, criando um ambiente que compila todas as telas necessárias para 

a realização de atividades como solicitação de materiais, controle do inventário, 

gestão de pessoas e da frota de veículos. Além de facilitar as requisições, o 

SGA também contribuiu para agilizar as consultas, seja do estoque, da 

localização de um bem ou da data da próxima manutenção de um veículo. 

No entanto, de nada adianta a utilização de softwares inteligentes, se os 

recursos físicos para seu desempenho ideal não forem oferecidos. Tendo isso 

em mente, o MP-SC também tem investido na aquisição de equipamentos 

modernos.  

Dentre os investimentos realizados em equipamentos podem-se citar a 

instalação de um segundo monitor nos computadores e a aquisição de um 

scanner de mesa, os quais contribuem para elaboração de documentos, leitura 

de processos digitais e eliminação de papéis, facilitando o acesso a 

documentos e diminuindo o tempo de busca a informações. 

Há ainda, dentre as tecnologias utilizadas, o certificado digital, que 

eliminou as limitações impostas pela posse de documentos e informações, ou, 

neste caso, pela distância. 
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As utilizações dessas tecnologias têm buscado mudar a visão da 

sociedade a respeito da atuação dos órgãos públicos, tida, conforme Merton 

(1949 apud BRESSER-PEREIRA, 1998), como excessivamente burocratizada. 

Para o autor, a falta de eficiência ligada à Administração Pública é 

frequentemente relacionada a disfunções da burocracia, como excesso de 

papéis, normas rígidas e falta de iniciativa. 

 

3.3 Canais de comunicação 

Buscando tornar-se cada vez mais próximo do cidadão e mais acessível 

para atender às suas necessidades, o MP-SC na Comarca de Videira tem 

diversificado os canais disponíveis para comunicação com o cidadão. 

Dentre os canais disponibilizados, podem-se citar os endereços de e-mail, 

o site oficial da internet, os telefones das Promotorias de Justiça, o perfil no 

Facebook, a conta no YouTube e a Ouvidoria no site oficial. Por meio desses 

canais, o Ministério Público tem buscado disponibilizar informações relevantes 

sobre sua atuação aos cidadãos e canais para que estes possam se comunicar 

com a instituição. 

Talvez a ferramenta que mereça mais destaque entre as disponíveis na 

área de atendimento ao cidadão seja a Ouvidoria, por meio da qual é possível 

que o cidadão cadastre manifestações sem precisar deslocar-se pessoalmente 

até uma Promotoria de Justiça. A Ouvidoria tem sido de grande importância 

para aumentar a participação da sociedade, já que permite ao cidadão que tem 

receio de comparecer pessoalmente a uma Promotoria de Justiça a 

possibilidade de ser mais ativo e próximo da instituição. 

De modo geral, podemos afirmar que a utilização desses meios de 

comunicação tem permitido uma divulgação da atuação da instituição mais 

acessível à sociedade e um aumento da participação social nos trabalhos 

realizados. 

Dessa forma, pode-se afirmar que o MP-SC tem sido bastante atuante e 

empenhado em aproximar-se dos cidadãos, considerando os diversos canais 

que tem disponibilizado para compartilhamento de informações e orientação, 

empoderando o cidadão e permitindo que este seja mais participativo, o que 

leva a um aumento no número de atendimentos e, consequentemente, na 
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instauração de procedimentos, fato que pode ser conferido por meio dos 

números utilizados. 

 

3.4 Campanhas e nova identidade visual 

Visando aproximar-se cada vez mais da sociedade, além das práticas já 

relatadas, a instituição ainda dedicou-se à criação de uma nova identidade 

visual, utilizada em todo o estado, buscando desvincular-se dos órgãos do 

Poder Executivo, que, assim como o MP-SC, também utilizavam o brasão do 

estado de Santa Catarina em seus logos. Essa atitude objetivou fortalecer sua 

imagem perante a sociedade, já que, conforme informado no Ato no 

350/2012/PGJ (MP-SC, 2012a), que instituiu o manual de identidade visual, 

segundo pesquisa de opinião pública recentemente realizada, apenas 3,68% 

dos entrevistados afirmaram conhecer efetivamente o Ministério Público, e 

muitos ainda o confundem com outros órgãos do estado.  

Embora seja uma instituição pública, o MP-SC baseou-se em conceitos da 

iniciativa privada ao considerar o desenvolvimento de seu novo logo, como o 

fortalecimento de sua identidade e a comunicação com o público-alvo.  

Além da utilização da nova identidade visual, o MP-SC busca divulgar sua 

atuação valendo-se de outros meios, como a realização de campanhas junto à 

sociedade, envolvendo todos os níveis hierárquicos e retirando o estigma de 

que as pessoas ligadas aos órgãos públicos são inalcançáveis e estão sempre 

indisponíveis para atender às demandas populares.  

 

3.5 Atendimento ao cidadão e gestão de pessoas 

Um dos enfoques do modelo de Administração Pública Gerencial é a 

valorização do cidadão e a busca pelo bom atendimento, por isso, nesse 

modelo, busca-se tratar o cidadão como cidadão-cliente.  

Tendo esse conceito em mente, talvez o ponto em que as instituições 

públicas mais têm buscado melhorar é seu atendimento ao cidadão, fonte 

comum de reclamações.  

Tomando consciência acerca dessa realidade, o MP-SC tem se 

empenhado em desenvolver ações que contribuam para a melhoria do 

atendimento. A primeira delas foi a elaboração do Ato no 777/2015/PGJ (MP-

SC, 2015), que instituiu uma política de atendimento ao cidadão. Percebe-se, 
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pelo constante no referido Ato, que a boa qualidade do atendimento é 

pressuposto legal da atuação do MP-SC.  

Por essa razão, são realizados cursos frequentemente, a fim de capacitar 

os servidores a atender com qualidade todos os cidadãos, mesmo que 

apresentem necessidades diferentes, além de padronizar a forma de realização 

do atendimento, garantindo que, independentemente do servidor que o realize, 

ele seja sempre prestado com a mesma qualidade. 

Dessa forma, pode-se concluir que, embora o bom atendimento seja 

definido como uma norma no MP-SC, ele depende de outros fatores para 

concretizar-se, como o treinamento dos servidores, por meio da realização de 

cursos e o estímulo à melhoria contínua, culminado em um bom atendimento, 

capaz de reverter a imagem negativa atribuída ao atendimento dos órgãos 

públicos. 

 

3.6 Ferramentas administrativas 

Embora as demandas de trabalho sejam divergentes nas esferas pública 

e privada, isso não tem sido empecilho para adaptar a utilização de 

ferramentas administrativas utilizadas por empresas privadas a fim de facilitar a 

gestão e o fluxo de atividades nos órgãos públicos.  

Uma das ferramentas utilizadas é o método de trabalho PDCA, bastante 

difundido nas empresas que se preocupam com a melhoria contínua de seus 

processos.  

Como explica Campos (2004), o Ciclo PDCA trata-se de um método de 

trabalho voltado para a qualidade total, por meio da busca da melhoria 

contínua. O modelo PDCA também pode ser utilizado como um modelo mental 

de ação, guiando os pensamentos e as atitudes tomadas diante dos pequenos 

desafios do dia a dia, bem como orientando as pessoas a agirem conforme as 

etapas descritas acima ao deparar-se com alguma dificuldade.  

Outra ferramenta importante apontada pelo entrevistado é a utilização de 

fluxogramas para suas rotinas. Os fluxogramas auxiliam no conhecimento e 

memorização do fluxo correto de desenvolvimento das atividades, propiciando 

maior agilidade ao desenvolvê-las. Um bom exemplo é o desenvolvimento de 

um fluxograma para o processo de atendimento ao cidadão.  
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Por meio da utilização do Ciclo PDCA e do desenvolvimento de 

fluxogramas de atividades, os serviços prestados pelo Ministério Público na 

Comarca de Videira têm sido cada vez mais aprimorados e eficientes, 

possibilitando melhor utilização do tempo e recursos disponíveis para 

atendimento das demandas da sociedade.  

 

4 CONCLUSÃO 

É quase consenso entre a população que a prestação dos serviços 

públicos é sinônimo de burocracia, ineficiência e péssima qualidade no 

atendimento. No entanto, graças à Reforma Gerencial, responsável por 

implantar o modelo de Administração Pública Gerencial no Brasil, tem-se 

buscado, nos últimos anos, reverter esse cenário, tendo como objetivos 

norteadores a redução da burocracia, a maximização da eficiência e a melhoria 

do atendimento ao cidadão, elevado, nesse modelo, à condição de cliente, 

numa comparação de sua importância para o serviço público com a 

importância direcionada ao cliente na iniciativa privada. 

O Ministério Público do estado de Santa Catarina, instituição responsável 

pela defesa dos interesses individuais indisponíveis e dos direitos difusos e 

coletivos, assim como as demais instituições públicas, tem buscado adequar-se 

a esse novo modelo de administração pública.  

Sabendo da importância do trabalho do Ministério Público para a sociedade 

e da necessidade de integração entre a instituição e os cidadãos, identificou-se 

a necessidade de realizar o presente estudo, a fim de verificar quais as práticas 

adotadas pelo MP-SC relacionadas à Administração Pública Gerencial e 

analisar de que forma elas têm influenciado no desempenho das atividades da 

instituição, em especial na relação instituição-cidadão. 

Por meio da realização de entrevista semiestrutura e da análise de dados 

de relatórios disponibilizados no site oficial do órgão, foi possível identificar 

algumas das práticas adotadas pela instituição relacionadas ao modelo de 

Administração Pública Gerencial, as quais foram agrupadas em segmentos 

considerando características em comum.  

O primeiro segmento relaciona-se à utilização de softwares, como o SIG e 

o SGA, e de equipamentos, como o certificado digital, o scanner de mesa e um 

segundo monitor. Em seguida, tem-se o segmento que reúne os canais de 
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comunicação atualmente disponíveis para a troca de informações com a 

sociedade, como a Ouvidoria, os perfis no Facebook e no YouTube e o site 

oficial. Logo após, podemos citar a realização de campanhas junto à sociedade 

e o desenvolvimento de uma nova identidade visual, a fim de fortalecer a 

imagem do Ministério perante os cidadãos. Há ainda as ações desenvolvidas 

em prol da melhoria do atendimento ao cidadão, como a realização de cursos 

voltados para a qualidade do atendimento e valorização do cidadão, bem como 

de cursos que desenvolvam, nos servidores, habilidades de atender a todos 

que busquem seu serviço, independente das limitações que possam 

apresentar. Por fim, identificou-se a utilização de ferramentas ligadas à 

iniciativa privada, como o fluxograma de atividades e o modelo de ação PDCA. 

Tais práticas têm gerado resultados bastante positivos. Primeiramente 

destaca-se a melhoria na organização e no controle de documentos, atividades 

e informações graças ao compilamento de dados nos softwares implantados, o 

que possibilitou significativamente a redução do tempo empreendido na busca 

por documentos, levando, consequentemente, à maximização do 

aproveitamento do tempo. Ou seja, tais tecnologias permitiram tornar os 

trabalhos mais ágeis e eficientes.  

A diversificação dos canais de comunicação disponíveis por meio do 

oferecimento de alternativas com as quais os cidadãos já estão habituados, 

como o Facebook, o Youtube, e a ouvidoria on-line, permitiu um aumento nas 

interações cidadão-MP-SC, principalmente por permitir às pessoas menos 

instruídas, que antes se sentiam intimidadas para dirigir-se pessoalmente a 

uma Promotoria de Justiça, a possibilidade de cadastrar suas manifestações e 

dirimir suas dúvidas sem sair de casa. Isso refletiu numa maximização da 

atuação da instituição, seja para sanar irregularidades ou para garantir direitos.  

Houve também um fortalecimento da relação da instituição com os 

cidadãos, graças ao empenho na realização de campanhas, junto à sociedade, 

mostrando o Ministério mais acessível e disponível para atender as demandas 

desta. Tais campanhas aumentaram o conhecimento dos cidadãos acerca do 

papel do MP-SC, que passaram a ver o órgão como um aliado na garantia de 

seus direitos.  

Essa melhoria na imagem da instituição deve-se também à dedicação de 

todos os integrantes do MP-SC para melhorar a qualidade do atendimento. 
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Com esse intuito, têm-se realizado constantemente cursos voltados à 

qualidade no atendimento e à conscientização da importância do bom 

atendimento. 

Por fim, pode-se dizer também que houve uma melhoria na forma como os 

integrantes do MP-SC buscam resolver os pequenos problemas diários na 

realização de suas atividades utilizando-se de ferramentas administrativas 

comumente empregadas no setor privado, como o modelo de ação baseado no 

ciclo PDCA e de fluxogramas de atividades, garantindo que todas as etapas 

sejam cumpridas, culminando em resultados mais efetivos. 

De modo geral, percebe-se que os resultados obtidos são bastante 

positivos e que o empenho do MP-SC em adotar as práticas acima elencadas 

tem-se revertido na melhoria no desempenho de suas atividades e na atuação 

junto à sociedade. 
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RESUMO 

A eficiência é algo que se persegue na administração de organizações. No 

Brasil, com a Reforma Administrativa de 1995, o termo foi incluído como 

princípio constitucional da administração pública. Diante disso, o objetivo deste 

trabalho é estudar a percepção dos gestores de uma State Owned Enterprise 

(SOE) do Governo do estado de Santa Catarina que opera no competitivo 

mercado de tecnologia da informação. A pesquisa baseou-se em um estudo de 

caso de características qualitativas. Foram realizadas onze entrevistas em 

profundidade com o uso de um roteiro de entrevista semiestruturado. A 

empresa estudada foi o Centro de Informática e Automação de Santa Catarina 

– CIASC. O referencial teórico utilizado está baseado principalmente na obra 

de Secchi (2009), no que discorre sobre modelos de administração pública; 

Musacchio e Lazzarini (2016), sobre SOEs; e Ansoff (1990) e Porter (1996), 

sobre estratégia e eficiência. A contribuição deste artigo consiste em analisar 

os desafios da gestão de SOE que atuam em mercados competitivos e 

complexos. Os principais resultados da pesquisa indicam que a eficiência está 

sendo prejudicada devido à predominância de um modelo burocrático de 

gestão, o que prejudica uma empresa que atua em um mercado dinâmico 

como o da tecnologia da informação. 

Palavras-chave: Eficiência. Gestão pública. CIASC. 
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1 INTRODUÇÃO 

O governo presta diversos serviços à população, que vão desde 

necessidades básicas até serviços específicos. Muitas vezes, para conseguir 

atuar nesses setores específicos, governos de diferentes partes do mundo têm 

recorrido à criação de organizações próprias, como as chamadas State Owned 

Enterprises – SOEs.  

A atuação dessas organizações costuma ser entremeada de uma mistura 

de autonomia gerencial e influências políticas, a qual torna a atuação desse 

tipo de organização repleta de complexidade. Assim, o alcance de resultados 

organizacionais torna-se ainda mais desafiador quando existe a necessidade 

de combinar decisões técnicas com decisões políticas. 

Outra variável importante na administração pública é a eficiência, que 

contribui tanto para o alcance de resultados, quanto para o uso racional dos 

recursos. A importância da eficiência na gestão pública pode ser atribuída à 

crise de confiança que assola a administração pública em diversos países do 

mundo ocidental desde meados do século XX. Grande parte das críticas é 

direcionada a dois fatores: as distorções produzidas pelo modelo burocrático e 

a baixa qualidade dos serviços públicos prestados. Tudo isso conduziu à 

introdução de práticas gerenciais no setor público no final do século XX, como 

a administração pública gerencial.  

O objetivo deste trabalho é estudar a percepção dos gestores acerca da 

eficiência de uma SOE do Governo do estado de Santa Catarina que opera no 

competitivo mercado de tecnologia da informação. A pesquisa realizada é de 

característica qualitativa e envolveu entrevistas com 11 gestores da empresa. 

O referencial teórico utilizado está alicerçado principalmente na obra de Secchi 

(2009) no que discorre sobre modelos de administração pública; Musacchio e 

Lazzarini (2016), sobre SOEs; e Ansoff (1990) e Porter (1996), sobre estratégia 

e eficiência. A contribuição deste artigo concentra-se em analisar os desafios 

da gestão de SOE que atuam em mercados competitivos e complexos. 

No intuito de estudar a eficiência da gestão pública, optou-se por realizar 

um estudo de caso na organização Centro de Informática e Automação de 

Santa Catarina (CIASC). O CIASC é uma empresa da Administração Pública 

Indireta, pertencente ao Governo do estado de Santa Catarina, que presta 
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serviços de Tecnologia da Informação (TI) a outros órgãos governamentais. A 

empresa é a entidade executora da política de tecnologia da informação e 

governança eletrônica do estado de Santa Catarina. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Administração Pública Burocrática 

A administração pública burocrática surge em um contexto em que a 

administração patrimonialista dava sinais de esgotamento. Havia a 

necessidade de separar o patrimônio público do patrimônio privado do 

governante e criar uma gestão mais racional e impessoal dos recursos para 

melhorar a qualidade dos serviços públicos (COSTIN, 2010). 

O modelo burocrático também é conhecido como modelo weberiano 

devido a sua origem estar vinculada à Teoria da Burocracia de Max Weber. Na 

administração pública burocrática, espera-se que o comportamento do 

administrador público seja sempre racional, impessoal e pautado em 

regulamentos claros e detalhados. Nesse modelo, o conhecimento das regras é 

um recurso de poder (COSTIN, 2010). 

A administração pública burocrática tem no modelo racional-legal a base 

para o exercício de sua autoridade. O poder emana de normas e das 

instituições formais, e não derivando de perfis carismáticos ou pela tradição 

(SECCHI, 2009). Na organização burocrática, a meritocracia é a base para o 

recrutamento de um burocrata e não por relações biológicas ou de amizade 

(SECCHI, 2009). 

Segundo Costin (2010), há ainda outras características marcantes da 

administração pública burocrática, como a hierarquização e o rígido controle de 

meios. A autora descreve que hierarquização serve para organizar a cadeia de 

comando e permitir que decisões tomadas no topo da cadeia sejam 

compreendidas na base. Em relação ao rígido controle dos meios, coloca que 

este é usado para que a imprevisibilidade seja evitada e as ações corretivas 

sejam tomadas em tempo hábil. Para tanto, é importante um monitoramento 

constante dos membros da organização em relação aos procedimentos 

adotados para o cumprimento de suas demandas (COSTIN, 2010). 

Dentre os resultados atingidos pelo modelo burocrático, Secchi (2009) 

destaca a adoção de padrões excepcionais de expertise pelos colaboradores 
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das organizações e a separação entre planejamento e execução como 

aspectos centrais. O aumento da preocupação com a eficiência organizacional 

também é um dos resultados desse modelo.  

Essa forma de administrar foi se tornando obsoleta com o crescimento 

das funções do Estado, tornando a administração burocrática mais difícil de ser 

gerenciada. Além disso, as tarefas repetitivas e codificadas desempenhavam 

um papel negativo sobre a motivação dos colaboradores (ABRUCIO, 1997).  

 

2.2 Administração Pública Gerencial 

A administração pública gerencial tomou forma na segunda metade do 

século XX como uma resposta à crise do Estado. A crise fiscal, a necessidade 

da redução de custos e a busca por mais eficiência na gestão da administração 

do Estado foram fatores motivadores para uma resposta ao modelo burocrático 

que estava dando sinais de falência (BRESSER-PEREIRA, 2006). 

A administração pública gerencial, também conhecida como 

gerencialismo, por empregar práticas de gestão oriundas de empresas 

privadas, foi amplamente utilizada na década de 1980 nos governos de Ronald 

Reagan e Margaret Thatcher, nos Estados Unidos da América e Grã Bretanha, 

respectivamente. As reformas implementadas por esses governos buscavam a 

modernização e o aumento da eficiência e produtividade, além da redução de 

custos do aparelho estatal (ABRUCIO, 1997). 

No gerencialismo a busca extrema pela eficiência levou à negligência de 

outros valores, como efetividade, por exemplo (ABRUCIO, 1997). O governo 

poderia prestar atenção aos resultados, mas não tinha garantias concretas de 

que os serviços estavam sendo feitos com qualidade. A partir da metade da 

década de 1980, a discussão sobre o gerencialismo puro se tornou mais forte, 

e remodelações foram propostas ao seu método, entre elas a adoção de 

serviços públicos voltados às necessidades de clientes e consumidores, o que 

levou ao consumerism (ABRUCIO, 1997). 

O consumerism tem como filosofia que os cidadãos são clientes do 

Estado e consomem os serviços deste. Os serviços públicos devem atender 

com qualidade e eficiência. Uma redução nos custos pode comprometer a 

qualidade se não for devidamente planejada. No consumerism, a qualidade dos 

serviços também é medida através da avaliação dos cidadãos, além da análise 
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da eficiência (ABRUCIO, 1997).      

Pode-se notar, por suas características, que a administração pública 

gerencial utiliza-se de meios propagados na administração privada, além da 

desburocratização. Avaliações de desempenho e administração por resultados 

são ferramentas utilizadas com foco em melhorar a eficiência das 

organizações. Santos (2003) adverte que é preciso ter cuidado na 

implementação desse modelo devido à forma como serão combinadas 

burocracia e democracia. 

Osborne e Gaebler (1995) mostraram que essa abordagem tem o intuito 

de promover uma quebra de paradigma nos modelos de administração pública 

burocrática. A ideia de um governo que pode empreender, competir e  buscar 

resultados traz uma visão diferente dos modelos de administração burocráticos 

(OSBORNE; GAEBLER, 1995), 

Os mandamentos dos referidos autores foram objetos de críticas por 

parte de pesquisadores, como Secchi (2009), quando afirma que defendem 

uma visão quase romântica do comportamento e da motivação dos cidadãos e 

funcionários públicos no tocante aos temas públicos. 

 

2.3 State Owned Enterprises (SOE’s) 

As chamadas SOE’s, ou empresas estatais, são entidades legais que 

realizam atividades comerciais em nome de um governo nacional (KUEPPER, 

2016). Vários países do mundo contam com as SOE’s, muitas das quais, 

inclusive, apresentam atuação internacionalizada, competindo com empresas 

privadas por mercados e clientes no seu país de origem e no exterior (MEYER; 

MEYER JR., 2016). 

As SOE’s têm um importante papel em muitos países por atuarem como 

agentes indutores do desenvolvimento. Isso ocorre especialmente em países 

em desenvolvimento. (DOH, 2002). Muitas dessas organizações, inclusive, 

atuam em mercados sem se preocuparem com a necessidade de gerar lucros 

ou resultados financeiros positivos (KHANNA; PALEPU; SINHA, 2005).   

As SOE’s não podem ser consideradas empresas ineficientes que devem 

ser privatizadas, uma vez que há um grande número de SOE’s que atuam de 

forma competitiva nos mercados, inclusive formando parcerias com empresas 
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privadas (PENG, 2001). Isso muitas vezes é fator fundamental para 

desenvolver um determinado setor econômico de um país ou região. 

De acordo com Kuepper (2016), as empresas estatais mais populares são 

aquelas que atuam nos monopólios naturais e na infraestrutura, uma vez que 

essas são áreas cuja maioria dos governos têm interesse em controlar. Esses 

tipos de empresas, segundo o autor, são mais comuns em mercados 

emergentes, em que os governos dependem dos recursos naturais para o 

crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) ou para a ampliação de sua 

influência política. 

As SOE’s existem em diferentes países, sejam eles desenvolvidos ou em 

desenvolvimento, porém é nesses últimos que sua presença é mais forte, visto 

que correspondem a uma média de aproximadamente 30% do mercado 

acionário nesses países (MUSACCHIO; LAZZARINI, 2014). Esse dado mostra 

que, nesse grupo de países, as SOE’s continuam tendo uma presença 

marcante na economia, apesar de programas de privatização e 

desregulamentação que ocorreram em muitos países (MEYER; MEYER JR., 

2016).  

Existem alguns países que ainda operam mediante SOE’s em indústrias 

consideradas estratégicas. A infraestrutura é uma área em que países 

costumam manter o controle sobre o que é construído e operado. Ferrovias e 

telecomunicações são as áreas de foco mais populares para as empresas 

públicas, uma vez que as estradas-de-ferro podem ser utilizados para o 

transporte de equipamentos militares e telecomunicações, controlando a 

percepção do público de muitas maneiras. Por exemplo, o governo da 

Venezuela opera em empresas estatais de mídia, incluindo 244 estações de 

rádio e 34 estações de televisão (KUEPPER, 2016). 

Os governos podem atuar como acionistas majoritários ou minoritários 

dentro das SOE’s e podem também exercer maior ou menor influência política 

sobre a gestão da empresa (MUSACCHIO; LAZZARINI, 2014).  

 

2.4 Eficiência e Estratégia  

Estratégias são elementos importantes para a definição da direção 

adotada pelas organizações. Diante disso, diferentes autores têm estudado o 

tema e o seu impacto na administração.  
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A estratégia é o conjunto de ferramentas de ação que tem por objetivo 

proporcionar um relacionamento dinâmico à organização, preocupando-se com 

a maneira pela qual esta se relaciona com o meio ambiente, para garantir sua 

sobrevivência e crescimento (ANSOFF, 1990). 

A eficiência é o processo pelo qual a organização maximiza seus 

processos com o mínimo de recursos, e este conceito pode ser aplicado da 

mesma forma a qualquer tipo de organização. O termo é definido por França e 

Affonso Neto (2009) como fazer a mesma coisa cada vez melhor, e melhor que 

a concorrência, racionalizando os recursos. Consequentemente uma empresa 

eficiente apresenta uma vantagem competitiva sobre as demais, justamente 

por necessitar de menos insumos para produzir um produto com melhor 

qualidade, maior confiabilidade ou menor tempo de entrega (FRANÇA; 

AFFONSO NETO, 2009). 

Segundo Porter (1996), a eficiência e a estratégia são ambas essenciais 

ao desempenho excelente, que é, afinal, o objetivo principal de qualquer 

organização, mas cada um desses elementos funciona de maneira diferente. 

Se por outro lado, a eficiência significa exercer atividades semelhantes melhor 

do que os rivais, incluindo todo o tipo de práticas que permitam a uma 

organização utilizar, da melhor forma, os seus recursos, por outro lado, o 

posicionamento estratégico significa exercer atividades diferentes dos rivais ou 

exercer atividades semelhantes de um modo diferente. Assim, é essencial para 

as organizações adotarem uma estratégia que permita alcance de eficiência 

organizacional. 

Complementando a abordagem de Porter, surge o modelo da Resource-

Based View of the Firm, ou RBV, com a abordagem VRIO, que significa Value 

– Rarity – Imitability – Organization (BARNEY; HESTERLY, 2007). Esse 

modelo, em contraposição ao de Porter, considera que a vantagem competitiva 

da empresa pode ser alicerçada sobre alguns recursos (financeiros, físicos, 

humanos e/ou organizacionais) diferenciados e únicos de que ela dispõe, 

sendo esses recursos da empresa e não da cadeia ou indústria a qual 

pertence. 

 

2.5 Mercado tecnológico 
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A partir do final do século XX, o mundo começou a passar por mudanças 

radicais. Os avanços da tecnologia e da ciência, o aumento da expectativa de 

vida da população e as demandas da sociedade por energias renováveis 

causaram impactos importantes na economia e nos negócios. Essas 

tendências estão determinando o ritmo do mercado de trabalho. A maioria das 

profissões terá que se adaptar às novas exigências, e várias poderão 

desaparecer.  

A tecnologia da informação e comunicação (TIC) tornou-se área vital para 

suprir a demanda cada vez mais crescente de comunicação entre os indivíduos 

e organizações. É utilizada como ferramenta para acompanhar as vicissitudes 

cada vez mais velozes por qual passa o mundo e para conectar as pessoas, 

além de ser importante ferramenta mercadológica, seja na produção, no 

acompanhamento das demandas ou nas transações comerciais (ROSSETI; 

MORALES, 2007). 

Apesar de o mercado de TIC ser o que mais cresce no Brasil, com um 

crescimento de 2,5% (BRASSCOM, 2017), e ser responsável por 8,7% do 

produto interno bruto nacional, o Brasil ocupa apenas a 121ª posição no 

ranking mundial no uso eficiente das TIC pelo Governo quando presta serviços 

para a população (LACY, 2016). 

O mercado de TICs costuma ser associado à inovação tecnológica, a qual 

pode ser definida como “a obtenção de novos conceitos, definições e 

parâmetros para serem desenvolvidos novos métodos e técnicas destinados à 

obtenção de novos produtos e processos” (JUNG, 2004, p. 34). O critério de 

sucesso da inovação tecnológica é mais mercadológico do que técnico, ou 

seja, uma inovação tecnológica de sucesso é aquela em que o resultado 

operacional obtido é superior ao investimento requerido (BURGELMAN, 

CHRISTENSEN, WHEELWRIGHT, 2004). Seguindo este raciocínio, a 

tecnologia somente poderá tornar-se um fator diferencial se for aceita pela alta 

administração, assim como a estratégia tecnológica deve estar em sintonia 

com a estratégia global da organização e a P&D estar integrada com as demais 

áreas organizacionais (VASCONCELLOS, 2014). 

 

3 METODOLOGIA 
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Esta pesquisa tem característica qualitativa e baseia-se na estratégia do 

estudo de caso. A escolha dessa estratégia está no fato de permitir descrever e 

trazer informações acerca de um fenômeno contemporâneo quando o 

pesquisador tem pouco ou nenhum controle sobre os eventos comportamentais 

(YIN, 2015). 

A abordagem desse estudo de caso é qualitativa, pois permite entender a 

natureza de um fenômeno social, isto é, compreender de forma detalhada uma 

situação que se apresenta com o máximo possível de significados e 

características (RICHARDSON, 1999). 

Os dados foram coletados a partir de fontes primárias e secundárias. Para 

a obtenção dos dados primários foi realizado estudo de campo, em que os 

gestores da organização foram entrevistados diretamente pelo pesquisador. As 

entrevistas foram realizadas com o apoio de roteiro de entrevista 

semiestruturado, com perguntas abertas, (GIL, 2002). Além disso, utilizou-se 

também a observação participante, isto é, um dos pesquisadores participou dos 

fatos e tomou parte nos processos estudados (RICHARDSON, 1999). 

A pesquisa foi realizada com onze gestores da organização estudada, 

sendo eles oito gestores de atendimento e relacionamento com o cliente, um 

coordenador de contratos com o cliente, um coordenador de preços e 

faturamento e uma gerente da área de comercialização do CIASC. Todas as 

entrevistas foram realizadas na matriz do CIASC, na cidade de Florianópolis, 

no período entre 25 de agosto a 9 de setembro de 2016. 

As entrevistas foram gravadas e transcritas, excetuando uma entrevista 

com um gestor que solicitou não ser gravada. Logo, os dados dessa entrevista 

foram obtidos por meio de anotações dos pesquisadores. O tempo total das 

entrevistas gravadas foi de duzentos e cinquenta e quatro minutos e quarenta e 

três segundos (254,43 minutos).  

Os dados foram agrupados em categorias de análise de acordo com a 

fundamentação teórica e foram analisados em torno dessas categorias. A 

análise dos dados foi feita por meio da comparação das respostas obtidas nas 

entrevistas com as teorias estudadas na fundamentação teórica e com 

documentação sobre a organização. 

 

3.1 Centro de Informática e Automação de Santa Catarina – CIASC 
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O CIASC está localizado na cidade de Florianópolis, a capital do estado 

de Santa Catarina. Atualmente, a empresa é composta por aproximadamente 

350 colaboradores e conta com 404 clientes (CIASC, 2016). 

Recentemente, o CIASC resolveu mudar a sua visão de negócio e sua 

maneira de atuar no mercado. O objetivo da atual diretoria é transformar a 

empresa em uma referência no provimento de tecnologia da informação no 

estado de Santa Catarina. Para tal, foi desenvolvido, entre os anos de 2015 e 

2016, um processo de planejamento estratégico buscando modernizar os 

processos e melhorar a imagem da SOE no cenário atual da TIC. 

 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

A maior gama de respostas quanto às percepções dos entrevistados 

sobre a administração pública ocorreu quando estes comentaram sobre a 

administração do CIASC. A problemática mais encontrada nas respostas, 

citada por oito entrevistados no total, foi, resumida pontualmente pelo 

entrevistado 2, que “a empresa é movida por interesses políticos. A diretoria 

que muda a cada governo, o que não permite um planejamento estratégico de 

empresa independente.”  

Pode-se perceber que os entrevistados, na sua grande maioria, têm a 

clara percepção de que essa SOE tem sua operação prejudicada devido à 

influência política que a empresa acaba sofrendo de seu controlador 

(MUSACCHIO; LAZZARINI, 2016). De acordo com todos os entrevistados, 

essa influência política prejudica o planejamento em longo prazo devido a 

mudanças que ocorrem a cada troca de Governo. 

Outra preocupação demonstrada pelos entrevistados foi com a ausência 

de ligação entre o planejamento e as estratégias da empresa bem como com 

aquilo que uma empresa do ramo de tecnologia necessita. Cabe frisar que 

nenhum dos entrevistados destacou as estratégias da empresa como ponto 

positivo. O entrevistado 5 faz uma importante ligação entre essa ausência de 

planejamento e o mercado de tecnologia, afirmando que é necessário investir 

em recursos humanos, ou seja, no conhecimento, pois a empresa está com a 

tecnologia defasada. Percebe-se claramente uma ausência de ligação entre o 

que os gestores estratégicos da empresa desejam para a empresa e a visão da 
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gestão intermediária, indicando claramente um problema de interpretação do 

ambiente e estabelecimento de direção (ANSOFF, 1990).  

Nenhum dos entrevistados classificou diretamente a administração 

pública em algum dos modelos propostos por Secchi (2009), porém se percebe 

a predominância de aspectos do modelo burocrático, e oito dos entrevistados 

classificaram a administração do CIASC como burocrática. 

O formalismo foi identificado na organização como um entrave 

predominante, considerado um fator determinante na realização lenta dos 

processos. Entretanto, os entrevistados reconhecem que o formalismo é algo 

inerente e necessário em uma entidade pública, como aponta o entrevistado 6: 

“A administração pública tem amarras que são impossíveis de se esquivar. Leis 

que se deve cumprir, licitações, prazos. Isso é inerente à própria administração, 

e se desvencilhar disso abre caminho para a corrupção e desvio de finalidade”. 

Outra característica da administração pública burocrática, a 

impessoalidade (COSTIN, 2010), é colocada de forma dual pelos entrevistados. 

A maioria dos entrevistados reconhece que não deveria haver exceções ao 

critério da impessoalidade. No entanto, os gestores reconhecem que esse 

princípio é quebrado muitas vezes para a realização mais ágil das atividades 

da empresa. O entrevistado 7 ilustra que muitas vezes são as relações 

impessoais entre os funcionários da empresa que resolvem muitos dos 

problemas desta. Percebe-se que os colaboradores precisam burlar dois 

princípios burocráticos, formalismo e impessoalidade, para a realização das 

suas demandas.   

Todos os entrevistados percebem uma carência de avaliação de 

desempenho, mecanismos de incentivos e resultados especificados em 

contrato no CIASC. O entrevistado 2 queixa-se desse ponto quando afirma que 

“você não tem nem recompensas e de certa forma nem punições pra motivar 

os funcionários”.  

Os gestores recebem gratificações para exercerem suas funções, porém 

sem que isso tenha relação com sua produtividade. Sobre esse assunto, o 

entrevistado 10 relata que a falta de preocupação com resultados ou 

produtividade conduz à perda de eficiência e que isso ocorre porque grande 

parte dos gestores não “vestem a camisa” da empresa e estão ali por pura 

indicação política. 
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Os entrevistados 2 e 4 fazem severas críticas à burocracia e à vantagem 

possuída pelas empresas privadas em que aquela não é necessária. Tais 

entrevistados percebem um ambiente público burocratizado, mesmo com as 

tentativas recentes de introdução de técnicas voltadas à administração pública 

gerencial por parte da diretoria. Eles são categóricos quanto ao impacto direto 

da burocracia nas atividades feitas pelo setor e no relacionamento deste com 

outros setores da organização e com os seus clientes, o que influencia 

diretamente a eficiência organizacional. 

Percebe-se uma ligação direta entre a análise da eficiência organizacional 

e o modelo de gestão burocrático levantado anteriormente. A percepção dos 

entrevistados sobre o conceito de eficiência confunde-se com o conceito de 

eficácia, sendo que apenas dois deles conseguiram definir o conceito. O 

entrevistado 6 define eficiência de forma bastante precisa: 

 
A eficiência pode ser definida em vários aspectos. Um deles tem a 
ver com os resultados alcançados, se ela está cumprindo suas 
finalidades e se essas finalidades estão tendo um custo coerente com 
o resultado. Não adianta alcançar um resultado máximo com um 
custo máximo. Eficiência é um equilíbrio entre os resultados 
buscados e os custos necessários. 
 

A grande maioria dos entrevistados relacionou a eficiência com a 

qualidade e a agilidade dos serviços prestados, mas sem levar em 

consideração o fator custo. Quanto a isso, os entrevistados 1 e 7 têm, 

respectivamente, a seguinte percepção geral: “Na empresa pública, 

principalmente pelo patrão ser a sociedade, eu diria que a eficiência está em 

fazer um bom atendimento para essa sociedade que é a dona da empresa.” e 

“A eficiência de uma empresa pública é definida pelo foco do que se quer 

atingir. A proposta dela, o porque ele existiu. Pra que razão e objetivo ela foi 

criada e o que se quer dela. Atingiu o que se quer atingir? Então ela é 

eficiente”. 

 Entretanto, a eficiência da empresa, segundo todos entrevistados, é 

atrapalhada pela lentidão do serviço prestado em comparação com empresas 

privadas de tecnologia da informação. Na área de tecnologia, sabe-se que a 

demora pode ser fatal para uma empresa, pois o ritmo das mudanças entre 

clientes e fornecedores é muito acelerado (ROSSETI; MORALES, 2007).  

Por fim, pode-se verificar o descontentamento dos clientes e o reflexo 

negativo provocados pela lentidão na entrega dos serviços e no cumprimento 
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das demandas, o que prejudica a imagem da empresa. Todavia, oito dos 

entrevistados afirmaram possuir boas relações com os clientes devido a 

características e laços pessoais criados. O entrevistado 5 afirma que esse 

relacionamento positivo ocorre “muito pelo lado pessoal do gestor, hoje a 

referência do cliente é o gestor”. Esse relacionamento informal acaba criando 

um recurso estratégico e de difícil imitação, tal como exposto por Barney e 

Hesterly (2007).  

O que se percebe por meio dessas relações é que, em um mercado ágil e 

dinâmico como o de TIC, a burocratização em uma SOE acaba levando os 

clientes, que poderiam estar suprindo os cofres do Estado com seus recursos, 

a buscar alternativas mais ágeis e dinâmicas em suas concorrentes privadas. 

 

5 CONCLUSÃO 

Os resultados indicam que o CIASC apresenta uma cultura 

predominantemente burocrática, apesar dos esforços de torná-la uma empresa 

mais ágil e eficiente. Ainda que tenham havido melhorias, as quais são 

reconhecidos pelos funcionários da empresa, o perfil desta SOE é 

predominantemente burocrático e permeado de interesses políticos de seu 

controlador (MUSACCHIO; LAZZARINI, 2016). 

Foi possível perceber que a empresa também não apresenta estratégias 

bem definidas, uma vez que a área estratégica e a média gerencial não estão 

de acordo em relação aos objetivos estratégicos. Isso é um problema grave, 

visto que é a média gerência que permite que os objetivos estratégicos sejam 

alcançados, por meio de mecanismos de controle e incentivo. 

Pode-se concluir que o principal empecilho à eficiência de uma SOE do 

ramo de tecnologia da informação seja a burocratização da empresa, que faz 

com que haja uma escassez de atendimento das demandas pela área técnica. 

Esse fato afeta diretamente a agilidade do CIASC e afasta clientes, que 

buscam empresas privadas concorrentes para resolver seus problemas.  

Os resultados da pesquisa indicam que há uma discrepância entre a 

forma como os diretores e os gerentes veem a empresa. Enquanto a diretoria 

entende estar no caminho certo para a concretização dos objetivos do CIASC, 

a média gerência, apesar de reconhecer os esforços promovidos, não entende 



 

38 

 

que a organização esteja sendo administrada de maneira integrada e voltada 

ao futuro. 

Percebe-se que o CIASC utiliza-se de procedimentos característicos da 

administração pública gerencial em seus processos, como a utilização de 

técnicas de mercado das empresas privadas (ABRUCIO, 1997), e de algum 

grau de descentralização em alguns setores da empresa. Todavia, ainda não 

há avaliações de desempenho, os sistemas de gestão ainda são mais voltados 

aos procedimentos do que aos resultados e não há incentivo financeiro para 

recompensar os resultados. Depreende-se, então, que a empresa ainda tem 

poucos traços para ser considerada como uma organização que se utiliza do 

modelo de gestão da administração pública gerencial. Isso posto, o modelo de 

administração do CIASC pode ser considerado burocrático, com alguns indícios 

de práticas do gerencialismo. 

A área de tecnologia da informação é muito dinâmica e exige constante 

atualização dos seus gestores. Uma SOE precisa ser competitiva (MEYER; 

MEYER JR., 2016) para assegurar sua importância, mas também precisa 

atender as demandas do seu sócio majoritário. Sincronizar esses dois fatores 

para tentar fugir da burocratização clássica encontrada em muitas empresas 

públicas é também uma tarefa da administração pública gerencial, que busca 

formas de inovar a maneira que o Governo lida com seus processos e políticas 

administrativas, por meio da eficiência nas atividades governamentais. 
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA INFORMAÇÃO: UM ESTUDO DE 
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RESUMO 

A informação é um dos fundamentos para a sobrevivência e competitividade 

das organizações. A presente pesquisa tem por objetivo avaliar a qualidade da 

informação fornecida à Secretaria de Relações Internacionais (SINTER) de 

uma Universidade Pública Federal brasileira, pela Coordenadoria de Gestão da 

Informação (CGI). A avaliação utilizou uma adaptação do modelo SERVQUAL, 

originalmente desenvolvido por Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985) com o 

objetivo de mensurar cinco dimensões da qualidade em serviços. A adaptação 

realizada por Gualazzi, Santos e Campos (2013) alterou o foco de serviços 

para analisar a qualidade da informação com base em vinte atributos. Esta 

pesquisa trata-se de um estudo de caso com abordagem qualitativa e de 

natureza aplicada. Com a aplicação do modelo adaptado, identificaram-se os 

gaps de qualidade (expectativa versus percepção) das informações fornecidas 

à SINTER. Os gaps de qualidade detectados na pesquisa relacionam-se aos 

atributos de Atualização, Integridade, Completude, Amplitude/Flexibilidade e 

Desempenho. Os resultados obtidos nesta pesquisa servem para a 

manutenção da melhoria da qualidade da informação e, consequentemente, 

das fontes geradoras de informação utilizadas na instituição pesquisada. 

Palavras-chave: Informação. Qualidade. SERVQUAL. Universidade. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Com o surgimento da globalização e o advento das tecnologias de 

informação e comunicação, houve uma necessidade de as empresas se 

adaptarem aos novos formatos de organização do trabalho e da produção 

adotando estruturas mais flexíveis ao invés das estruturas rígidas da era 

industrial (CARTONI, 2015). 
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Segundo Mokyr (2002), o ambiente tem sido considerado elemento-

chave na definição de estratégias organizacionais. A informação, por sua vez, é 

considerada uma arma capaz de garantir antecipação e análise de tendências 

à medida que os ambientes profissionais se tornam mais complexos e 

mutantes. 

A informação é todo dado coletado que, depois de ser dotado de 

relevância e propósito, torna-se útil para a tomada de decisão. Quem dota os 

dados de relevância e propósito são os gestores por meio de análises e 

intepretações (DAVENPORT, 2000).  

Contudo, Beuren (2000) aponta que a quantidade de dados e 

informações a que as organizações estão expostas diariamente demanda um 

gerenciamento eficaz, sendo esse aspecto parte integrante do processo 

decisório dos dirigentes e gestores dentro das organizações. Corrobora com 

essa afirmação Bio (1996) ao observar que nas instituições há uma 

multiplicidade de dados e informações que torna necessário um gerenciamento 

eficaz para o processo decisório. Davenport (2000) aponta que há nas 

empresas uma multiplicidade de fontes e de usos da informação. 

As deficiências informacionais mais comuns encontradas nas 

organizações são, dentre outras, fluxos de informação inadequados; 

desconhecimento da informação como apoio ao desenvolvimento de ações 

cotidianas; subutilização das tecnologias de informação; tomada de decisão 

permeada pela insegurança e imprecisão; e estresse e ansiedade diante de 

uma série de conteúdo informacional que não se consegue processar e colocar 

a serviço das decisões mais urgentes. Dessa forma, a gestão estratégica da 

informação é fundamental para que as organizações se tornem competitivas 

(CANDIDO; VALENTIM; CONTANI, 2005). Segundo Almeida (1994 apud 

PAIM; NEIHMY; GUIMARÃES, 1996), a qualidade das informações é uma 

arma estratégica e competitiva. 

A falta de uma estrutura organizacional sensível e atenta à gestão da 

informação impede a sinergia entre os diferentes setores, tanto em virtude do 

excesso como da falta de informação, ou mesmo o acesso de forma 

inadequada aos conteúdos informacionais pode levar os membros da 

organização a trabalharem com elevados níveis de tensão e imprecisão 

(CANDIDO; VALENTIM; CONTANI, 2005). 
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Diante desse contexto, visando compreender quais informações são 

relevantes ao desempenho das atividades institucionais desenvolvidas e 

coordenadas pela Secretaria de Relações Internacionais (SINTER) de uma 

Universidade Pública Federal, este artigo tem como objetivo analisar a 

qualidade das informações fornecidas pela Coordenadoria de Gestão da 

Informação (CGI) à SINTER. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Levando-se em consideração a importância da gestão da informação 

nas Instituições de Ensino Superior, faz-se necessária uma revisão bibliográfica 

com vistas a apoiar o alcance do objetivo proposto neste artigo. Para tanto, 

abordam-se os seguintes tópicos: administração universitária, governança, 

governança universitária, gestão da informação, qualidade da informação e o 

modelo SERVQUAL. 

 

2.1 Administração Universitária 

Borges e Araújo (2001) destacam que as universidades, pelo fato de 

serem organizações voltadas para a transmissão e produção do conhecimento, 

configuram um padrão peculiar para a estruturação de suas atividades, não 

sendo vistas, dessa forma, pela mesma ótica racionalista das iniciativas 

empresariais. 

Segundo Etzioni (1984), a Universidade é considerada uma organização 

complexa, pois é resultado de uma estrutura organizacional fragmentada e de 

um sistema diversificado. Dessa forma, apresentam-se, na prática 

administrativa, diversas interfaces e confronto entre seus participantes.  

Meyer Júnior (2014) afirma que as universidades desempenham um 

importante papel para a sociedade e possuem dois grandes desafios em sua 

gestão. De acordo com o autor, o primeiro desafio das universidades relaciona-

se à sua complexidade, no que diz respeito à natureza, à estrutura, ao 

processo e ao comportamento de atividades intelectuais de produção e 

transmissão do conhecimento. O segundo desafio está relacionado à 

administração, em que a instituição tem que promover a captação e integração 

de diversos recursos com o intuito de utilizá-los para o cumprimento de sua 

missão social e educacional (MEYER JUNIOR, 2014). 
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De acordo com Schlickmann e Melo (2013), a administração universitária 

poderia ser conceituada adaptando-se o conceito de Stoner e Freeman (2000) 

e o conceito de universidade estabelecido pela LDB (BRASIL, 1996) como 

 
processo de planejar, organizar, liderar e controlar o trabalho dos 
membros da universidade, e de usar todos os seus recursos 
disponíveis para atingir os objetivos de: formar quadros profissionais 
de nível superior; realizar pesquisa e extensão; bem como dominar e 
cultivar o saber humano. 

 

Bernades e Abreu (2004) afirmam que a administração universitária, em 

sua maioria, caracteriza-se pela centralização, burocratização e corporativismo, 

sendo necessária, assim, uma administração competente, com estrutura 

organizacional adequada e comprometida com a melhoria da qualidade dos 

serviços prestados.  

Consoante o Caderno da IAU (1981 apud SCHLICKMANN; MELO, 2012 

p. 160), estudar a administração universitária é “estudar tanto as estruturas 

internas da universidade e seu modo de funcionamento, como as articulações 

que a unem à sociedade global”.  

Conforme Bernades e Abreu (2004), com o intuito de se obter uma 

administração competente, as universidades têm que se conscientizar do 

significado dos sistemas de informação na disseminação das informações 

visando a socialização do conhecimento. 

Segundo Rezende e Abreu (2001), quanto melhor for a gestão 

estratégica da informação, maior é a chance de a instituição manter-se 

competitiva. Os autores ainda afirmam que a formulação da estratégia de 

qualquer negócio é sempre realizada a partir das informações que estão 

disponíveis. Nesse sentido, Santos (2000, p.1) aponta que “o tomador de 

decisões necessita de informações relevantes, mas, antes de tudo, precisa de 

dispositivos de filtros, pois está exposto a uma massa infinita de informações 

irrelevantes, muitas delas, que ele mesmo solicitara" (2000, p.1).  

O aumento do volume de informações e conhecimentos tem constituído 

crescente dificuldade em momentos de tomada de decisão. Gutierrez (1999) 

afirma que normalmente os dados, informações e conhecimentos estão 

dispersos, fragmentados e armazenados nas cabeças dos indivíduos, e no 

processo de tomada de decisão é importante ter esses dados, informações e 

conhecimentos disponíveis e de fácil acesso. 
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Diante desse contexto é que se faz necessário mensurar a qualidade 

das informações fornecidas para a tomada de decisão. A qualidade da 

informação é uma propriedade inerente ao processo informacional, pois, de 

acordo com Calazans (2008, p. 31), “é possível encontrar a informação em um 

número ilimitado de tópicos por meio de uma larga escala de ambientes”. 

Segundo Calazans (2008), a qualidade da informação é primordial para 

a sobrevivência de uma organização e para isto deve ser tratada como um 

produto que precisa ser definido, medido, analisado e melhorado a todo o 

momento. Diferentes modelos e metodologias têm sido propostas para 

mensurar a qualidade da informação. 

 

2.2 Governança  

Na crise fiscal dos anos 1980, a governança na esfera pública começou 

a ser discutida e novos arranjos econômicos e políticos se tornaram 

necessários com a intenção de tornar o Estado mais eficiente. Esse cenário 

teve como resultado o estabelecimento dos princípios básicos, tais como 

transparência, integridade e prestação de contas, que norteiam as boas 

práticas de governança na esfera pública (IFAC, 2001 apud TCU, 2004). 

No Brasil foram criados instrumentos para o fortalecimento da 

governança pública. Dentre outros instrumentos criados para tal finalidade, 

destacam-se a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei de Acesso à Informação e 

o Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização (Gespública) 

(IFAC, 2001 apud TCU, 2004). 

Criados inicialmente como ferramentas para o controle fiscal, os 

regulamentos e as ações implementadas colocaram mais informações à 

disposição do cidadão, funcionando como meio de aproximação entre o 

Governo e a sociedade e auxiliando no combate à corrupção (NEVES, 2013). 

 

2.2.1 GOVERNANÇA UNIVERSITÁRIA  

Conforme Kezar e Eckel (2004), a governança universitária está no foco 

dos debates sobre o futuro da educação superior. A governança universitária é 

o processo de criação de políticas e de tomada de decisões estratégicas em 

instituições de ensino superior que anseiam converter objetivos institucionais e 

recursos em resultados. 
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Para Shattock (2006), os mecanismos e processos constituídos que a 

Universidade administra definem a governança universitária. Por sua vez, a 

governança em universidades públicas, segundo Eric (2001), sofre demasiada 

influência das políticas públicas que enfatizam a eficiência. 

A governança universitária, conforme Percy-Smith (2001), relaciona-se a 

mecanismos para resolução de problemas coletivos, levando em conta 

exigências e necessidades distintas e contraditórias entre diversos atores: 

a) equipe técnica e administrativa, que dá respaldo ao andamento das 

atividades regulares da instituição; 

b) corpo docente, que assume responsabilidades e possui autoridade 

política para exercê-la de acordo com seus interesses e capacidades; 

c) corpo discente, razão da existência da instituição; 

d) sociedade, que, no caso das universidades públicas, é o financiador 

das atividades da instituição. 

A governança universitária engloba, de um modo geral, a autonomia 

universitária; a dimensão política da Universidade; o processo decisório e sua 

forma de participação na gestão; o controle institucional e social; 

financiamento; perspectiva de longo prazo; indissociabilidade; formação de 

gestores universitários; e indicadores qualitativos e quantitativos (COLOMBO, 

2013). 

Colombo (2013) afirma que na governança universitária é preciso haver 

sincronia da gestão de processos administrativos para o resultado pretendido 

na área acadêmica, ou seja, por meio da governança universitária as atividades 

meio dão suporte para as atividades fim da instituição. 

 

2.3 Gestão da informação 

Desde a década de 1980, as instituições vêm explorando os recursos 

tecnológicos na busca de melhores resultados (TERRA, 2000). A capacidade 

de as instituições utilizarem e combinarem diversas fontes e tipos de 

conhecimento organizacional para desenvolverem capacidade inovadora e 

competências específicas traduzindo esse conhecimento em novos produtos, 

processos e sistemas gerenciais é denominada por Terra (2000) de gestão da 

informação e do conhecimento.  



 

47 

 

 A gestão da informação e do conhecimento também pode ser definida 

como o processo pelo qual uma organização coleta, cria, organiza, compartilha 

e quantifica seu acervo de conhecimentos, com o intuito de atingir os objetivos 

estratégicos (DRUCKER, 1992). Consoante Drucker (1992), a informação é 

matéria-prima essencial à geração do conhecimento. É definida como dados 

interpretados, dotados de relevância e propósito. Dado, por sua vez, é definido 

como a descrição exata de algo ou de algum evento ou como o registro 

estruturado de transações. 

Diante do processo de transformações que vem atingindo praticamente 

todos os campos da organização econômica, social e política das sociedades, 

a capacidade das IES de produzirem, interpretarem e disseminarem 

conhecimentos faz com que as instituições assumam não só um significado 

social, mas assumam também uma necessidade de incorporarem um valor 

econômico à instituição (COBRA; BRAGA, 2004). 

Surge a necessidade, nesse processo de transformações, de uma 

adequação e revisão nas missões, práticas e métodos utilizados pelas IES para 

continuarem prestando um serviço necessário à sociedade (COBRA; BRAGA, 

2004).  

Inseridos nesse contexto, com a exigência dos padrões de qualidade 

pelo Ministério da Educação, a expansão do ensino superior no Brasil e as 

tendências do mercado, como a internacionalização, os mantenedores e 

diretores dessas instituições perceberam a necessidade de uma 

profissionalização de seus processos administrativos (SILVA; SARRACENI, 

2012). 

De acordo com Lisboa e Farias (2014), as prestações de contas de uma 

organização que possui uma gestão profissional tendem a apresentar um alto 

nível de transparência em seus processos, pois uma organização dotada de 

uma gestão profissional assume um compromisso com a gestão da qualidade e 

responsabilidade baseada em princípios éticos e transparentes. 

A transparência da informação, segundo Bergue (2011), ocorre em 

níveis de intensidade e em três estágios evolutivos: exposição de dados; 

informações em linguagem acessível; e compreensão e interação com a 

sociedade. 
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Contudo, Sordi (2015) aponta que não é suficiente a informação estar 

disponível para quem a necessite usar, é recomendável que a informação 

tenha um alto grau de qualidade para que se possam maximizar tempo e 

recursos. 

 

2.3.1 QUALIDADE DA INFORMAÇÃO 

As questões relacionadas à qualidade, consoante Miguel e Freire (2016), 

evoluem à medida que as relações sociais e econômicas do homem se tornam 

mais complexas. O conceito de Qualidade em Serviços envolve um processo 

contínuo, e sua importância em uma economia mundial torna-se 

preponderante. 

Qualidade é um conceito dinâmico, já que os referenciais sofrem 

mudanças ao longo do tempo. Diante dessa afirmação, Paladini (2000) aponta 

que a qualidade é o que os clientes percebem, ou é a adequação de um 

produto ou serviço à finalidade para que foi destinado.  

Kotler (2000) observa que a qualidade é uma ferramenta decisiva no 

sucesso e crescimento organizacional, e, para tanto, deve reconhecer os 

seguintes pontos: deve ser observada pelos consumidores; deve estar 

presente em todas as atividades da empresa; exige compromisso dos 

funcionários; exige parceiros de alta qualidade; pode ser sempre melhorada; 

por vezes exige saltos quantitativos; não custa mais caro, desde que se faça 

certo na primeira vez; é necessária, mas pode não ser suficiente; não salva 

produtos ruins. 

Vasconcellos (2002) afirma existir uma diferença fundamental ao se 

definir qualidade na prestação de serviços. Tal diferença refere-se à 

subjetividade e dificuldade de estabelecer o que é qualidade na prestação de 

um serviço, uma vez que a reação de cada cliente pode ser diferente. Nesse 

sentido, Paladini (1995) ressalta a importância de se controlar e realimentar os 

processos de acordo com as necessidades dos clientes. Quando se trata de 

serviços, Paladini (1995) enfatiza a necessidade de uma relação direta e um 

processo flexível com os clientes para que a renovação e a mudança possam 

ser realizadas de maneira constante. 

Miguel e Freire (2016, p. 108) afirmam que “a qualidade percebida do 

serviço é resultado entre a comparação das percepções com as expectativas 
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dos clientes e apresenta-se, desta forma, como sumária comparação da 

diferença entre expectativas versus percepções proeminentes”. É a partir dessa 

comparação que se podem levantar quais são os atributos mais valorizados 

pelos usuários dos serviços.  

Os métodos de medição da qualidade foram evoluindo à medida que as 

exigências do mercado tornaram-se maiores. Miguel e Freire (2016, p. 107) 

apontam que a abordagem da qualidade iniciou em meados da década de 

1920 com a “concepção do Controle Estatístico de Processo (CEP), do Ciclo 

PDCA (Ciclo Plan; Do; Check; Act to correct) e da Gestão da Qualidade Total 

(GQT ou TQM), na década de 1950”. 

Contudo, Miguel e Freire (2016) afirmam que a abordagem que 

consegue considerar as expectativas dos usuários em relação a determinado 

serviço e sua percepção de qualidade é o Service Quality Gap Analysis 

(SERVQUAL).  

Silva e Saraiva (2012, p. 7) corroboram com Miguel e Freire (2016) ao 

observarem que “um dos mais populares modelos que mede e explica a 

qualidade nos serviços é o modelo Servqual, criado por Zeithaml, Berry e 

Parasuraman”. 

 

2.3.2 O MODELO SERVQUAL 

O modelo Service Quality Gap Analysis, também conhecido por modelo 

SERVQUAL, foi desenvolvido por Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985, 1988, 

1991, 1994) com o objetivo de mensurar a qualidade de serviços prestados. A 

ferramenta foi baseada em entrevistas de grupos de foco, em que se 

detectaram lacunas (gaps) que causam problemas na prestação de serviços 

(OLIVEIRA; IKEDA, 2007). Os critérios de avaliação aplicados levam em 

consideração as brechas, as lacunas, os hiatos (gaps), que são as diferenças 

entre as expectativas dos clientes e o que realmente é oferecido, ou seja, a 

diferença entre o serviço desejado e o encontrado (PARASURAMAN; 

ZEITHAML; BERRY, 1985). 

O SERVQUAL foi projetado e validado para utilização em diversos 

serviços, mas sua função principal é a identificação das tendências da 

qualidade identificada por meio de pesquisas realizadas periodicamente com 

os clientes, conforme afirmam Fitzsimmons e Fitzsimmons (2005). O 
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SERVQUAL tem como objetivo mensurar cinco dimensões de qualidade em 

serviços: confiabilidade, responsabilidade, segurança, empatia e tangibilidade.   

Fitzsimmons e Fitzsimmons (2005) destacam que a correta utilização 

desse modelo pode contribuir na comparação do nível de qualidade dos 

serviços oferecidos pelas empresas em relação aos seus concorrentes, além 

de colaborar na correção de fontes causadoras de percepção insatisfatória dos 

clientes. Hoffman e Bateson (2006, p. 368) apontam que o modelo SERVQUAL 

pode ser entendido como “uma ferramenta de diagnóstico que, de acordo com 

seus criadores, revela as maiores forças e fraquezas de uma empresa na área 

da qualidade do serviço”. 

Entende-se, portanto, que o modelo SERVQUAL de Parasuraman, 

Zeithaml e Berry (1985, 1988, 1991, 1994) é utilizado para medir a qualidade 

de serviços. No entanto, Gualazzi, Santos e Campos (2013) adaptaram esse 

modelo com o objetivo de analisar a qualidade da informação e, para tanto, 

consideraram as dimensões e os atributos de qualidade da informação de Bio 

(1996), conforme o Quadro 1: 

 
Quadro 1 – Dimensão e atributos de qualidade da informação 

Dimensão 
Atributos da 

qualidade 
Definição 

Tempo 

Prontidão/ 
Pontualidade 

A informação deve ser fornecida quando for necessária. Uma 
informação deve estar tão próxima do acontecimento quanto 
for possível. 

Atualização A atualização deve estar atualizada quando for fornecida. 

Frequência 
A informação deve ser fornecida tantas vezes quantas forem 
necessárias. 

Período 
A informação pode ser fornecida sobre períodos passados, 
presentes e futuros. 

Conteúdo 

Precisão/ 
Correção 

A informação deve estar isenta de erros. 

Relevância/ Por 
exceção 

A informação deve estar relacionada às necessidades de 
informação de um receptor específico para uma situação 
específica. Deve ser destacado o que é relevante, as 
exceções. 

Integridade Toda a informação que for necessária deve ser fornecida. 

Completude A informação completa contém todos os fatos importantes. 

Concisão Apenas a informação que for necessária deve ser fornecida. 

Amplitude/ 
Flexibilidade 

A informação pode ter um alcance amplo ou estreito, ou um 
foco interno ou externo. 

Desempenho 
A informação pode revelar desempenho pela mensuração das 
atividades concluídas, do progresso realizado ou dos recursos 
acumulados. 

Simplicidade 
A informação deve ser simples, não excessivamente 
complexa. 

Verificabilidade É possível verificar a informação e assegurar sua correção? 
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Confiabilidade 
A informação depende de algum outro fator como o método 
de coleta de dados e a fonte da informação. O usuário precisa 
acreditar na informação para se sentir seguro ao decidir. 

Comparação 
Refletem a comparação dos planos com a execução 
(planejado x real) e tendências, como por exemplo, 
comparações com períodos anteriores (mês, ano etc.). 

Forma 

Clareza/ 
Interpretabilidade 

A informação deve ser fornecida de uma forma que seja fácil 
de compreender. 

Detalhe 

A informação pode ser fornecida em forma detalhada ou 
resumida. As informações devem aparecer num nível de 
síntese adequada ao nível do usuário, sem apresentar nada 
de irrelevante para o usuário e tampouco num grau de síntese 
excessivo com relação ao seu interesse. 

Ordem 
A informação pode ser organizada em uma sequência 
predeterminada 

Apresentação 
A informação pode ser apresentada em forma narrativa, 
numérica, gráfica ou outras. 

Mídia 
A informação pode ser fornecida na forma de documentos em 
papel impresso, monitores de vídeo ou outras mídias. 

Fonte: Gualazzi, Santos e Campos (2013). 

 

Dessa forma, o instrumento desenvolvido por Gualazzi, Santos e 

Campos (2013) foi resultado da adaptação dos autores Bio (1996), Stair et. al 

(2011) e O’Brien (2004) no que diz respeito aos atributos de qualidade. Já no 

que se refere à estrutura do instrumento de avaliação, a adaptação foi 

realizada segundo Salomi, Miguel e Abackerli (2005). Por fim, Gualazzi, Santos 

e Campos (2013) inseriram nos itens de avaliação os atributos de qualidade da 

informação expostos no Quadro 2: 

  
Quadro 2 – Dimensão e atributos de qualidade da informação 

Dimensã
o 

Atributo Expectativas (E) Percepções (P) 

Tempo 

Prontidão 
 

A informação deveria ser 
fornecida quando necessária. 

A informação é fornecida quando 
necessária. 

Pontualidade 
A informação deveria estar 

próxima do fato. 
A informação está próxima do 

fato. 

Atualização 
A informação deveria estar 

atualizada quando fornecida. 
A informação está atualizada 

quando fornecida. 

Frequência 
A informação deveria ser 
fornecida tantas vezes 

quantas fossem necessárias. 

A informação é fornecida tantas 
vezes quantas são necessárias. 

Período 

A informação deveria ser 
fornecida sobre períodos 
passados, presentes e 

futuros. 

A informação é fornecida sobre 
períodos passados, presentes e 

futuros. 

Conteúdo 

Precisão/ 
correção 

A informação deveria estar 
isenta de erros. 

A informação está isenta de 
erros. 

Relevância/ 
exceção 

A informação deveria estar 
relacionada às necessidades 
de informação de um receptor 
específico para uma situação 

específica; deveria ser 
destacado o que é relevante, 

A informação está relacionada 
às necessidades de informação 
de um receptor específico para 

uma situação específica; é 
destacado o que é relevante, as 

exceções. 
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as exceções. 

Integridade 
Toda informação necessária 

deveria ser fornecida. 
Toda informação necessária é 

fornecida. 

Completude 
A informação completa 

deveria conter todos os fatos 
importantes 

A informação completa contém 
todos os fatos importantes. 

Concisão 
Apenas a informação 

necessária deveria ser 
fornecida. 

Apenas a informação necessária 
é fornecida 

Amplitude/ 
flexibilidade 

A informação deveria ter um 
alcance amplo ou estreito, ou 
um foco interno ou externo. 

A informação tem um alcance 
amplo ou estreito, ou um foco 

interno ou externo. 

Desempenho 

A informação deveria revelar 
desempenho pela 

mensuração das atividades 
concluídas, do progresso 
realizado ou dos recursos 

acumulados. 

A informação revela 
desempenho pela mensuração 
das atividades concluídas, do 
progresso realizado ou dos 

recursos acumulados. 

Simplicidade 
A informação deveria ser 

simples, não excessivamente 
complexa. 

A informação é simples, não 
excessivamente complexa. 

Verificabilidade 
Deveria ser possível verificar 
a informação e assegurar sua 

correção. 

É possível verificar a informação 
e assegurar sua correção. 

Confiabilidade 

A informação deveria ser 
confiável e poder ser utilizada 
sem risco para a tomada de 

decisão. 

A informação é confiável e pode 
ser utilizada sem risco para a 

tomada de decisão. 

Comparação 

A informação deveria refletir a 
comparação do planejado 

com o realizado, assim como 
tendências. 

A informação reflete a 
comparação do planejado com o 

realizado, assim como 
tendências. 

Forma 

Detalhe 

As informações deveriam 
aparecer num nível de síntese 
adequada ao nível do usuário, 

sem apresentar nada de 
irrelevante e tampouco num 
grau de síntese excessivo 

com relação ao seu interesse. 

As informações aparecem num 
nível de síntese adequada ao 

nível do usuário, sem apresentar 
nada de irrelevante e tampouco 
num grau de síntese excessivo 
com relação ao seu interesse. 

Ordem 
A informação deveria ser 

apresentada organizada numa 
sequência predeterminada. 

A informação é apresentada 
organizada numa sequência 

predeterminada. 

Apresentação 

A informação deveria ser 
apresentada em forma 

narrativa, numérica, gráfica ou 
outras. 

A informação é apresentada em 
forma narrativa, numérica, 

gráfica ou outras. 

Mídia 

A informação deveria ser 
fornecida na forma de 
documentos em papel 

impresso, monitores de vídeo 
ou outras mídias. 

A informação é fornecida na 
forma de documentos em papel 
impresso, monitores de vídeo ou 

outras mídias. 

Fonte: Gualazzi, Santos e Campos (2013). 
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Uma vez realizada a adaptação do modelo SERQUAL para a avaliação 

da qualidade da informação, Gualazzi, Santos e Campos (2013) realizaram 

também a adaptação do seu modelo de Gap para essa nova perspectiva. Ao 

tratar de avaliação da qualidade da informação, os cinco níveis de gaps 

compreendem: 

a) Gap1: diferença entre as expectativas dos usuários da informação e 

as percepções dos gestores da informação acerca dessas 

expectativas; 

b) Gap2: diferença entre a percepção dos gestores da informação em 

relação às expectativas dos usuários da informação e a 

especificação da informação; 

c) Gap3: diferença entre a especificação da informação e as 

informações realmente oferecidas; 

d) Gap4: diferença entre as informações oferecidas e o que é 

comunicado ao usuário; 

e) Gap5: diferença entre o que o usuário da informação espera receber 

e a percepção que ele tem das informações oferecidas. 

Dessa forma, considera-se um gap como uma falha ou lacuna entre a 

expectativa e a percepção de desempenho. Miguel e Salomi (2004, p. 15) 

apontam ainda que o gap “além de ser uma medida da satisfação do cliente, 

também seria uma medida da qualidade do serviço em relação a uma 

dimensão específica”. 

De acordo com Gualazzi, Santos e Campos (2013), na aplicação do 

instrumento junto ao usuário, este atribui um grau de 1 a 7 em dois momentos 

distintos: no levantamento das expectativas (E) da qualidade da informação; e 

no levantamento da qualidade percebida (P) da informação. A qualidade (Q) é 

o resultado da diferença entre a percepção (P) e a expectativa (E), que gera a 

fórmula Q = P – E. Caso o resultado da equação seja negativo, “o nível de 

qualidade está aquém do que se esperava, resultando em uma qualidade 

inaceitável” (GUALAZZI; SANTOS; CAMPOS, 2013, p. 25). 

 

3 METODOLOGIA 

Com vistas a atingir o objetivo proposto no presente artigo, utilizou-se na 

pesquisa o instrumento de avaliação da qualidade da informação desenvolvido 
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por Gualazzi, Santos e Campos (2013), resultado de uma adaptação do 

modelo SERVQUAL, criado para mensurar a qualidade de serviços prestados. 

A utilização do modelo adaptado de Gualazzi, Santos e Campos (2013) tem por 

objetivo mensurar a qualidade das informações prestadas pela CGI à 

Secretaria de Relações Internacionais de uma Universidade Federal. 

A pesquisa realizada é considerada de natureza aplicada, que, segundo 

Kauark (2010, p. 26), “objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática, 

dirigida à solução de problemas específicos. Envolve verdades e interesses 

locais”. 

Quanto à abordagem, trata-se de uma pesquisa qualitativa, que, de 

acordo com Roesch (2010), propõe avaliar e melhorar um programa ou plano a 

partir da efetividade deste. Quanto aos meios, a pesquisa é classificada como 

um estudo de caso, pesquisa documental e bibliográfica. E, quanto aos fins, a 

pesquisa é de nível descritivo. Conforme Cervo, Bervian e Silva (2007, p. 32), 

 
a descrição constitui a habilidade de fazer com que o outro veja 
mentalmente aquilo que o pesquisador observou. Em outras palavras, 
a descrição deve ser suficientemente precisa para que o interlocutor 
ou o leitor seja capaz de visualizar exatamente aquilo que o 
pesquisador observou. 
 

A coleta dos dados primários foi realizada por meio da aplicação 

presencial do instrumento adaptado por Gualazzi, Santos e Campos (2013) à 

assessora executiva da Secretaria de Relações Internacionais, o que resultou 

concomitantemente em uma entrevista semiestruturada. A determinação do 

sujeito de pesquisa ocorreu de forma intencional, uma vez que cabe à 

assessoria executiva a utilização das informações prestadas pela 

Coordenadoria em análise.  

O instrumento de Gualazzi, Santos e Campos (2013) avalia as três 

dimensões da qualidade: tempo, conteúdo e forma. Para tanto, o instrumento é 

dividido nas três dimensões, que, por sua vez, subdividem-se em vinte 

atributos de qualidade, apresentados no Quadro 2. 

Para cada atributo, a entrevistada atribuiu graus que variam de nível 1 a 

7, em que 1 significa “Discordo fortemente” e 7 significa “Concordo fortemente”. 

A atribuição dos níveis foi realizada em dois momentos distintos, inicialmente 

no levantamento de expectativas e posteriormente no levantamento de 

percepções das informações disponibilizadas pela CGI. A diferença dos graus 
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atribuídos à percepção e à expectativa evidenciou o Gap da qualidade da 

informação fornecida, objetivo do presente estudo. 

Já na pesquisa bibliográfica, pesquisaram-se temas como governança, 

governança universitária, universidade, administração universitária e gestão da 

informação. 

 

4 RESULTADOS 

Neste capítulo, realiza-se a descrição e a análise dos dados obtidos a 

partir dos procedimentos metodológicos utilizados. Inicialmente apresenta-se a 

descrição da Secretaria de Relações Internacionais da UFSC, o objeto do 

estudo de caso. Em seguida, expõem-se os resultados da pesquisa, finalizando 

com a análise dos dados. 

 

4.1 A Coordenadoria de Gestão da Informação e a Secretaria de Relações 

Internacionais 

A CGI tem por objetivo coletar, armazenar, analisar e divulgar dados 

estatísticos e outras informações de interesse da Universidade (UFSC, 2017a). 

Dentre os relatórios produzidos pela CGI, destaca-se o Boletim de Dados, 

que tem o objetivo de reunir dados sobre as atividades de ensino, pesquisa, 

extensão, cultura, arte, esporte e gestão da Universidade, referentes ao ano 

corrente. Os relatórios estão disponíveis on-line, acessíveis ao público, e os 

dados lá apresentados “constituem base de informações acadêmicas e 

administrativas à opinião pública, bem como, constituem um instrumento para 

apoio à gestão administrativa e acadêmica na UFSC” (UFSC, 2017b, p. 2). 

A SINTER é uma unidade administrativa da Universidade Federal em 

estudo, que utiliza das informações fornecidas pela CGI. Seu objetivo é a 

promoção da interação com organismos e instituições internacionais de ensino 

superior, o apoio e a implementação de acordos de cooperação técnica, 

científica e cultural, além da viabilização do intercâmbio de estudantes, 

professores e servidores técnico-administrativos (UFSC, 2017c). 

Com os valores de compromisso ético com a comunidade acadêmica 

nacional e internacional, respeito pelas diferenças culturais, étnicas e 

socioeconômicas, e competência e inovação, a SINTER possui como missão 
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coordenar, desenvolver e expandir o processo de internacionalização 
da UFSC, com vistas à formação de cidadãos com competências 
globais capazes de impactar positivamente a sociedade em que 
vivem, colaborando para a visibilidade e inserção internacional da 
UFSC em um contexto de inclusão e excelência. (UFSC, 2017c) 

 

No que diz respeito ao processo de internacionalização, a UFSC possui 

uma política ativa e destaca-se entre as melhores universidades do Brasil. 

Dentre os programas internacionais de que a Universidade participa estão o 

Ciência sem Fronteiras, Erasmus, Escala AUGM, PEC-G e PEC-PG, Pró-Haiti, 

USAC, entre outros, que proporcionam novas oportunidades para a 

comunidade universitária e promovem a internacionalização dos campi. Todas 

as ações de internacionalização são articuladas de acordo com os objetivos 

institucionais de ensino de graduação e pós-graduação, de pesquisa e de 

extensão, que elevam a qualidade acadêmica da Universidade (UFSC, 2017c). 

Ao final do ano de 2016, a Universidade possuía 306 convênios 

internacionais, com 42 países em todos os continentes, firmados com a política 

de internacionalização, que visa promover a excelência científica e tecnológica 

do País, além de proporcionar solidariedade entre os povos (UFSC, 2017b). 

4.2 Análise dos dados da pesquisa 

O instrumento SERVQUAL adaptado por Gualazzi, Santos e Campos 

(2013) foi aplicado junto à assessora executiva da Secretaria de Relações 

Internacionais a fim de analisar a qualidade das informações fornecidas pela 

CGI à Secretaria em questão. 

As informações prestadas pela CGI à SINTER foram analisadas segundo 

as dimensões de tempo, conteúdo e forma. Dentre tais dimensões, analisou-se 

a qualidade de acordo com vinte atributos pré-estabelecidos. Os atributos 

foram analisados quanto à expectativa do usuário da informação e quanto à 

sua percepção, e, para tanto, atribuíram-se graus de 1 a 7, em que 1 significa 

“Discordo fortemente” e 7 significa “Concordo fortemente”.  Os resultado 

obtidos na pesquisa podem ser observados no Gráfico 1. 

 

Gráfico 1 – Expectativas e percepções dos atributos da qualidade 

http://sinter.ufsc.br/erasmus-mundus/
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                    Fonte: Elaborado pelas autoras (2017). 

 

Conforme apresentado no Gráfico 1, com exceção dos atributos de 

Concisão, Ordem e Mídia, aos quais foram atribuídos os graus 5, 3 e 5, 

respectivamente, os demais atributos possuem o grau máximo de expectativa 

por parte da SINTER.  

Embora a maioria das expectativas apresente os graus máximos de 

importância, observa-se que a dimensão Forma é a que possui menor grau de 

exigência por parte dos usuários da Secretaria. Em contrapartida, a dimensão 

Tempo possui a totalidade de atributos com grau máximo, seguida da 

dimensão Conteúdo, em que 10 dos 11 atributos possuem grau máximo. 

Já no que diz respeito às percepções, os atributos de Frequência, 

Período, Precisão/Correção, Relevância/Por exceção, Verificabilidade, 

Confiabilidade, Comparação, Clareza/Interpretabilidade, Detalhe, Ordem e 

Mídia receberam o maior grau de percepção, o que garante que a prestação 

das informações, segundo tais atributos, corresponde à expectativa. 

Logo, na dimensão Tempo, 50% dos atributos não atendem às 

expectativas dos usuários da Secretaria, e, nas dimensões Conteúdo e Forma, 

o valor percentual diminui para 45% e 20%, respectivamente. 

A qualidade da informação, segundo Gualazzi, Santos e Campos (2013), 

é compreendida pela diferença entre as percepções e expectativas (Q = P – E). 

Assim, quando essa diferença é igual a zero, a informação fornecida atingiu a 

expectativa do usuário. Já quando for positiva, a informação fornecida superou 
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tal expectativa. Por fim, quando a diferença for negativa, a informação 

fornecida está aquém das expectativas. 

Por meio do Gráfico 2, podem-se observar os gaps dos atributos de 

qualidade calculados a partir da diferença entre as expectativas e percepções 

da Secretaria de Relações Internacionais da Universidade. 

 

Gráfico 2 – Gaps dos atributos da qualidade 

 
Fonte: Elaborado pelas autoras (2017). 

O Gráfico 2 aponta que dois atributos superaram as expectativas da 

SINTER, o de ordem e o de mídia. Assim, dos 20 atributos analisados na 

pesquisa, 12 atenderam ou superaram as expectativas, o que corresponde a 

60% do total de atributos. 

Contudo, 8 atributos, correspondentes a 40% do total de atributos de 

qualidade, não atingiram a expectativa da Secretaria. O atributo de Atualização 

é o que apresenta maior gap.  

De acordo com a assessora executiva da Secretaria de Relações 

Internacionais, o gap ocorre porque a CGI divulga formalmente os dados 

institucionais no segundo trimestre do ano, enquanto a necessidade da 

SINTER na obtenção de tais dados é no primeiro trimestre anual. Por essa 

mesma razão, o atributo Prontidão/Pontualidade também apresenta um gap. 

Seguidos do atributo de Atualização, os atributos com maiores gaps foram 

os de Integridade, Completude, Amplitude/Flexibilidade e Desempenho. A 

assessora executiva da SINTER explica que a existência de tal gap se deve ao 
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fato de a Secretaria necessitar de informações que não constam nos relatórios 

produzidos pela CGI. A informação que a assessora aborda refere-se aos 

docentes, servidores técnico-administrativos e discentes estrangeiros da 

Universidade. Em uma escala menor, o atributo Simplicidade apresenta um gap 

pelo mesmo motivo, já que a informação não é detalhada suficientemente com 

dados dos estrangeiros na Universidade. 

Por fim, o atributo Apresentação apresenta o menor nível de gap. Isso 

ocorre em função da ausência de gráficos suficientes nos relatórios produzidos 

pela CGI. 

Realizando uma média aritmética simples entre os atributos com gap 

negativo, obtém-se um gap médio de -2,5. Já ao realizar uma média aritmética 

entre os gaps de todos os atributos, a média fica em -0,7. 

Conforme os dados e informações obtidos por meio da aplicação do 

instrumento adaptado por Gualazzi, Santos e Campos (2013) à assessora 

executiva da SINTER, observa-se que a deficiência da prestação de serviço da 

CGI à Secretaria em questão baseia-se no prazo de divulgação dos dados e na 

ausência de informações acerca dos estrangeiros. Diante disso, cabe à 

Coordenadoria reajustar seu cronograma de execução e divulgação das 

informações bem como fornecer os demais dados solicitados pela SINTER. 

Uma vez sanados os gaps assinalados, a CGI atingirá as expectativas da 

Secretaria de Relações Internacionais da Universidade. 

   

5 CONCLUSÃO 

Este artigo teve como objetivo analisar a qualidade das informações 

fornecidas pela CGI à Secretaria de Relações Internacionais de uma 

Universidade Pública Federal. 

O estudo buscou tratar a informação na perspectiva de um serviço e 

avaliar a sua qualidade com base na adaptação da ferramenta Service Quality 

Gap Analysis (SERVQUAL) realizada por Gualazzi, Santos e Campos (2013). 

Para tanto, foram consideradas as dimensões e atributos de qualidade da 

informação. 

Com a aplicação do instrumento de coleta de dados à assessora 

executiva da Secretaria de Relações Internacionais (SINTER), tornou-se 

possível a identificação dos principais gaps de qualidade (expectativa x 
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percepção) das informações fornecidas à Secretaria. Os maiores gaps de 

qualidade detectados correspondem aos atributos de Atualização, Integridade, 

Completude, Amplitude/Flexibilidade e Desempenho. 

Salienta-se a importância de avaliar a satisfação dos usuários da 

informação, uma vez que a aplicação da aludida ferramenta permite detectar 

possíveis gaps de qualidade. Foi por meio da presente pesquisa que os gaps 

de qualidade das informações prestadas à SINTER foram identificados e, 

assim, poderão ser minimizados ou até mesmo eliminados. Para tanto, sugere-

se que sejam realizadas adaptações e alterações tanto nos relatórios como nos 

cronogramas de elaboração e execução, o que tornará viável a utilização das 

informações necessárias no prazo estabelecido.  

Ressalta-se que as percepções e expectativas são características que 

podem variar com o tempo. Isso posto, os resultados obtidos por meio deste 

estudo de caso possuem uma validade temporária. Diante disso, destaca-se a 

importância de se realizar periodicamente pesquisas para mensurar a 

qualidade do serviço fornecido pela CGI à Universidade e, consequentemente, 

possibilitar a aplicação de critérios que zelem pela qualidade da informação e 

aprimorem as práticas na direção da realização dos objetivos e metas 

institucionais. 
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GESTÃO POR PROPÓSITO NO SETOR PÚBLICO: CONTRIBUIÇÕES 

DO MODELO DISNEY DE EXCELÊNCIA 

 

Andrey Freitas da Silva 

Claudio Vicente 

 

RESUMO 

O presente artigo apresenta o modelo de Gestão por Propósito no Setor 

Público, a partir das contribuições do Modelo Disney de Excelência. O estudo 

realizado foi do tipo exploratório, qualitativo e por meio de pesquisa 

bibliográfica. Inicialmente se realizou revisão dos conceitos em torno da 

concepção e aplicação do Propósito Organizacional, indicando que 

organizações impulsionadas por um propósito apresentam com frequência 

melhores resultados para os stakeholders. Em seguida discorreu-se sobre o 

Modelo Disney de Excelência, que tem como elemento central o Propósito de 

“Gerar Felicidade” aos seus clientes e se sustenta pela construção e 

manutenção de uma cultura de excelência. Dessa forma, apresentou-se uma 

proposta de modelo de Gestão por Propósito aplicável ao setor público, 

contemplando 4 vertentes de atuação da gestão: Mindset e Cultura, Gestão por 

Resultados, Modelo de Liderança Intencional e Gestão de Serviços orientada 

para a Experiência do Usuário. A Gestão por Propósito demonstra ser um 

instrumento capaz de mobilizar a Gestão Pública para uma concepção 

centrada no usuário do serviço público, mobilizando gestores e servidores para 

o seu verdadeiro propósito. 

Palavras-chave: Gestão por Propósito. Gestão Pública. Modelo Disney. 

Excelência em Serviços. 

 

ABSTRACT 

This article presents the Purpose Management model in the Public Sector, 

based on the contributions of the Disney Model of Excellence. The study was 

exploratory, qualitative and through a bibliographical research. Initially a 

revision of the concepts around the conception and application of the 

Organizational Purpose was carried out, indicating that organizations driven by 

a purpose often present better results for the stakeholders. Next, the Disney 
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Model of Excellence was focused on the purpose of "Generate Happiness" to its 

clients, and is based on the construction and maintenance of a culture of 

excellence. In this way, a proposal for a Management by Purpose model 

applicable to the public sector was presented, contemplating four aspects of 

management performance: Mindset and Culture, Management by Results, 

Intentional Leadership Model and Service Management oriented to User 

Experience. Management by Purpose demonstrates to be an instrument 

capable of mobilizing the Public Management for a conception centered in the 

user of the public service, mobilizing managers and servants for its true 

purpose. 

Keywords: Purpose Management; Public Management; Disney Model; 

Excellence in Services. 

 

1 INTRODUÇÃO 

O cotidiano do usuário de serviço público no Brasil é repleto de 

momentos de insatisfação: horas incontáveis em filas de atendimento, demora 

no retorno às solicitações, procedimentos burocráticos, obsolescência de 

sistemas e desmotivação de servidores. Por essa razão, o cidadão sempre 

passará a se queixar: “eles atendem assim porque são servidores e não estão 

nem aí para o ‘cliente’”. No entanto, será que sempre foi assim em todos os 

órgãos públicos? Questiona-se por que isso acontece, e se seria possível atuar 

de forma no mínimo satisfatória. 

Inúmeras são as causas desse “padrão negativo” de prestação de 

serviço. Trata-se de uma cultura organizacional pautada no continuísmo e na 

acomodação, na ausência de políticas que visem à gestão do conhecimento, 

com foco na formalização em detrimento da qualidade na prestação do serviço 

(disfunções da burocracia), carente de mecanismos de avaliação bem como de 

foco no aprendizado e na qualificação dos servidores. 

A Gestão Pública é um desafio para todos os entes, sejam eles federais, 

estaduais ou municipais. Na área da saúde, por exemplo, redução de custos, 

controle e redução das filas nas unidades, melhoria na marcação de consultas, 

integração de dados nas unidades (postos de saúde) e mobilidade nas 

comunidades são apenas alguns dos inúmeros desafios do gestor da coisa 
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pública. Faltam médicos, verbas e aparelhos no estado de Santa Catarina, 

conforme levantamento realizado em 2016 (PORTAL G1/SC, 2016).  

Por outro lado, a sociedade apresenta inúmeras necessidades, 

principalmente em situações nas quais, conforme destaca a Constituição 

Federal de 1988, em seu art. 196, se reconhece a saúde como  

 
direito de todos e dever do Estado, garantido por intermédio de 
políticas sociais e econômicas que visem redução do risco de 
doenças e outras gravidades, além do acesso universal e igualitário 
às ações e serviços para sua promoção e proteção ao usuário 
(BRASIL, 1988). 

 

A prestação de serviço público é, portanto, um grande desafio ao gestor 

público em todos os setores (saúde, educação, segurança pública, etc.). 

A Administração Pública Direta e Indireta atua em seus entes e poderes 

constituídos por intermédio dos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência (BRASIL, 1988). Esse último princípio, 

acrescentado por meio da EC 19/1998, reflete a grande dificuldade de o serviço 

público apresentar padrões de qualidade e excelência em seus campos de 

atuação. 

Ferramentas de gestão de qualidade são, hoje em dia, meios essenciais 

para a definição de caminhos e correção de rumos em qualquer dos entes 

públicos. Embora o contexto das organizações privadas possua características 

nem sempre similares a qualquer órgão público, o que se percebe na aplicação 

da qualidade é que práticas de excelência podem servir como modelo ou 

benchmarking para a gestão pública. 

Para Peters e Waterman (apud DISNEY INSTITUTE, 2011, p. 47), o que 

o Disney Institute trata como tema de atendimento é justamente o Propósito 

Organizacional, que serve de inspiração e diretriz para atuação das pessoas 

nas empresas excelentes: 

 
Todas as empresas excelentes parecem ter temas de atendimento 
muito poderosos que permeiam as instituições. Na verdade, uma das 
nossas conclusões mais significativas sobre as empresas excelentes 
é que, independentemente de seu negócio essencial ser metalurgia, 
alta tecnologia ou hambúrgueres, todas se definiram como empresas 
de serviço. 
  

A definição do Propósito busca alterar a forma como as organizações 

atuam no mercado, no momento em que elas se concentram em provocar um 

impacto positivo no mundo, em vez de simplesmente vender produtos ou 
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serviços. Sinek (2012) destaca que líderes que conseguem inspirar dão às 

pessoas um sentido de propósito ou aceitação sem condicionamento a 

qualquer incentivo externo ou benefício. 

Nesse contexto, a Gestão por Propósito pode inspirar a Excelência na 

Gestão Pública na busca pelo atendimento e pela prestação de serviço 

excepcional ao seu público-alvo, trazendo o usuário para o centro do processo. 

A construção desse modelo visando contribuir com sugestões para uma 

Gestão Pública de excelência foi o que norteou o desenvolvimento do presente 

artigo. 

Ao se tratar de aspectos da metodologia do artigo, a forma de 

abordagem de um problema, o enquadramento é de pesquisa pura, a qual 

amplia os horizontes do conhecimento, desenvolve teorias, caracteriza novos 

princípios e realiza amplas generalizações (CIRIBELLI, 2003). 

A respeito da produção do conhecimento científico, pode-se enquadrar o 

estudo como uma pesquisa teórica. A pesquisa foi exploratória, com dados 

obtidos por meio de pesquisa bibliográfica (livros e artigos), e visa prover maior 

conhecimento sobre o tema ou problema em perspectiva.  

 
Mesmo quando já existam conhecimentos do pesquisador sobre o 
assunto, a pesquisa exploratória se faz útil, pois normalmente para 
um fato poderá haver inúmeras explicações alternativas, e sua 
utilização permitirá ao pesquisador tomar conhecimento da maioria 
delas (MATTAR; OLIVEIRA; MOTTA, 2013, p. 44). 
 

De acordo com Yin (2016), a abordagem da pesquisa realizada foi a 

qualitativa. Permitiu-se a realização de estudos aprofundados sobre uma ampla 

variedade de tópicos, incluindo seus favoritos, em termos simples e cotidianos. 

Além disso, conforme Yin (2016, p. 36), “a pesquisa qualitativa oferece maior 

liberdade na seleção de temas de interesse”.  

A seguir, será apresentado o conceito de Propósito Organizacional. Na 

sequência, o Modelo Disney de Excelência é detalhado, pautado no Propósito 

e, por fim, é proposto um modelo para aplicação da Gestão por Propósito no 

Setor Público. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

2.1 Propósito organizacional 
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As organizações são criadas visando atender necessidades e desejos. 

Elas são estruturadas por meio de uma missão, guiadas por valores, e seu 

rumo é transcrito em uma visão. Entretanto, são as pessoas que a materializam 

e, para haver conexão entre os objetivos organizacionais e o engajamento do 

empregado (servidor), é que se passa a compartilhar o Propósito 

Organizacional. 

O tema Propósito foi abordado pela primeira vez de forma mais 

estruturada, no contexto das organizações, por Simon Sinek. O autor trata do 

assunto como uma construção que resgata a essência da liderança e da 

criação de uma organização. De acordo com Sinek (2019), os seres humanos 

só sobreviveram às condições existentes no planeta há 50 mil anos atrás 

porque são motivados a servir aos outros e não a eles mesmos. 

Sinek (2012) define o Propósito Organizacional como um modelo capaz 

de auxiliar pessoas que, mesmo que não sejam líderes natas, consigam, por 

meio de disciplina e inspiração, desenvolver suas ideias, ideais e visão. Para 

isso, o autor criou o Círculo Dourado (Figura 1), que tem, em seu centro, a 

pergunta mais importante: “Por que fazemos?”. A maioria das organizações 

sabe “o que faz” e “como faz”, mas o que mobiliza pessoas a agirem para 

transformar planos em resultados efetivos é justamente o elemento 

impulsionador do Propósito.  

 

Figura 1: O Círculo Dourado 

 
                                     Fonte: Sinek (2012). 

  

O que fazemos? 
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Sinek (2012) destaca que quem lidera de verdade consegue criar uma 

legião de seguidores que não agem porque foram levados a isso, mas porque 

foram inspirados. 

A grande diferença entre pessoas e organizações que alcançam seus 

objetivos e as que não conseguem sucesso reside nesse contexto, mesmo 

todos possuindo a mesma capacidade, recursos, estruturas e oportunidades. 

Pessoas e organizações que possuem propósitos claros são capazes de obter 

melhores resultados. 

Reiman (2018, p. 78) relata a seguinte visão sobre propósito que vale 

tanto para a área privada, quanto para a área pública: 

 
O propósito é uma força tanto financeira como humanitária. 
Organizações impulsionadas por propósito fazem o bem no mundo e 
com maior frequência. Isso gera mais lucro para essas organizações, 
o que, por sua vez, permite que elas façam ainda mais bem no 
mundo. É um ciclo virtuoso e inesgotável. Até agora, o objetivo dos 
negócios tem sido o de gerar mais negócios: melhorar resultados e 
enriquecer acionistas. Mas hoje há uma mudança em andamento – 
conduzida por uma vanguarda de líderes empresariais que acreditam 
num propósito mais elevado para os negócios: fazer do mundo um 
lugar mais rico e significativo para viver. 
 

O desempenho de uma companhia está intimamente ligado à 

personalidade e aos valores de quem está no alto. E a personalidade e os 

valores da pessoa no alto determinam o tom da cultura, conforme Sinek (2019). 

Por esses motivos, o valor do propósito organizacional deve ser nobre, claro e 

inspirador. O ato de servir justifica a existência do ser humano e das 

organizações, e seu impacto e excelência em sua prestação atingem a 

sociedade como um todo. 

Para enfatizar a importância do propósito no contexto organizacional, 

Covey (2017) apresenta a passagem de um de seus mentores que relatava 

que a vida é uma missão e não uma carreira, e o propósito de toda nossa 

formação e conhecimento é que possamos melhor representá-lo e 

desempenhar essa missão de vida em seu nome e segundo seus propósitos. 

 

2.2 Modelo Disney de excelência 

A marca Disney sempre esteve atrelada a uma visão de magia e de 

encantamento de clientes. Ela conduz a uma percepção quanto à 

transformação de sonho em realidade, de inovação e criatividade e, acima de 

tudo, uma garantia de excelência de serviço. Da criança que dá seus primeiros 
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passos até o idoso que necessita de apoio total para se deslocar, na Disney 

todos são atendidos e tratados como “convidados”. 

Se por um lado o nome Disney vem acompanhado de sonho, ideal e 

objetivo, muitas vezes para as pessoas no campo das corporações, sejam elas 

privadas ou públicas, há um tipo de ferramenta organizacional que envolve 

objetivos, visão, missão, indicadores, metas e valores. Esse mecanismo é 

traduzido em etapas por meio de um planejamento estratégico dentro de um 

modelo de pensamento estratégico.  

De acordo com Ansoff (1993, p. 295), a administração estratégica pode 

ser definida como “um processo contínuo e interativo que visa manter uma 

organização como um conjunto apropriadamente integrado a seu ambiente”. 

Beppler e Pereira (2013) relatam que uma das vantagens de uma 

organização adotar um Planejamento Estratégico é estimular a abordagem 

cooperativa, integrada e entusiasmada para enfrentar problemas e aproveitar 

as oportunidades. Essa visão vai ao encontro dos elementos da magia prática 

apresentado pelo modelo Disney, no momento em que se busca a magia no 

atendimento, do elenco, do cenário, do processo e, principalmente, da 

integração dos elementos de uma organização (DISNEY INSTITUTE, 2011). 

Walt Disney dizia que “você pode sonhar, criar, projetar e construir o 

lugar mais maravilhoso do mundo, mas é preciso pessoas para tornar o sonho 

realidade” (LIPP, 2014, p. 156), indicando o papel das pessoas para alcançar a 

qualidade de processos e a excelência dos serviços. 

Na visão de Kaplan (1996, p. 15), “qualidade de serviços significa 

qualidade de sistema, sendo que esta palavra abrange produtos, satisfação 

dos clientes, insumos, gastos de capital, equipamentos, despesas com 

manutenção ou assistência técnica”. Las Casas (1999, p. 16) indica que a 

“qualidade total em serviços abrange além de clientes externos, todos aqueles 

com que ela interage, sejam administradores ou funcionários”. A empresa deve 

satisfazer necessidades, resolver problemas e oferecer benefícios às partes 

interessadas, considerando clientes, acionistas, além das demais entidades de 

um específico mercado. 

No campo da Gestão Pública, a excelência significa a busca pela 

prestação de relevantes serviços à sociedade, que está em constante 

transformação. Por isso, torna-se fundamental a utilização de modelos de 
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gestão que capacitem as organizações públicas a inovar na execução das suas 

ações e permitam a desburocratização, de forma a aplicar recursos com 

eficiência, eficácia e de forma efetiva (ENKE; SOUZA; PEREIRA, 2014, p. 3). 

A companhia Disney atua na busca da excelência e da qualidade total 

em serviços. O seu segredo está na atenção aos detalhes, nos quais a maioria 

das organizações acaba não concentrando seus esforços. Por que há esse 

padrão de excelência e ela serve como benchmarking para inúmeras 

organizações, privadas ou públicas? De acordo com pesquisas feitas pela 

organização, 70% das pessoas que visitam o parque retornam. Isso ocorre por 

causa da grande preocupação da empresa em cativar os visitantes. “Tudo é 

feito de maneira a superar as expectativas das pessoas” (DA SILVA; ROSSI, 

2007, p. 42). 

E como avaliar se a magia prática propiciada está sendo realmente 

implementada na prestação de serviços? De acordo com o Disney Institute 

(2011, p. 27): 

 
O ciclo de qualidade é composto de quatro elementos principais: o 
tema do atendimento e seus padrões, sistemas de atendimento e 
integração. O ciclo pode ser complementado por meio de uma espiral 
contínua com os “convidados” no centro do círculo. 

 

O atendimento aparece como o centro do ciclo e trata os “convidados” 

por intermédio do neologismo “guest”, ou seja, a “guestologia”. Criar felicidade 

para pessoas de todas as idades, por toda a parte, serve como um grito de 

guerra e define padrões de atendimento. As variáveis atendidas são 

segurança, cortesia, espetáculo e eficiência (DISNEY INSTITUTE, 2011, p. 28).  

A segunda magia é a do elenco. O treinamento é a base do processo, e 

o parque mensura há mais de 40 anos o impacto do elenco sobre a experiência 

do convidado. (DISNEY INSTITUTE, 2011, p. 29). O cenário apresenta a 

linguagem da Disney, o local onde os convidados se encontram. É a 

materialização do efeito da magia e, nesse caso, “tudo faz a diferença”, 

conforme Da Silva e Rossi (2017, p. 44).  

Por fim, a conclusão da magia, segundo o Disney Institute (2011, p. 31), 

é por meio da integração. Cada elemento do ciclo se combina para criar um 

sistema operacional completo. O resultado é uma experiência de qualidade 

excepcionalmente alta para o convidado, requisito para as empresas com 

refinamento de práticas excelentes na apresentação de serviços. A matriz de 
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integração serve não só para atingir a qualidade na prestação do serviço, mas, 

também, para identificar imperfeições na resolução de problemas e servir como 

modelo para comparação com práticas de outras organizações, inclusive no 

âmbito público. 

A padronização de serviços passa a ser possível por intermédio da 

matriz de integração, pois o propósito organizacional está implícito em todos os 

modelos da Disney. Os padrões de qualidade definem as características e os 

detalhes na prestação do serviço; servem como critério de avaliação de 

qualidade do serviço; e, por fim, estabelecem os parâmetros para tomada de 

decisão pela organização e pelos membros do elenco. 

Dessa forma, a excelência surge por intermédio do escalonamento dos 

padrões de excelência, conhecidos como “As Chaves do Reino”, apresentadas 

da seguinte forma por Da Silva e Rossi (2007, p. 44): Segurança, Cortesia, 

Show e Eficiência. 

As quatro chaves aproximam-se do propósito organizacional, pois se 

tornam inspiração aos membros da equipe, uma vez que definem e 

operacionalizam os padrões de qualidade e servem como guias de 

comportamento. Além disso, tais chaves são comunicadas de forma repetitiva 

por meio de publicações, vídeos e reuniões organizacionais, e esses padrões 

são constantemente observados, treinados e disseminados por intermédio de 

modelos de serviço em cada uma das quatro chaves, podendo, assim, ser 

constantemente entregues de modo personalizado. (DISNEY INSTITUTE, 

2019). 

Esse modelo possibilita a criação de ferramentas de compreensão das 

necessidades dos convidados e permite o esforço próximo à perfeição a cada 

dia dentro da organização, na busca pelo seu propósito de Gerar Felicidade 

(DISNEY INSTITUTE, 2019). Juntas, as quatro chaves representam a visão de 

Walt Disney na criação da experiência para o convidado, aliado a práticas de 

excelência.  

 

2.3 Gestão por propósito no setor público 

E como é possível aproximar o modelo Disney e a Gestão por Propósito 

à tão questionada e desafiadora Gestão Pública, seja na esfera municipal, 

estadual e/ou federal, em qualquer de seus órgãos?  
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O Modelo de Gestão por Propósito no Setor Público, representado na 

Figura 2, apresenta os elementos que são capazes de transformar o modelo 

para que a Gestão Pública possa atingir usuários, cidadãos e toda a sociedade. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Gestão por Propósito no Setor Público 

 
                               Fonte: Elaborado pelos autores (2019). 

 
O modelo envolve 4 vertentes de ação da Gestão Pública, inspiradas 

pelo propósito e integradas por meio de ferramentas de gestão. Cada uma das 

vertentes gera um produto, que constituiu o conjunto de mecanismos de gestão 

à disposição de líderes e servidores, a saber:  

 

2.3.1 MINDSET E CULTURA (PRODUTO: CÓDIGO DE CULTURA) 

Por meio de Mindset e Cultura incorporada, as organizações de 

excelência são capazes de atingir os resultados mais efetivos sobre aquelas 

que não as possuem. Por ser um conceito muito recente, a forma de se 

interpretar mindset vem ao encontro do papel do modelo mental que predomina 

na visão de cada ser, organização ou modelo. As ações visando determinado 

objetivo devem convergir para que alcancem sua plenitude. 
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Para que a mentalidade atinja seu norte, a Cultura é a peça chave para 

toda a organização. Conforme apresenta Zago (2000), o conceito de Cultura 

sintetiza modelos mentais coletivos que foram consolidados por meio de 

experiência e convivência comum dos membros de um grupo social em seu 

âmbito específico. Tais modelos dão configuração para a interpretação e 

representação de identidade desses indivíduos. A Cultura é expressa por 

atitudes e comportamentos dos membros, gerando entendimento de que o 

comportamento social de um grupo ou comunidade é manifestação da sua 

mesma interpretação. 

Mindset e Cultura são a base para a construção de um Código de 

Cultura Organizacional. A Gestão Pública, assim como toda e qualquer 

organização, possui suas culturas, em geral estabelecidas de forma não 

proposital. Estabelecer a cultura que se deseja para que a organização exerça 

efetivamente a sua missão e formalizar essa cultura na forma de um Código de 

Cultura propositivo é um caminho seguro para que exista um referencial de 

excelência que parta de uma mentalidade centrada no usuário. 

 

2.3.2 GESTÃO POR RESULTADOS (PRODUTO: RADAR ESTRATÉGICO OU 

MAPA ESTRATÉGICO) 

O alinhamento estratégico é a base para o equilíbrio de discurso nas 

organizações e para o envolvimento de todos em prol do mesmo objetivo. 

Costa (2007) destaca que o propósito da organização pode ser definido como 

um conjunto de elementos básicos que caracterizam aquilo que a organização 

gostaria de ser no futuro, a sua vontade, seu desejo de ser e agir. 

A visão, a missão, os valores, a opção estratégica são formas que 

exemplificam esse modelo de propósito. A Gestão Estratégica é capaz de 

alinhar todas as iniciativas da organização por meio de um radar ou mapa 

estratégico, plenamente desenvolvido e direcionado para o propósito da 

organização. 

Em vez de direcionar os objetivos estratégicos apenas por uma visão de 

futuro, no modelo de Gestão por Propósito, a organização pública volta-se para 

a sua essência, construindo uma compreensão de quais são os verdadeiros 

resultados a serem gerados, tendo o cidadão como centro do processo. Assim, 

o estabelecimento de cada objetivo para um determinado período deve 
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envolver a análise do quanto esse objetivo impacta o propósito como um todo. 

Na Disney, cada ato de prestação de um serviço visa gerar impacto na 

felicidade do cliente ou convidado. Por isso, a organização orienta todos os 

seus resultados por esse objetivo, inclusive reconhecendo e recompensando 

colaboradores e áreas que tenham proporcionado “Momentos Mágicos” ao 

cliente. 

 

 

 

2.3.3 MODELO DE LIDERANÇA INTENCIONAL (PRODUTO: LIDERANÇA 

PLE – PERFORMANCE, LEARNING & ENJOYMENT) 

Ao tratar de intencionalidade, destaca-se a seguinte colocaçao do 

Disney Institute (2019): 

 
Os resultados consistentes dos negócios da Disney são motivados 
pelo foco estratégico em certas funções de negócios e oportunidades 
nas quais as empresas muitas vezes não conseguem ver o valor e o 
potencial – e isso é o que nos diferencia. Nós aprendemos a ser 
intencionais onde os outros podem ser não intencionais.  
 

Ser intencional é ser altamente propositivo, ou seja, agir com foco em 

objetivos e pautado em valores e princípios. Uma lideranca intencional na 

Gestão Pública é aquela que consegue combinar 3 fatores fundamentais: 

a) Performance: o líder deve garantir que as pessoas conheçam os 

resultados a serem alcançados por sua função e setor; 

b) Aprendizado: o líder deve proporcionar às pessoas todas as 

oportunidades de desenvolvimento das competências necessárias 

ao exercício de suas funções; 

c) Prazer: o líder precisar criar um ambiente em que as pessoas 

estejam engajadas em um propósito que dê sentido ao seu trabalho. 

 

2.3.4 EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO (PRODUTO: RELACIONAMENTO 

CENTRADO NO USUÁRIO) 

A experiência do usuário é a melhor forma de criar a memória afetiva, ou 

seja, de criar conexão emocional e gerar o sentimento de gratidão. Para tanto, 

é necessário investir no design de serviços a partir de um mapeamento da 
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jornada desejada pelo usuário de determinado serviço público, criando uma 

experiência de serviço excepcional. 

O Disney Institute destaca que “o serviço excepcional está possível para 

cada organização, pois ele é arquitetado por sistemas e processos que estão 

sob seu controle”. Além disso, cabe destacar o papel da intenção em todas as 

ações da organização na busca pela excelência do serviço: “[...] o serviço 

manifesta-se em toda parte em que sua organização tem ponto de contato com 

seu cliente. Portanto, você deve gerir intencionalmente a experiência do 

serviço, além dos costumeiros pontos de contato com o cliente” (DISNEY 

INSTITUTE, 2019).  

A Gestão por Propósito no setor público, que combina elementos de 

cultura, estratégia, liderança e relacionamento com o cidadão, é o caminho 

para uma nova Gestão Pública, que seja reconhecida por efetivamente gera 

impacto no bem-estar e na qualidade de vida dos usuários do serviço público. 

 

3 CONCLUSÕES 

A mentalidade proporcionada por uma cultura forte, desenvolvida por 

meio de um Código de Cultura compartilhado; um norte definido por intermédio 

de alinhamento estratégico apresentado em um radar ajustado de acordo com 

os objetivos organizacionais; uma liderança intencional fortalecida pela 

performance, aprendizado e satisfação dos empregados; e, por fim, um modelo 

de experiência do usuário pautado na excelência em serviços e atendimento 

são a base da Gestão por Propósito aplicado à Gestão Pública. 

As chaves básicas do modelo Disney de serviço e atendimento 

(Segurança, Cortesia, Show e Eficiência) aproximam-se da Gestão por 

Propósito no momento em que elas tornam a cultura organizacional única, um 

código incorporado por todos os membros do elenco da Disney. Esse padrão, 

adaptado de acordo com o modelo institucional das organizações públicas, 

serve como um modelo para os serviços e o atendimento na Gestão Pública, 

em que há convidados (usuários), membros do elenco (servidores), cenário e 

pontos de contato com o convidado (estrutura física e virtual para os usuários), 

além da busca pelo atendimento da satisfação plena das necessidades e 

expectativas, comum a todas as organizações. 
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A Gestão Pública, cada vez mais questionada, passa por um processo 

de reformulação de suas ações e um maior esclarecimento de sua função 

perante a sociedade. A Gestão por Propósito pode ser o instrumento capaz de 

trazer o usuário para o centro do processo: o propósito é essencial para o 

sucesso de qualquer iniciativa. 

Há muito ainda o que evoluir, e várias são as ferramentas para 

aperfeiçoar a Gestão Pública dentro de suas acepções. O serviço público tem 

em seu fim a prestação de serviço ao cidadão e, para atender o interesse 

público, o servidor é a principal ferramenta para isso. Covey (2017) enfatiza 

que crescemos mais quando nos doamos aos outros. Nossos relacionamentos 

melhoram e se aprofundam quando tentamos juntos servir nossa família, outra 

família, uma organização, uma comunidade ou uma necessidade humana. 

Essa é a essência do propósito. 

A Gestão por Propósito pode ser o caminho mais promissor quando se 

fala em efetividade na prestação de serviços. Além disso, valorizar o seu papel, 

criar um ambiente de contínua melhoria e buscar reconhecimento, apreço e 

estímulo são papéis do Gestor Público. Como enfatiza Walt Disney, “você pode 

sonhar, criar, projetar e construir o lugar mais maravilhoso do mundo, [...] mas 

são necessárias pessoas para fazer do sonho uma realidade” (DISNEY 

INSTITUTE, 2011).  

São esses agentes de transformação que poderão trazer o 

usuário/cidadão para o centro das atenções e proporcionar tanto uma 

revolução por meio de experiências de serviço quanto a garantia do 

atingimento das necessidades e expectativas da sociedade. 
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ANÁLISE DO PERFIL INTRAEMPREENDEDOR DOS EMPREGADOS DO 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA 

CATARINA – CREA-SC 

 

Rhuan Bittencourt 

 

RESUMO 

Considerando os conceitos de intraempreendedorismo e sua importância para 

o contexto das organizações públicas, realizou-se uma pesquisa junto aos 

empregados do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa 

Catarina (Crea-SC), com o objetivo de verificar se estes possuem ou não um 

perfil intraempreendedor bem como de levantar as características 

empreendedoras que aparecem com maior e menor frequência na amostra 

selecionada.  Para isso, utilizou-se um questionário, composto de 48 questões 

referentes aos atributos indispensáveis ao desenvolvimento e à formação de 

um funcionário intraempreendedor. Como resultado, concluiu-se que uma 

parcela dos colaboradores já possui um perfil intraempreendedor bastante 

elevado e que a maioria dos empregados pesquisados possui um nível médio 

de perfil intraempreendedor, carecendo, portanto, de aprimoramento de 

algumas características relacionadas à necessidade de independência e às 

habilidades de tomada de decisão, com vistas ao alcance de metas e à 

identificação de oportunidades. Foram sugeridas, também, ações que podem 

ser adotadas na organização para incentivar os trabalhadores a exercer suas 

capacidades intraempreendedoras. 

Palavras-chave: Intraempreendedorismo público. Perfil intraempreendedor. 

Empreendedorismo corporativo. Setor público. 

 

1 INTRODUÇÃO 

O empreendedorismo, nos últimos anos, tem se tornado foco de 

estudos, principalmente em virtude da necessidade de as pessoas e 

organizações se adaptarem a um ambiente em constante mudança. O avanço 

tecnológico e a facilidade de acesso a informações acabam exercendo muita 

pressão para as organizações buscarem a inovação. 
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Nesse contexto, uma das formas encontradas pelas organizações para 

conseguir bons resultados em termos de inovação em produtos, serviços, 

processos e práticas de gerenciamento foi implementar modelos de gestão que 

almejassem incentivar seus funcionários a serem mais criativos e a proporem 

soluções ao invés de serem apenas reativos, isto é, transformando tais 

funcionários em verdadeiros intraempreendedores. (DORNELAS, 2008). 

É importante ressaltar que não são apenas as empresas privadas que 

estão enfrentando este novo paradigma. As instituições públicas também 

precisam se modernizar para alcançar a máxima eficiência e, principalmente, 

prestar um serviço público efetivo e de qualidade aos usuários cidadãos, 

mesmo com as barreiras à inovação causadas principalmente pela estrutura 

hierárquica rígida, a burocracia e a estabilidade financeira. 

Assim, o desenvolvimento de atitudes intraempreendedoras nas 

organizações públicas e uma melhor análise e compreensão do 

comportamento de seus funcionários podem ajudar essas instituições a 

enfrentarem os obstáculos inerentes ao setor público brasileiro.  

Diante dessa oportunidade, percebeu-se a necessidade de analisar se 

os empregados públicos do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de 

Santa Catarina – Crea-SC possuem um perfil intraempreendedor que possa vir 

a contribuir com o processo de inovação da organização. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Origens e conceitos do empreendedorismo 

A palavra “empreender” tem origem no latim medieval e significa “tentar 

empresa laboriosa e difícil”, porém, ao longo do tempo, o termo foi adquirindo 

significados diferentes. 

Os primeiros estudos referentes ao empreendedorismo na área 

comportamentalista foram conduzidos por David McClelland, o qual buscou 

determinar o perfil dos empreendedores de sucesso, isto é, suas necessidades, 

características, hábitos, atitudes e ações. 

Para Peter Drucker (2005), o empreendedor é aquele que se vale das 

oportunidades para criar mudanças e não se limita a seus próprios talentos 

para empreender, mas mobiliza recursos e a experiência de cada um para 

atingir seus objetivos e gerar avanços. É o empreendedor que cria algo novo, 
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diferente, inovando ou transformando valores e conseguindo conviver com as 

incertezas e riscos inerentes ao negócio. 

Dolabela (2005, p. 2 apud PESSOA; OLIVEIRA, 2006) amplia o conceito 

e propõe que “é empreendedor, em qualquer área, alguém que sonha e busca 

transformar seu sonho em realidade”. Assim, empreendedor não é só aquele 

que abre uma empresa. O conceito inclui também empregados 

empreendedores, empreendedores sociais e empreendedores coletivos. 

Considerando tal perspectiva, este trabalho focará nos empreendedores 

que atuam dentro das suas respectivas organizações, os quais, nesta 

pesquisa, serão denominados de intraempreendedores e empreendedores 

corporativos, cujo conceito será tratado na seção seguinte. 

 

2.2 Intraempreendedorismo 

O termo intraempreendedorismo surgiu em 1978 como abreviatura do 

conceito de intracorporate entrepreneuring ou empreendedorismo 

intracorporativo. Assim, foram propostos conceitos e argumentos que 

sustentam a ideia de que para se tornar um empreendedor não é necessário 

abandonar a empresa onde se trabalha (PINCHOT III; PELLMAN, 2004). 

Gifford Pinchot III (1989, p. 11) apresenta a seguinte definição de 

intraempreendedor: 

 
Todos os “sonhadores que realizam”. Aqueles que assumem a 
responsabilidade pela criação de inovações de qualquer espécie 
dentro de uma organização. O intrapreneur pode ser o criador ou o 
inventor, mas é sempre o sonhador que concebe como transformar 
uma ideia em uma realidade lucrativa. 
 

Segundo Hisrich, Peters e Shepherd (2009), a atitude 

intraempreendedora é definida como a determinação em busca da solução 

nova ou criativa para desafiar e confrontar as velhas práticas da empresa, 

incluindo o desenvolvimento e a melhora de velho ou novo produto, serviço, 

mercado, técnica de administração e tecnologias para desempenhar as 

funções organizacionais, assim como mudanças em estratégias, nas suas 

organizações e na forma como a empresa lida com os competidores num 

âmbito mais amplo. 

De um modo geral, o intraempreendedor poderia ser caracterizado como 

o profissional que está interessado em implementar a inovação dentro da 
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organização em que trabalha, comprometendo-se e responsabilizando-se por 

todas as etapas necessárias para alcançar seu objetivo e gerar resultados, 

assumindo riscos calculados, identificando oportunidades, inovando, sendo 

criativo e trabalhando de forma harmoniosa com as demais pessoas 

(DORNELAS, 2008). 

Dessa forma, cabe às organizações desenvolverem e darem apoio a 

esse indivíduo, implementando políticas de avaliação e reconhecimento e 

buscando soluções possíveis para tornar as características necessárias para o 

desenvolvimento do intraempreendedorismo mais adaptável ao seu meio 

organizacional. 

Questionamentos foram feitos acerca da possibilidade de aplicação de 

conceitos empreendedores em organizações em que transformações são 

“restringidas genericamente” e que possuem características fortemente 

burocratizadas ou mecanizadas, que é o caso das instituições públicas 

(NORBURN; MANNING; BIRLEY, 1986 apud RODRIGUES, 2014). Na próxima 

seção, são apresentados aspectos relevantes acerca do processo de 

intraempreendedorismo no setor público. 

 

2.3 Intraempreendedorismo no Setor Público 

“Assim como as empresas privadas, as organizações públicas também 

têm necessidade de realizar inovações.” (TINOCO, 2012, p. 27). A partir disso, 

fica cada vez mais evidente a aplicabilidade do conceito de 

intraempreendedorismo no setor público. 

Entretanto, Schumpeter (1985) ratifica a importância de considerar 

algumas particularidades, pois, no contexto da instituição pública, alguns 

fatores inerentes aos funcionários públicos, tais como poder de barganha, 

estabilidade no trabalho, hierarquia excessiva, descontinuidade, paternalismo, 

inflexibilidade de horários e processos burocráticos, podem dificultar o 

desenvolvimento de atitudes e comportamentos empreendedores dentro dos 

órgãos públicos. 

Macedo (2013) lembra que o empreendedorismo público existe na 

tentativa de agregar valor aos serviços que presta para a comunidade, sempre 

com eficiência e sem perder o foco nos princípios da Administração Pública 

constantes do art. 37 da Constituição Federal. 
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Segundo Tinoco (2012, p. 27-28), “o empreendedorismo aplicado no 

setor público pode levar a práticas próprias do mundo privado, com o resultado 

de que o cidadão seria visto como cliente”. Apesar de haver muitas discussões 

sobre esse viés, o autor ressalta que “o empreendedorismo público tem sido 

essencial para que as organizações públicas possam atingir os níveis de 

qualidade desejados pela sociedade”. Ou seja, o empreendedorismo público é 

um processo de criação de valor para os cidadãos. 

Através da introdução de inovações aos órgãos públicos, o conceito 

contribui para a geração de processos de criação e gestão mais eficientes, 

para a evolução contínua de processos internos e para o desenvolvimento de 

soluções inovadoras e geradoras de valor público que combinem necessidades 

sociais às necessidades econômicas da sociedade (MORRIS; JONES, 1999 

apud RODRIGUES, 2014). 

Porém, a utilização demasiada de procedimentos mecânicos e 

burocráticos e o abuso de poder no serviço público são considerados fatores 

inibidores à inovação e consequentemente ao intraempreendedorismo. Sendo 

assim, para que haja envolvimento e comprometimento com ações 

intraempreendedoras, os órgãos devem dar suporte às atividades 

desenvolvidas, adotando estratégias bottom-up que incentivem a manutenção 

saudável das ações através de padrões voluntários complexos e sinérgicos 

(PINCHOT III, 1989).  

Logo, a inserção de intraempreendedores na gestão estratégica de 

órgãos governamentais proporciona a criação de habilidades que induzam ao 

desenvolvimento de políticas públicas ágeis e que respondam de forma 

assertiva às necessidades inovadoras dos envolvidos, de forma a aperfeiçoar 

os processos iniciais e finais internos à organização. 

Matias-Pereira (2008) afirma que a busca pela gestão pública 

competente no Brasil depende da disseminação de uma cultura 

empreendedora que possibilite a descoberta e aproveitamento eficiente de 

desafios e oportunidades. Dessa forma, cabe aos dirigentes das instituições 

que tiverem a pretensão de sobreviver ao processo de sucateamento do 

serviço público nacional suscitar e dar espaço à vocação empreendedora 

interna, concentrando esforços também em buscar maior flexibilidade estrutural 
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e agilidade nos processos burocráticos, a fim de reduzir custos e dar suporte à 

ação inovadora permanente. 

Por isso, é necessário que as instituições públicas repensem sobre 

liberdades atitudinais e empreendedoras bem como sobre a busca individual de 

novos conhecimentos e aprendizagens. Do contrário, conforme coloca Pinchot 

III (1989), teríamos apenas pessoas sem iniciativas, desmotivadas, presas às 

normas e burocracias, ou seja, “mortos vivos”. 

Esta seção buscou responder de forma prudente o questionamento 

sobre a possibilidade ou impossibilidade de utilizar princípios do 

empreendedorismo em organizações que apresentam estruturas 

essencialmente burocratizadas. 

Diante do que foi exposto, ficou evidente a possibilidade de existência do 

intraempreendedorismo em organizações públicas e os benefícios que o 

conceito pode trazer às administrações de tais órgãos. Por conta disso, é de 

grande importância entender qual é o perfil dos intraempreendedores, isto é, 

quais são as principais características e atitudes que os transformam em 

importantes funcionários nas suas instituições. 

 

2.4 O perfil do intraempreendedor 

O psicólogo americano David C. McClelland (1971), da Universidade de 

Harvard, traçou algumas características fundamentais para o empreendedor de 

sucesso: iniciativa na busca de oportunidades, capacidade de correr riscos, 

persistência, comprometimento, objetividade no estabelecimento de metas, 

capacidade para buscar e valorizar as informações, persuasão e rede de 

contatos, independência e autoconfiança, exigência na qualidade, eficiência. 

Para Pinchot III (1989), os intraempreendedores precisam se sentir à vontade, 

sem muita interferência de seus superiores, haja vista que são naturalmente 

orientados para a ação e têm a tendência a preferir pôr a mão na massa, de forma que 

se dedicam extremamente a todos os aspectos de seus projetos. Além disso, 

frequentemente não veem seu fracasso como um desastre pessoal, mas como uma 

experiência de aprendizado. 

De um modo geral, o intraempreendedor poderia ser caracterizado como 

o profissional que está interessado em implementar a inovação, 

comprometendo-se e responsabilizando-se por todas as etapas necessárias 
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para alcançar seu objetivo e gerar resultados. O intraempreendedor se 

preocupa não somente com a criação de novos empreendimentos, mas 

colabora para o crescimento e sucesso da organização em que trabalha, 

assumindo riscos calculados, identificando oportunidades, inovando, sendo 

criativo e trabalhando de forma harmoniosa com os demais colegas de trabalho 

(DORNELAS, 2008). 

O fato é que não se pode definir um único perfil intraempreendedor. 

Todavia, Uriarte (2000) acredita que é possível listar as características básicas 

que estão presentes na maioria dos intraempreendedores. Ainda de acordo 

com o autor, todos os indivíduos apresentam características 

intraempreendedoras em seu perfil comportamental, porém o que diferencia um 

funcionário tradicional de um intraempreendedor é a quantidade de 

características que este possui. 

Assim, para que o profissional possa desenvolver o espírito 

empreendedor, é importante que ele tenha aspectos em sua personalidade que 

sejam compatíveis com as características desse perfil. Conforme Mori (et al. 

1998 apud URIARTE, 2000), as características de personalidade do 

intraempreendedor podem ser agrupadas em quatro aspectos: necessidades, 

conhecimentos, habilidades e valores, como apresentado na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Principais características do intraempreendedor 

Características Especificação 

Necessidades 

Aprovação 

Independência 

Desenvolvimento Pessoal 

Segurança 

Autorrealização 

Vínculos 

Conhecimentos 

Aspectos técnicos relacionados com o negócio 

Escolaridade 

Experiência em empresas 

Formação complementar 

Vivência com situações novas 

Habilidades 

Identificação de novas oportunidades 

Valoração de oportunidades e pensamento criativo 

Comunicação persuasiva 

Negociação 
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Aquisição de informações 

Resolução de problemas 

Alcance de metas 

Motivação e decisão 

Valores 

Existenciais 

Estéticos 

Intelectuais 

Morais 

Religiosos 

Fonte: Adaptado de Mori et al. (1998 apud URIARTE, 2000). 

 

Em resumo, o intraempreendedor é aquele funcionário capaz de deixar 

os integrantes da empresa surpreendidos, sempre pronto para trazer e gerir 

novas ideias, produtos ou mudar tudo o que já existe. É um otimista que vive 

no futuro, transformando crises em oportunidades e exercendo influência nas 

pessoas para guiá-las em direção às suas ideias. É aquele que cria algo novo 

ou inova o que já existe e está sempre pesquisando. É o que busca novos 

negócios e oportunidades com a preocupação na melhoria dos produtos e 

serviços (FELIPPE, 1996). 

É importante ressaltar que as organizações possuem muito mais 

intraempreendedores do que elas mesmas imaginam. E mesmo que o 

ambiente organizacional não seja propenso a aceitar suas atitudes 

empreendedoras, de alguma forma os intraempreendedores conseguem 

vencer as barreiras organizacionais e propor suas ideias por meio de 

persistência e dedicação. 

 

3 METODOLOGIA 

Para a classificação desta pesquisa, tomou-se como base a tipologia 

apresentada por Gil (1991). Quanto à sua natureza, esta pesquisa é aplicada, 

pois objetiva gerar conhecimentos para uma aplicação em um problema 

específico existente. 

Em relação à forma de abordagem, é quantitativa, haja vista que busca 

traduzir tais conhecimentos em números, opiniões e informações para 

classificá-los e analisá-los. Pode-se considerar também que esta pesquisa é 

descritiva e exploratória ao mesmo tempo, já que visa descrever as 

características de determinada população e as relações entre as variáveis 
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identificadas, além de não ter havido, até o momento, nenhum estudo referente 

ao perfil intraempreendedor dos funcionários do Crea-SC. 

Para a coleta de dados, utilizou-se de um questionário estruturado 

(MARTINS; THEÓPHILO, 2009) adaptado de Uriarte (2000), composto de 

quarenta e oito questões relacionadas às características intraempreendedoras 

mencionadas na Tabela 1. 

Após a pontuação obtida de cada funcionário respondente, a fim de 

obter uma classificação genérica, foi utilizada a categorização adaptada de 

Pinchot III (1989), a qual classifica os funcionários em três níveis de 

intraempreendedorismo: alto, médio e baixo, conforme Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Níveis de Intraempreendedorismo 

Fonte: Adaptado de Pinchot III (apud URIARTE, 2000). 

 

4 RESULTADOS 

4.1 O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina 

Conforme estabelecido no art. 1º de seu Regimento Interno (2008, p. 5), 

o Crea-SC, 

 
é entidade autárquica de fiscalização do exercício e das atividades 
profissionais, dotada de personalidade jurídica de direito público, 
constituindo serviço público federal, vinculada ao Conselho Federal 
de Engenharia e Agronomia - Confea, [...] para exercer papel 
institucional de primeira e segunda instâncias no âmbito de sua 
jurisdição. 
 

O art. 2º do Regimento Interno do Crea-SC (2008, p. 5) ainda dispõe: 

 
No desempenho de sua missão, o Crea é o órgão de fiscalização, de 
controle, de orientação e de aprimoramento do exercício e das 
atividades profissionais da Engenharia, da Agronomia, da Geologia, 

Índice Classificação Comentários 

Até 60% BAIXO 

- Você deve participar de cursos, palestras, treinamentos e 
debates sobre o assunto para aprimorar suas características 
consideradas fracas no que tange ao 
intraempreendedorismo. 
- Outra opção é encontrar uma equipe liderada por um 
inovador. Nada como aprender com quem sabe. 

Entre 61% e 
80% 

MÉDIO 

Você tem boas chances, mas é bom estudar e praticar um 
pouco mais antes de iniciar um projeto, pois ainda apresenta 
algumas características que podem ser trabalhadas no que 
tange ao intraempreendedorismo. 

Acima de 
80% 

ALTO 
Você já é um intraempreendedor. 
Boa sorte! 
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da Geografia e da Meteorologia, em seus níveis médio e superior, no 
estado de Santa Catarina. 
 

Dessa forma, cabe ao Crea-SC organizar o sistema de fiscalização do 

exercício das profissões reguladas pela Lei nº 5.194/66 e cumprir e fazer 

cumprir a legislação através, principalmente, da análise e concessão de 

registros de pessoa física e jurídica, entidades de classe e instituições de 

ensino, registros das Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs), emissão 

das certidões acerca dos trabalhos efetuados pelos profissionais (Registros de 

Acervo Técnico), lavratura de autos de infração à legislação do Sistema, 

deliberação sobre infrações éticas, processos de imposição de penalidades e 

multas e demais assuntos relativos ao exercício das profissões abrangidas pelo 

Sistema Confea/Crea. 

 

4.2 Coleta e análise dos dados 

O Crea-SC possui 229 empregados ativos no seu quadro funcional. 

Destes, aproximadamente 50% dos funcionários estão lotados na sede do 

Conselho, em Florianópolis/SC. Os demais estão lotados nas 30 unidades de 

atendimento distribuídas no estado de Santa Catarina. 

A pesquisa obteve um retorno de 76 empregados, o que corresponde a 

33% da população objeto de estudo. Essa diferença ocorreu principalmente 

devido à distribuição dos funcionários em diversos locais bem como aos 

afastamentos por motivo de viagem a serviço, férias e licença médica. 

Após o recolhimento dos questionários, foi feita a análise dos dados, 

comparando as respostas dos funcionários com as alternativas definidas como 

mais próximas do perfil intraempreendedor. Assim, de acordo com a 

categorização adaptada de Pinchot III (1989) e exposta no capítulo 3 desta 

pesquisa, foi realizada a distribuição dos funcionários em três níveis de 

intraempreendedorismo: alto, médio e baixo. 

A porcentagem média de questões respondidas de acordo com o perfil 

intraempreendedor foi de 70,9% e a mediana, ou seja, o centro entre maiores e 

menores valores, foi de 70%. Portanto, conclui-se que a distribuição das 

respostas com perfil intraempreendedor ocorreu de forma simétrica e que a 

amostra é homogênea, resultando numa frequência mais expressiva nos níveis 

de intraempreendedorismo médio e alto, conforme demonstrado na Tabela 3. 
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Tabela 3 – Nível de Intraempreendedorismo no Crea-SC 

Nível Frequência Percentual 

BAIXO 8 10,5% 

MÉDIO 50 65,8% 

ALTO 18 23,7% 

TOTAL 76 100% 

Fonte: Elaboração do autor. 

 
Dentre os respondentes da pesquisa, observa-se que um pouco mais de 

23% dos funcionários já podem ser considerados intraempreendedores, pois 

possuem uma grande parte das características de perfil intraempreendedor. 

A maioria significativa, quase 66% dos empregados, ficou no nível 

intermediário, o qual corresponde aos indivíduos que possuem grandes 

chances de se tornarem intraempreendedores, desde que sejam desenvolvidas 

algumas competências inerentes ao empreendedorismo corporativo. 

Em contrapartida, oito funcionários acabaram ficando no nível mais 

baixo, haja vista que possuem pouquíssimas características 

intraempreendedoras. Assim, eles devem participar de cursos, palestras e 

debates sobre o assunto para aprimorar suas características consideradas 

fracas no que tange ao intraempreendedorismo, além de se conectar com 

outras pessoas que já possuem tais características desenvolvidas. 

Diante desse cenário, conclui-se que os empregados do Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina possuem diversas 

características necessárias para se tornarem intraempreendedores de sucesso. 

Além disso, torna-se ainda mais relevante o papel do Crea-SC em fomentar o 

intraempreendedorismo na organização, criando políticas internas a fim de criar 

um ambiente propício e inspirador para que os funcionários possam 

desenvolver as características pertinentes ao perfil intraempreendedor. 

Além do resultado geral referente ao nível de perfil intraempreendedor 

dos empregados do Crea-SC, foram também analisadas as características 

intraempreendedoras mais e menos presentes entre os respondentes, 

conforme apresentado no Gráfico 3: 
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Gráfico 3 – Percentual de respostas de acordo com as características intraempreendedoras 

 
Fonte: Elaboração do autor. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo ratificou o quanto é importante para as instituições 

públicas fomentarem o intraempreendedorismo no seu ambiente 

organizacional. Viu-se que o capital humano intraempreendedor move as 

organizações em direção a novas formas de gestão, à proatividade e à 

manutenção da qualidade de atendimento ao cidadão. 

Assim, diante dos resultados obtidos, é possível abstrair algumas 

considerações que possam vir a contribuir com futuras ações a serem 

realizadas pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa 

Catarina. 
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A pesquisa evidenciou que os funcionários do Crea-SC possuem muitas 

características de um perfil intraempreendedor. Diante disso, é muito válida a 

análise crítica referente à cultura e ao ambiente organizacional da instituição a 

fim de verificar se o modelo de gestão atual está de fato contribuindo com o 

desenvolvimento de comportamentos intraempreendedores entre os 

funcionários. 

Essa autoanálise é extremamente importante, haja vista que uma cultura 

organizacional “tradicional” acaba fortalecendo funcionários de perfis 

“tradicionais” e, consequentemente, desestimulando iniciativas 

intraempreendedoras, capazes de promover a inovação. 

Além disso, considerando as características menos presentes entre os 

funcionários do Crea-SC, sugere-se que a instituição adote ações de forma a 

aumentar a participação dos funcionários para que estes se sintam motivados a 

tomarem decisões e possam ter liberdade para desenvolver seus projetos 

corporativos, implantando uma cultura voltada para a aceitação dos erros como 

parte do processo de aprendizagem e desenvolvimento organizacional. 

Inclusive, os próprios gerentes podem auxiliar nesse processo, permitindo que 

os funcionários participem da tomada de decisões importantes. 

Outra sugestão é fortalecer o compartilhamento constante das 

estratégias, dos objetivos e dos resultados alcançados do Crea-SC, de maneira 

que todos os funcionários tenham conhecimento da situação da instituição e do 

que pode ser feito para contribuir mais efetivamente com o alcance das metas, 

buscando a inovação dos serviços e produtos oferecidos pelo Conselho.  

Por fim, para um maior aprofundamento do estudo, seria interessante 

realizar pesquisas de clima e de satisfação no ambiente organizacional com 

todos os funcionários do Crea-SC, visando aferir a percepção destes em 

relação à cultura organizacional voltada ao intraempreendedorismo e à 

inovação, resultando na implantação de ações que façam com que os 

colaboradores vejam seu trabalho como fonte de realização pessoal. 
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RESUMO 

Este estudo trabalhou conceitos introdutórios e buscou estimular a reflexão a 

respeito das políticas públicas de turismo no Brasil, em Santa Catarina e em 

Florianópolis. Trata-se de uma pesquisa exploratória qualitativa, com base 

bibliográfica e documental, objetivando analisar relações entre as temáticas de 

turismo, sustentabilidade e cidades inteligentes. Realizou-se coleta de dados 

por meio de artigos científicos que objetivavam discuti tais temáticas em 

periódicos com Extrato Qualis B1 ou superior, entre os meses de janeiro e 

março de 2018, principalmente em português e espanhol. Como principais 

contribuições, acredita-se que mereçam destaque os modelos de sistemas de 

indicadores de desenvolvimento, os modelos de políticas públicas de turismo, a 

própria reflexão sobre os temas, além da sugestão de novas pesquisas, 

merecendo maior atenção da turismologia. Esta investigação reafirmou que 

planejar e controlar devem ser atividades constantes na gestão pública do 

turismo, independentemente da esfera a que se refira, proporcionando, assim, 

maior probabilidade de efetividade nas políticas públicas setoriais. 

Palavras-Chave: Turismo. Sustentabilidade. Cidades Inteligentes. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Inicialmente, cabe esclarecer que este é um estudo sobre políticas 

públicas de turismo e gestão pública municipal. Logo, trata-se de políticas 

públicas setoriais, as quais se constituem a partir de decisões e ações do 

Estado, motivadas pelos interesses da sociedade. Genericamente, as políticas 

públicas no Brasil buscam sintetizar teorias convergentes construídas tanto no 

campo da sociologia, quanto da ciência política e da economia (SOUZA, 2006). 

Buscou-se compreender a importância da construção de políticas públicas de 

turismo efetivas e preocupadas com o desenvolvimento sustentável, pauta 
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importante para todas as esferas de gestão em nível global. Por sua vez, 

Florianópolis e a Grande Florianópolis são objetos de análise, regiões que vêm 

apresentando crescimento desordenado nas últimas décadas, inclusive 

demográfico, tendência idêntica ao que ocorre com a maior parte dos centros 

urbanos no mundo. 

O último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE 

(2010) identificou que a população de Florianópolis era de 421.240 pessoas, 

apresentando uma densidade demográfica de 623,68 habitantes/km². Sua 

população estimada atualmente é de 485.838 pessoas, ou seja, houve um 

acréscimo aproximado de 15% no número de habitantes da cidade (IBGE, 

2017). Logo, a pergunta é: Como a gestão pública municipal lidará com 

questões que estão por surgir em um contexto cada vez mais complexo e 

dinâmico? Nos países em desenvolvimento, chegam mensalmente para viver 

nas cidades cerca de cinco milhões de pessoas, fazendo com que as cidades 

sejam os motores da inovação desde a época de Platão e Sócrates 

(GLAESER, 2011). Castro (2016) corrobora a ideia, argumentando que, no 

último século, os centros urbanos atraíram um considerável número de 

pessoas, gerando problemas e desafios para a gestão pública, principalmente 

quanto ao uso dos recursos limitados, como os recursos financeiros, as fontes 

de energia, os recursos naturais, entre outros. Porém, mesmo com este cenário 

preocupante, Leis (2004) afirma que a política internacional segue dominada 

por atores (sociais, políticos e econômicos) orientados por uma racionalidade 

individualista e competitiva, os quais dificilmente encontrariam motivos para 

colocar a cooperação coletiva acima do antagonismo dos interesses individuais 

e muitas vezes, privados e econômicos. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

A investigação fundamentou sua análise em teorias de sustentabilidade, 

cidades inteligentes e turismo, propondo-se a trazer uma discussão inicial na 

perspectiva conceitual de desenvolvimento turístico sustentável e políticas 

públicas de turismo, além de apresentar algumas ferramentas de mensuração 

com potencial de contribuição ao desenvolvimento turístico, conhecidas como 

sistemas de indicadores de desenvolvimento. Como resultado, surgem os 

modelos apresentados, exemplos de políticas públicas de turismo, seus 
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objetivos, uma breve análise sobre Florianópolis e algumas observações sobre 

lacunas no conhecimento e sugestões para novos esforços de pesquisa. 

Destaca-se, ainda, que este estudo tem abordagem qualitativa, sua coleta de 

dados foi feita em periódicos de livre acesso na Capes, principalmente nos 

idiomas português e espanhol, com extrato B1 ou superior, entre 2013 e o 

momento atual, além de contar com outros documentos e estudos diversos, 

dentre os quais alguns extrapolam este período de tempo. A coleta dos dados 

foi composta ainda por documentos de organizações relacionadas às 

temáticas, palavras-chave para as buscas. 

Trabalhou-se com um universo de 142 artigos, divididos da seguinte 

forma: 70 com a temática de turismo (planejamento turístico); 51 relacionados à 

sustentabilidade; e 21 tratando de cidades inteligentes. Posteriormente, após 

leitura parcial de todos, chegou-se nos estudos e documentos que geraram os 

resultados da investigação, possibilitando a apresentação de 16 sistemas de 

indicadores de desenvolvimento, os quais contribuem essencialmente no 

estímulo à reflexão sobre a inter-relação das temáticas. Tal reflexão se 

consolida com a apresentação de dados do próprio município, fazendo uma 

aproximação teórica com o contexto vivenciado na realidade local, identificado 

por pesquisa realizada pelo Programa ICES/BID/UFSC/RMC. A análise dos 

resultados se deu de forma artesanal, característica inerente às pesquisas 

qualitativas, possibilitando indicar novos caminhos e abstrações no que tange 

ao desenvolvimento turístico sustentável de cidades inteligentes e baseando-se 

também na expertise dos pesquisadores. 

Inicialmente, parte-se do pressuposto de que o atual contexto social 

apresenta problemas crescentes e popularizados, dentre os quais se salientam 

a desertificação, o efeito estufa, a chuva ácida, a poluição do ar, a produção de 

resíduos, entre outros, os quais tem seus reflexos cada vez mais perceptíveis 

(HARPER, 2001). Em uma perspectiva macro, é possível afirmar que a 

comunidade mundial está atualmente em um curso de não sustentabilidade, de 

forma que qualquer um de nossos problemas ambientais são como bombas de 

tempo com detonador de menos de 50 anos. Desmatamentos, poluição, 

aquecimento global, extinção de espécies da fauna e da flora, entre outras, são 

consequências de nossas atuais escolhas. Diante desse cenário, surgem 

algumas questões: Como se pode fazer boas escolhas? Quais atividades 
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econômicas têm potencial de contribuir para o desenvolvimento de um padrão 

menos agressivo e predatório? No caso desta investigação, como se pode 

desenvolver o turismo de uma forma mais equilibrada? Enfim, são inúmeras as 

perguntas e raras as respostas concretas até o momento (DIAMOND, 2007). 

O caminho para o desenvolvimento sustentável percorrido até aqui foi 

longo. Dentre os principais fatos nesse sentido destacam-se a Conferência da 

Biosfera e o Clube de Roma (1968), a entrada da sociedade civil nas 

discussões sobre ambientalismo (ONGs), a Conferência de Estocolmo (1972), 

a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas – ONU (1983), o 

Relatório Brundtland (1987), a Rio 92, até chegar-se aos Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio – ODMs (2000) e aos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável – ODSs (2015) da ONU. Porém, cabe destacar 

que o intuito deste estudo não é aprofundar a discussão no aspecto histórico 

do assunto, mas sim evidenciar que se trata de uma construção global 

importante que segue ocorrendo, tendo em vista que o desafio ambiental 

chegou ao centro do dispositivo do sistema internacional. A economia mundial 

não pode mais isentar-se de levar em conta o meio ambiente (LEIS, 2004). 

O desenvolvimento sustentável apresenta-se como uma maneira de 

entender o mundo, além de ser também um método para resolver problemas 

globais. Acredita-se que os ODSs possam conduzir a diplomacia econômica 

mundial na próxima geração (SACHS, 2015).Para Bellen (2006), apesar do 

baixo nível de consenso sobre o conceito de desenvolvimento sustentável, há 

uma necessidade latente de se elaborarem instrumentos (métodos, 

ferramentas, modelos) objetivando mensurar esses problemas. Os indicadores 

são exemplos desses esforços, os quais têm como objetivo agregar e 

quantificar informações de modo que sua significância fique mais aparente, 

simplificando informações complexas e auxiliando na tomada de decisões. 

Por outro lado, o crescimento dos centros urbanos é uma realidade da 

qual dificilmente as cidades escaparão. Assim, os gestores públicos precisam 

definir meios para promover a qualidade de vida de seus cidadãos. Logo, 

espera-se que o conceito de cidades inteligentes contribua efetivamente para a 

superação dos atuais desafios sociais, seja nos cuidados de saúde, na 

eficiência energética, na educação, na segurança pública, no bem-estar, no 

turismo, na mobilidade, entre outras áreas (VICINI; BELLINI; SANNA,2012). 
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Porém, para o IUIT (2015), o modelo de cidade inteligente aposta em um 

desenho integral de gestão da sustentabilidade, dificultando sua execução 

devido à multiplicidade de serviços e vetores ambientais (energia, água, 

resíduos, tráfego, entre outros), à diversidade de gestores ou aos 

condicionantes normativos. Na perspectiva de Komninos (2009), as cidades 

inteligentes constituem um novo paradigma de planejamento para o 

desenvolvimento urbano-regional e para a gestão da inovação, sustentando o 

aumento das economias locais e regionais baseadas no conhecimento, na 

gestão da inovação, na globalização das redes de inovação e na consequente 

abertura dos sistemas de inovação em nível mundial. Assim, esse paradigma 

caracteriza-se como importante estratégia para superar os desafios da 

concorrência global enfrentada pelas cidades e regiões atualmente. 

No cenário atual, o turismo se potencializa enquanto fenômeno 

socioeconômico e ambiental, ganhando maior relevância e exigindo maior 

atenção da gestão pública setorial. A esfera pública brasileira teve seu marco 

principal na criação da EMBRATUR (1966), servindo como importante 

estratégia para a superação de problemas endêmicos, principalmente os 

econômicos, levando países como o Brasil a abrirem suas fronteiras para 

investimentos internacionais, no intuito de desenvolver a atividade. O atual 

modelo de gestão pública do Governo Federal iniciou em 2003, com a criação 

do Ministério do Turismo, o qual vem estimulando a atividade através de ações, 

projetos, programas, leis, entre outras políticas públicas (IGNARRA, 2013). 

Na discussão da criação da política pública de turismo, tem-se que 

tomar cuidado com o fato de que há diferentes realidades, competências e 

vocações (ESTOL; FONT, 2016), as quais devem ser consideradas e 

valorizadas, exigindo considerável grau de sensibilidade daqueles que as 

elaboram. Quando se trata de indicadores de sustentabilidade da atividade 

turística, o desafio se torna ainda maior. Nesse complexo contexto de 

expansão e fortalecimento da atividade turística, no qual a atividade se destaca 

cada vez mais como uma das principais atividades econômicas em nível 

mundial, faz-se necessário constatar sua efetiva contribuição ao 

desenvolvimento sustentável, o que só se dará por meio de sua mensuração. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Considerando tratar-se de uma pesquisa exploratória na qual se buscou 

contato inicial com as temáticas, acredita-se que os objetivos deste estudo 

tenham sido alcançados, tanto na discussão conceitual preliminar, quanto na 

identificação de políticas públicas de turismo e de alguns sistemas de 

indicadores que tentam mensurar o nível de desenvolvimento de uma 

sociedade. Por fim, apresentou-se uma análise sobre Florianópolis a partir de 

um dos modelos de mensuração identificados na pesquisa, mediante estudo 

realizado pela Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC. 

 

3.1 Políticas Públicas de Turismo 

Empiricamente, a execução de políticas públicas de turismo deriva da 

elaboração e execução de projetos, programas, outras políticas e ações 

inerentes à área, tendo a sensibilidade, a inovação e a criatividade como 

características essenciais ao trabalho do turismólogo. Segundo Carvalho 

(2011, p.100), 

 
as políticas de turismo devem minimizar os impactos negativos 
oriundos do turismo, no sentido de formatar produtos segundo os 
preceitos da sustentabilidade, ou seja, harmonizando as esferas 
ambientais, sociais, econômicas e patrimoniais. 
 

Nossa Carta Magna, todavia, traduz a visão em construção da atividade 

turística no Brasil, afirmando, em seu artigo 180, que “União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios promoverão e incentivarão o turismo como fator de 

desenvolvimento social e econômico” (BRASIL, 1988), deixando de considerar 

a dimensão ambiental da sustentabilidade turística em sua afirmação, por 

exemplo. 

Já se se trata a sustentabilidade a partir de suas três dimensões 

básicas, cabe trazer a contribuição de Souza, Emmendoerfer e Knupp (2017), 

ao analisarem a questão ambiental no planejamento da política pública de 

turismo no Governo do estado de São Paulo, por meio de pesquisa documental 

e bibliográfica. Os autores identificam que a questão ambiental não é tratada 

como tema central, o que torna preocupante a sustentabilidade do destino se 

este for pensado além da dimensão econômica. Souza, Emmendoerfer e 

Knupp (2017) apresentam, ainda, o esquema analítico de Scott (2011), 

argumentando que este possibilita compreender a intencionalidade e a 

abrangência de uma política pública de turismo. Tal esquema se constitui em 
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um conjunto de 15 objetivos para os quais as políticas públicas de turismo 

podem ser direcionadas, sendo eles: desenvolvimento econômico; 

competitividade; prosperidade local; qualidade de emprego; equidade social; 

atendimento ao visitante; controle local; bem-estar da comunidade; riqueza 

cultural; integridade física; diversidade biológica; eficiência de recursos; política 

internacional de boa vontade e paz; pureza ambiental; e sustentabilidade. O 

fato é que os gestores municipais de turismo necessitam atentar-se para a 

importância de buscarem desenvolver a atividade de forma estratégica, efetiva 

e sustentável. 

 

3.2 Ferramentas de Mensuração do Desenvolvimento 

Esta investigação reafirma que, para a efetividade de uma política 

pública de turismo, é necessário buscar ferramentas de mensuração, a fim de 

verificar se os recursos destinados ao setor realmente geram os resultados que 

se espera. Conforme aponta Cordeiro, Leite e Partidário (2010), “para que a 

sustentabilidade seja efetiva e migre da teoria para a prática, é necessário que 

haja mecanismos preparados para avaliar se a mesma está de fato ocorrendo”. 

Assim, identificar e apresentar brevemente algumas ferramentas de 

mensuração do desenvolvimento é outro propósito deste estudo, em que se 

conseguiu identificar 16 modelos de sistemas de mensuração do 

desenvolvimento. Destaca-se, ainda, que há importante distinção entre 

“indicadores objetivos e subjetivos”, sendo que os primeiros geralmente medem 

aspectos relacionados à dimensão econômica (crescimento), enquanto os 

subjetivos concentram-se na qualidade e no bem-estar. As ferramentas 

identificadas estão sintetizadas a seguir: 

 

a. Sustentabilidade 

a.1Ecological Footprint: Ferramenta que transforma o consumo de 

matéria-prima e a assimilação de dejetos de um sistema econômico ou 

população humana em área correspondente de terra ou água produtiva. Para 

qualquer grupo de circunstâncias específicas é razoável estimar uma área 

equivalente de água e/ou terra (BELLEN, 2006). 

a.2Barometer of Sustainability: Desenvolvido por especialistas, resulta 

da combinação de outros indicadores, mostrando seus resultados por meio de 
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índices, os quais são representados graficamente objetivando facilitar sua 

compreensão e apropriação sobre o quadro geral do meio ambiente e da 

sociedade (BELLEN, 2006). 

a.3Dashboard of Sustainability: Trata-se de um índice agregado de 

vários indicadores, avaliando-se tanto a sustentabilidade, quanto o processo 

decisório, a partir de dois elementos principais: importância e performance 

(BELLEN, 2006). 

a.4Relatório Mundial da Felicidade (ONU): Afirma que os indicadores 

de desenvolvimento também precisam considerar aspectos subjetivos, dentre 

os quais: PIB per capita real; assistência social; expectativa de vida saudável; 

liberdade para fazer escolhas; generosidade; e percepções de corrupção 

(ONU, 2018). 

a.5Norma ABNT NBR ISO 37120:2017: Norma publicada em janeiro de 

2017 com 100 indicadores para serviços urbanos e qualidade de vida, dentre 

os quais: economia; educação; ambiente; finanças; saúde; segurança; 

transportes; planejamento urbano; entre outros (ABNT, 2017). 

a.6Indicadores de Desenvolvimento Sustentável (IBGE): Publicados 

em 2004, reúnem um conjunto de 59 indicadores subdivididos em quatro 

dimensões: ambiental; social; econômica; e institucional (IBGE, 2008). 

a.7Sistema de Indicadores de Desenvolvimento Municipal 

Sustentável (FECAM): Projeto de lei – PL./0317.8/2017 (SANTA CATARINA, 

2017), tramita no legislativo catarinense esta ferramenta do Sistema de 

Indicadores da FECAM, tendo como objetivo avaliar os municípios segundo 

seu nível de desenvolvimento sustentável, auxiliando os agentes públicos a se 

situarem em relação a um cenário futuro desejável e a definir prioridades locais 

(FECAM, 2017). 

a.8Rede de Monitoramento Cidadão (RMC-BID-ICES): Programa do 

BID em Florianópolis (ICES) que apresenta um diagnóstico com 121 

indicadores agrupados em 23 temas e divididos em três grandes dimensões de 

sustentabilidade: ambiental e mudança climática; fiscal e governança; e urbana 

(BID, 2017). 

 

b. Cidades Inteligentes 

https://pt.wikipedia.org/wiki/PIB_per_capita
https://pt.wikipedia.org/wiki/Expectativa_de_vida
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b.1Ranking Connected Smart Cities: Elaborado com o objetivo de 

mapear as cidades com maior potencial de desenvolvimento no Brasil, o 

Ranking Connected Smart Cities traz indicadores que retratam inteligência, 

conexão e sustentabilidade. São indicadores de 11 principais setores, sendo 

eles: mobilidade, urbanismo, meio ambiente, energia, tecnologia e inovação, 

economia, educação, saúde, segurança, empreendedorismo e segurança 

(URBAN SYSTEMS, 2017). 

b.2Sistema de Indicadores de Cidades Inteligentes da União 

Europeia: O sistema segue um esquema que compreende diversas fases, 

apresentando relativa complexidade. Porém, a melhora quantitativa e 

qualitativa da informação gerada pelas TICs abre caminho para o sistema. 

Dentre as dimensões do modelo europeu, têm-se: a) Gestão do destino–

política pública de turismo; b) Impacto econômico–fluxo turístico; c) Impacto 

social e cultural– comunidade local; d) Impacto ambiental–qualidade das águas 

de banho (IUIT, 2015). 

 

c. Turismo 

c.1Tourism Ecological Footprint: Busca mensurar a sustentabilidade 

de um sistema a partir da contabilização dos fluxos de matéria e energia 

existentes numa determinada economia, convertendo-os em áreas de terra ou 

água produtivas. Para tanto, trata de: contabilizar os fluxos de matéria e 

energia que entram e saem de determinado sistema econômico; e converter 

esses fluxos em área correspondente de terra ou água existentes na natureza 

para sustentar o sistema, no caso, a atividade turística (CORDEIRO; LEITE; 

PARTIDÁRIO, 2010). 

c.2Barometer of Tourism Sustainability: Tem como objetivo medir a 

sustentabilidade por meio de escalas de desempenho que vão de ótimo a 

péssimo para avaliar os níveis de bem-estar social (saúde, educação, 

desemprego, pobreza, entre outros) e do ecossistema (conservação de 

recursos naturais, água, entre outros), possibilitando ir além do básico 

“sustentável ou insustentável”. Resumidamente, trata-se de uma ferramenta 

que combina duas dimensões fundamentais: o ecossistema e o sistema 

humano. O Barômetro de Sustentabilidade do Turismo utiliza uma escala de 
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desempenho, indicadores e a mesma representação gráfica bidimensional 

(CORDEIRO;LEITE; PARTIDÁRIO, 2010, p. 54). 

c.3Destination Scoredcard do National Geographic Traveler: Busca 

avaliar a sustentabilidade de destinos turísticos com base em seis critérios que 

analisam a integridade cultural, ambiental e estética de 115 destinos turísticos 

mundialmente conhecidos. Seus critérios de análise são: qualidade ambiental e 

ecológica do destino; integridade social e cultural; condições do patrimônio 

construído (arqueológico, histórico e estruturas existentes); a atratividade 

estética (patrimônio natural e construído); qualidade da gestão turística 

(características do desenvolvimento turístico, como benefícios para a 

população, informação ao turista, entre outras); e a perspectiva futura para o 

destino em termos de sustentabilidade tendo em consideração as práticas 

dominantes atuais (CORDEIRO; LEITE; PARTIDÁRIO,2010, p. 51). 

c.4Core Set Indicators (CSI): A delimitação do sistema deriva de uma 

série de ações, iniciando com uma ampla revisão de literatura, passando 

posteriormente pela análise de peritos e chegando a testes empíricos em 

determinados destinos turísticos. Resumidamente, o CSI da Eurostat 

representa a compilação dos indicadores mais frequentemente utilizados de 

turismo sustentável. Dentre seus indicadores, destacam-se itens como: número 

de leitos; contribuição do turismo ao PIB; geração de lixo pelos turistas; 

porcentagens de áreas de terra e água protegidas; qualidade e balneabilidade 

da água; existência de processos de planejamento territorial, incluindo a 

atividade turística; entre outros (CORDEIRO; LEITE; PARTIDÁRIO, 2010, p. 

52). 

c.5Sistema de Indicadores de Turismo Sustentável (OMT): Desde o 

início dos anos 1990, a OMT tem empreendido esforços na tentativa de 

implementar um sistema de indicadores que contribua com o desenvolvimento 

turístico sustentável, publicando seu guidebook sobre indicadores de 

desenvolvimento sustentável para destinos turísticos em 2004. Os indicadores 

da OMT analisam aspectos como: bem-estar das comunidades receptoras; 

aspectos culturais; participação da comunidade no desenvolvimento turístico; 

desenho de produtos e serviços; sustentabilidade de serviços e operações 

turísticas; entre outras (CORDEIRO; LEITE; PARTIDÁRIO, 2010, p. 53). 
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c.6Estudos de Competitividade do Turismo Brasileiro e as 

Propostas de Indicadores de Sustentabilidade – Mtur: Iniciativa do 

Ministério do Turismo (MTur) com o objetivo de ampliar o debate sobre o futuro 

do setor e de fomentar a pesquisa nesse campo do conhecimento. O presente 

trabalho traz um aporte teórico com vários indicadores que podem ser 

aplicados em diferentes regiões (BRASIL, 2014). 

 

3.3 Conclusões 

Este estudo permitiu identificar uma série de ferramentas que se 

propõem a mensurar o desenvolvimento, porém não apresentou nenhuma 

delas como unanimidade consensual. Considerando tratar-se de uma pesquisa 

qualitativa exploratória, acredita-se que expandi-la a periódicos internacionais, 

aprofundá-la na análise em determinados sistemas e realidades locais, além de 

testá-la no contexto de Florianópolis e de outros destinos são possibilidades de 

novas investigações e lacunas que podem ser trabalhadas, em especial, no 

contexto das políticas públicas de turismo, as quais este estudo demonstrou 

que devem ser planejadas em conformidade com os objetivos locais de 

desenvolvimento. Tais objetivos, por sua vez, devem ser definidos e 

monitorados pelos cidadãos, buscando o equilíbrio nas dimensões social, 

econômica e ambiental. 

Dentre os estudos desenvolvidos pela RMC, encontra-se a Pesquisa de 

Opinião Popular (POP), a qual objetiva identificar como os moradores de 

Florianópolis percebem o avanço, ou não, do desenvolvimento sustentável da 

cidade e quais temas consideram mais importantes para o futuro de onde 

moram. Segundo os entrevistados, surgem como resultados questões de maior 

e menor gravidade (definidas pelas cores vermelha, amarela e verde), sendo 

elas: a) Vermelha – segurança da população; dificuldades para realização de 

trâmites na Prefeitura; falta de transparência do Governo Municipal; falta de 

participação nas decisões do Governo Municipal. b) Amarela – mudança do 

clima; temporais e chuvas muito fortes; drenagem; renda insuficiente; serviço 

telefônico e internet; ruídos incômodos; esgotamento sanitário; emprego; 

serviços educativos; transporte público e trânsito; escassez de espaços 

públicos; serviços de saúde. c) Verde – disponibilidade de energia elétrica e 
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gás; qualidade do ar; qualidade da moradia; serviços de coleta dos resíduos 

sólidos; e serviço de água potável. 

Com base na comparação entre o modelo de política pública proposto 

por Scott (2011) e o Plano Municipal de Turismo de Florianópolis, é possível 

afirmar que a política pública de turismo de Florianópolis aparentemente não 

abarca as diferentes dimensões da sustentabilidade, assim como ocorre em 

outras esferas e entes federativos no País. Tal fato que se dá, ainda, por meio 

da inobservância da perspectiva dos moradores locais sobre a atividade 

turística, traduzindo-se na inexistência de pesquisas oficiais junto às 

comunidades receptoras, com exceção de pesquisas específicas, como a 

realizada pela Fecomércio junto aos comerciantes. Assim, levando em conta 

que a temática de sustentabilidade, turismo e cidades inteligentes considera as 

pessoas como fator essencial do desenvolvimento, é possível também concluir 

que Florianópolis necessita iniciar um esforço no sentido de buscar entender 

qual a perspectiva de seus cidadãos quanto a ser um destino turístico 

inteligente. Destaca-se ainda que o MTur lançou recentemente o Plano 

Nacional de Turismo 2018-2022, o qual confere ao Programa Prodetur nova 

abordagem e estimula o planejamento turístico municipal, aumentando a 

relevância social e empírica deste estudo junto aos gestores públicos de 

turismo e à sociedade em geral. 
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RESUMO 

Desde a Pré-História, o ser humano teve que aprender a administrar seus 

recursos. O mesmo acontecia na época do feudalismo, em que havia a 

necessidade de gerenciar as inter-relações (pessoais, materiais, entre outras). 

Nos dias atuais, são lançadas notícias de pessoas que obtiveram sucesso ou 

desempenharam com excelência uma determinada atividade inerente à 

Administração sem a necessidade de educação formal, levando a crer que não 

há necessidade de obter diploma nesta área para obtenção dos objetivos. No 

entanto, o administrador, de posse dos conhecimentos adquiridos em uma 

instituição de ensino superior sobre gestão de qualidade, tem como papel 

planejar, organizar, dirigir e controlar os insumos de uma organização. Assim, 

este case tem como propósito apontar e ilustrar a importância dos 

administradores no processo de planejamento de uma instituição pública de 

ensino superior. Nele é descrito o caso do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de Santa Catarina (IFSC), que utilizou uma ferramenta de 

análise de currículos para selecionar servidores da área de administração para 

atuarem como apoiadores técnicos na elaboração do Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI). A metodologia de trabalho utilizada com os 

apoiadores foi a realização de duas reuniões presenciais e outras realizadas 

por webconferência, otimizando custos operacionais e materiais compartilhados 

no disco virtual do IFSC. Observou-se que, com o conhecimento e a vigência 

desses articuladores, houve a possibilidade da obtenção de informações 

importantes para a compilação da estrutura dos objetivos, como na construção 
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da Matriz SWOT, transmitindo a perspectivas dos Câmpus no Planejamento 

Estratégico do IFSC por meio de consulta pública. 

Palavras-chave: Planejamento. Apoiadores. Administração. 

 

INTRODUÇÃO 

O IFSC foi criado em Florianópolis por meio do Decreto nº 7.566/1909, 

inicialmente denominado Escola de Aprendizes Artífices de Santa Catarina. O 

objetivo da instituição era proporcionar formação profissional aos filhos de 

classes socioeconômicas menos favorecidas. Esse decreto instaurou uma rede 

de 19 escolas de aprendizes artífices em todo o País. 

Após longo período e muitas transformações em março de 2008, uma 

consulta pública interna que envolveu professores, servidores técnico-

administrativos e estudantes do então CEFET/SC aprovou a transformação da 

instituição em Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. O projeto 

de lei que definiu a mudança foi aprovado pela Câmara Federal e pelo Senado 

e sancionado pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 29 de 

dezembro de 2008. 

O IFSC é uma instituição federal de ensino superior que tem por 

finalidade ofertar formação e qualificação em diversas áreas, nos vários níveis 

e modalidades de ensino, bem como realizar pesquisa e desenvolvimento de 

novos processos, produtos e serviços, em articulação com os setores 

produtivos da sociedade catarinense. 

A instituição é uma autarquia vinculada ao Ministério da Educação (MEC), 

por meio da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec). Possui 

uma Reitoria e 22 câmpus: Araranguá, Caçador, Canoinhas, Chapecó, 

Criciúma, Garopaba, Gaspar, Jaraguá do Sul – Rau (Geraldo Werninghaus), 

Florianópolis, Florianópolis-Continente, Itajaí, Joinville, Jaraguá do Sul, Lages, 

São José, Palhoça Bilíngue, São Carlos, São Lourenço do Oeste, São Miguel 

do Oeste, Tubarão, Urupema e Xanxerê. O IFSC também conta com o Centro 

de Referência em Formação e EaD (Cerfead), responsável pelos programas de 

formação de professores e demais educadores, e de gestores para o serviço 

público (IFSC, 2015). 

A Figura 1 apresenta a distribuição dos câmpus do IFSC pelo estado de 

Santa Catarina. 
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Figura 1 – Distribuição dos câmpus do IFSC pelo estado de Santa Catarina 

 
    Fonte: IFSC (2018). 

 

CONTEXTO 

De acordo com o Regimento Geral do IFSC (IFSC, 2017), à Pró-Reitoria 

de Desenvolvimento Institucional compete promover a integração entre a 

Reitoria e os câmpus; promover e coordenar os processos de planejamento 

estratégico e a avaliação institucional, de sistematização de dados, 

informações e de procedimentos institucionais, disponibilizando-os na forma de 

conhecimento estratégico; bem como planejar e coordenar as atividades 

relacionadas à tecnologia da informação e da comunicação. 

O IFSC, enquanto instituição de ensino, deve elaborar, a cada 5 anos, o 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). A organização e elaboração do 

PDI está no rol de atribuições da Prodin. O PDI, enquanto documento, 

compreende o Planejamento Estratégico, conforme se pode visualizar na Figura 

2. 
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Figura 2 – Estrutura do PDI 

 
Fonte: Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional do IFSC (2019). 

 

Visto que a elaboração do PDI deve envolver todas as unidades 

organizacionais, vislumbra-se um problema: Como envolver todas as Unidades 

Organizacionais sendo que a equipe da Prodin conta apenas com uma 

assessoria full time na atividade? 

 

INTERVENÇÃO 

Para apresentar uma maneira de intervir nessa problemática, é importante 

discorrer sobre alguns aspectos do Planejamento. 

As ações e correlações entre as áreas da administração são necessárias 

em função da variedade e intensidade de eventos que ocorrem no mundo, 

submetendo as instituições a novos desafios e exigindo repensar sua forma de 

atuação diante de um mercado altamente competitivo e moderno (GIANEZINI, 

2008). A temática da evolução da administração também engloba os gestores 

dessas entidades, as quais devem envolver, cada vez mais, os administradores 

da organização em todo o processo de planejamento. 

O planejamento estratégico, por sua vez, é voltado tanto para a análise do 

ambiente externo, quanto da parte interna da organização e apresenta-se como 

uma forma de reduzir riscos futuros e avaliar possíveis impactos que 

determinadas situações teriam nas organizações, norteando a tomada de 

decisões no presente. Um dos principais referenciais da área, Phillip Kottler 

(1998) define o Planejamento Estratégico como “uma metodologia gerencial 

que permite estabelecer a direção a ser seguida pela Organização, visando 
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maior grau de interação com o ambiente”. Outro tradicional autor, brasileiro, 

Djalma Oliveira (1998, p. 46) complementa: “o planejamento estratégico é um 

processo gerencial que possibilita ao executivo estabelecer o rumo a ser 

seguido pela empresa, com vistas a obter um nível de otimização na relação da 

empresa com o ambiente”. 

Oliveira (1997) ainda descreve as etapas do planejamento estratégico em 

quatro fases, com cada uma possuindo subdivisões específicas: diagnóstico 

estratégico; missão da empresa; instrumentos prescritivos e quantitativos; e 

controle e avaliação. Por conseguinte, Maximiano (2000, p. 204) esclarece que, 

na etapa inicial do planejamento, é necessário definir a situação estratégica da 

organização. Esse diagnóstico atual deve focalizar cinco elementos: objetivos e 

metas; clientes e mercados; produtos e serviços; vantagens competitivas; e 

desempenho. A definição desse conjunto de elementos permite uma visão da 

posição atual da organização (GIANEZINI, 2011). Trata-se de importante etapa 

de trabalho do administrador no planejamento estratégico a análise do 

ambiente, estratégia que procura definir o contexto em que a organização está 

inserida, adequando a organização ao meio. Devem ser definidos os obstáculos 

e as oportunidades, que servem como forças ambientais capazes de favorecer 

a própria empresa (OLIVEIRA, 1997; MAXIMIANO, 2000). 

Dado o exposto, não há dúvidas quanto à importância do administrador no 

processo de Planejamento Institucional. A Prodin visualizou uma possível 

solução para o problema evidenciado. Para elaboração do PDI 2020/2024, o 

IFSC buscou a utilização de Apoiadores Técnicos, nomeados pela Portaria da 

Reitora n° 2066, de 26 de julho de 2018, em todas as suas unidades 

organizacionais. De acordo com o parágrafo único da referida portaria, os 

apoiadores devem fazer a mediação metodológica, sob coordenação da Pró-

Reitoria de Desenvolvimento Institucional (PRODIN), das atividades que os 

câmpus terão de cumprir durante elaboração do novo Plano de 

Desenvolvimento Institucional, tais como análise ambiental, atualização do 

planejamento estratégico, alinhamento entre planejamento e gestão por 

processos, desdobramento do planejamento estratégico em tático, dentre 

outras que surgirão ao longo do processo (IFSC, 2018). 

A valorização dos administradores se deu na escolha desses apoiadores. 

Inicialmente foi realizada uma pesquisa na Plataforma Stela Esperta, que foi 
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desenvolvida para apoiar a gestão estratégica de informação curricular em 

instituições de ensino, pesquisa e inovação. Trata-se de uma ferramenta que 

integra os dados dos currículos Lattes de professores, pesquisadores, alunos e 

colaboradores da instituição, de modo a apoiar a implementação de políticas de 

gestão, além de possibilitar a contextualização desses dados de acordo com a 

nomenclatura utilizada por ela. A Plataforma Stela Experta tem como objetivo 

ofertar às IES brasileiras serviços de apoio estratégico nas áreas de gestão de 

ensino, pesquisa, extensão e inovação. 

O objetivo da pesquisa, realizada no dia 22/05/2018 às 13:36:08 e 

considerando a última atualização dos CV-Lattes no Stela Experta em 

14/05/2018, foi inicialmente analisar os servidores do IFSC que atuam na área 

de Administração. A busca foi feita com os seguintes filtros: nome, Área da 

titulação máxima informada no CV-Latte, Titulação máxima informada no CV-

Lattes, Lotação institucional, Ano de ingresso na instituição, Perfil na 

instituição, Regime de trabalho, Titulação máxima informada pela instituição, 

Data de atualização do currículo e palavras-chave.  

A pesquisa revelou servidores docentes e técnicos administrativos 

atuando na área de Administração em todas as 23 unidades do IFSC. Na 

PRODIN, foi realizada uma triagem dos possíveis apoiadores. Para cada 

unidade, foram apontados três nomes, delegando-se ao diretor-geral a 

indicação de um desses servidores. 

 

RESULTADOS 

Após a indicação dos servidores, foi realizada uma reunião presencial 

com todos os servidores indicados no dia 16/08/2018, buscando familiarizar e 

capacitar os apoiadores com a metodologia de elaboração do PDI 2020/2024, 

esclarecer conceitos e encaminhar as atividades. 

Este grupo teve 7 reuniões, sendo 5 por webconferência e 2 presenciais 

na Reitoria. A forma de trabalho definida, referente à necessidade de encontros 

(presenciais ou a distância) pela PRODIN, foi baseada na otimização dos 

recursos (deslocamentos desnecessários, pagamento de diárias, passagens, 

ausência de servidores do setor de trabalho por mais tempo do que o 

necessário, etc). Uma atividade que teve a articulação dos apoiadores do PDI 

foi a construção da matriz SWOT dos Câmpus, que serviu de base para as 
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propostas de objetivos estratégicos. A elaboração dessa matriz teve, também, 

o apoio da CPA local, do Colegiado e dos gestores do Câmpus. Os trabalhos 

do Grupo iniciaram em 30/07/2018 e, nesse primeiro momento, ficaram 

concentrados no capítulo do planejamento estratégico. 

Até o momento, os apoiadores trabalharam na análise ambiental das 

suas unidades organizacionais e organizaram a Consulta Pública do Projeto 

Pedagógico Institucional. A próxima atividade será trabalhar na revisão do 

Planejamento Estratégico. 

Observa-se, até então, que a participação dos apoiadores tem sido 

positiva, resultando em: 

a) Maior capilaridade da área de planejamento da Reitoria, uma vez que 

não há definição de qual estrutura organizacional do câmpus é 

responsável pela referida atividade; 

b) Qualificação das discussões para definição da melhor metodologia de 

trabalho para construção da matriz SWOT do IFSC, uma vez que os 

servidores possuem conhecimento técnico e vivência da realidade de 

cada um dos câmpus; 

c) Uma matriz SWOT do IFSC mais próxima à realidade.  

Salienta-se, ainda, que a experiência em Administração contribui para 

discussões, sugestões e aprimoramento do processo, que está em andamento, 

com previsão de término para o final de 2019. 

 

CONCLUSÃO 

Observa-se que a prática adotada pelo IFSC para elaboração do PDI de 

indicação de servidores com experiência em Administração como apoiadores 

técnicos contribuiu não só para o aprimoramento do processo, mas também 

para um trabalho em rede e economia de recursos, uma vez que a equipe da 

PRODIN não precisou se deslocar. 

O fato de os apoiadores não serem leigos no assunto qualificou muito a 

discussão das estratégias de direcionamento dos trabalhos e tornou o processo 

muito mais profissional do que se fossem indicados pelos diretores servidores 

de qualquer formação ou experiência profissional. O requisito estabelecido pela 

PRODIN foi determinante para a elevação das discussões e da qualidade do 

trabalho final apesentado. 
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A construção da matriz SWOT dos câmpus com o engajamento desse 

grupo foi fundamental para que a instituição conseguisse formatar uma “matriz 

final” (resultado da sistematização de todas as matrizes dos câmpus) 

contemplasse, de forma mais realista, a atual situação institucional.  

Ademais, foi observado um grande ganho na área de planejamento da 

Reitoria, criando uma rede qualificada de capilaridade que atinge até a ponta, o 

que possibilita coletar as mais reais percepções sobre as realidades atuais (de 

cada uma das unidades do IFSC).  

Contudo, cabe, ao final do processo, realizar uma avaliação 

sistematizada da atuação dos apoiadores para que a prática seja aprimorada e 

utilizada em outros processos que envolvam administradores. 

Visando melhorar esta intervenção, sugere-se:  

a) Diminuir o intervalo entre uma atividade e outra com os apoiadores 

para não ter uma perda no engajamento da equipe; 

b) Embora a portaria do Grupo tenha sido prorrogada para o período de 

12/8 a 18/12/2019, é necessário elaborar e definir o cronograma com 

atividades bem definidas e suas respectivas datas. 

Considera-se, portanto, a prática utilizada importante para a valorização 

do administrador, e sugere-se sua replicação em outros processos no IFSC e 

em outras instituições públicas. 
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