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RESUMO 
 

 

Este trabalho, produto de pesquisa teórica e prática, visa analisar como as 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) influenciam os processos de 

comunicação em uma organização pública. Primeiro a pesquisa analisa a evolução 

das Tecnologias da Informação e Comunicação como fator de Inovação no contexto 

empresarial fazendo uma análise teórica de estudos anteriores e artigos publicados, 

além de estudo comparativo de trabalhos sobre o tema e depois evolui para a parte 

prática que analisa setores da Universidade Federal Fluminense. A amostra contou 

com 100 funcionários e 100 estudantes. Essa análise tem como objetivo entender 

como as falhas na comunicação podem comprometer o serviço de excelência e 

definir estratégias para que isso não aconteça. Foi realizada uma pesquisa 

qualitativa, utilizando método de Estudo de Caso. As técnicas de levantamento de 

dados foram a revisão bibliográfica, a observação direta e aberta, questionários para 

coleta de dados primários e a aplicação de entrevistas estruturadas com pessoas 

envolvidas neste processo dentro da UFF. O trabalho de campo foi realizado em 

setores independentes da Universidade. Ao final do estudo, foi possível inferir o grau 

de importância dado às Tecnologias da Informação e Comunicação na Instituição de 

Ensino e propor soluções simples que podem melhorar o desempenho na prestação 

de serviço. Adicionalmente, há um consenso entre autores os estudados de que as 

TIC isoladamente não geram a excelência esperada. Com base nos resultados, 

sugerem-se novas possibilidades para pesquisas futuras, como a motivação das 

instituições públicas em criar sistemas de capacitação e até que ponto a 

humanização do atendimento influencia na satisfação do usuário do serviço público. 

Palavras-chave: Tecnologia da informação. Serviço público. Gestão de processos. 
Comunicação. 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 
 

 
 

This paper, the product of theoretical and practical research, aims to analyze how 

Information and Communication Technologies (ICT) influence communication 

processes in a public organization. First the research analyzes the evolution of 

Information and Communication Technologies as a factor of Innovation in the 

business context making a theoretical analysis of previous studies and published 

articles, as well as a comparative study of works on the theme and then evolves to 

the practical part that analyzes sectors of the Universidade Federal Fluminense. The 

sample had 100 employees and 100 students. This analysis aims to understand how 

communication failures can compromise service excellence and define strategies to 

prevent this from happening. A qualitative research was conducted using Case Study 

method. Data collection techniques were bibliographic review, direct and open 

observation, questionnaires for primary data collection and the application of 

structured interviews with people involved in this process within the UFF. The 

fieldwork was carried out in independent sectors of the University. At the end of the 

study, it was possible to infer the degree of importance given to Information and 

Communication Technologies in the educational institution and to propose simple 

solutions that can improve performance in service delivery. Additionally, there is a 

consensus among the authors that ICT alone does not generate the expected 

excellence. Based on the results, new possibilities for future research are suggested, 

such as the motivation of public institutions to create training systems and the extent 

to which the humanization of care influences the satisfaction of the public service 

user. 

Keywords: Information technology. Public service. Processes management. 
Communication. 
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1 INTRODUÇÃO                                                                                      
 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS E CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 

A necessidade de se ter um atendimento de qualidade no serviço público tem 

sido foco de inúmeros estudos. Os questionamentos vão da investigação sobre a 

satisfação dos usuários no sistema público (YÉPEZ, 2004) até a humanização de 

seu atendimento (MOIMAZ, 2010).  A preocupação com questões como essas, 

observa a preocupação de organizações, públicas e privadas, com processos 

internos que incidem sobre seu desempenho. Dentre os temas de discussão, está a 

comunicação, cujo papel seria, entre outros, estar alinhado com a missão 

institucional, para garantir o sucesso das instituições modernas. Processos de 

Comunicação mais eficientes proporcionam uma gestão do conhecimento com maior 

sucesso (LEITE, 2007).  

Pesquisar a respeito da satisfação dos usuários é uma tarefa fundamental 

para a gestão do serviço prestado, uma vez que seu entendimento pode 

proporcionar uma avaliação de desempenho sob a perspectiva do usuário, ou 

cliente, indicando decisões tanto estratégicas quanto operacionais que venham a 

influenciar no nível de qualidade dos serviços prestados pela organização (MOIMAZ, 

2010) 

Neste contexto o trabalho aqui apresentado fará uma análise de como as 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) estão influenciando os processos 

de comunicação nas organizações e como isso pode ser melhorado, entendendo 

que a racionalidade da comunicação está na prática que, por sua vez, tem efeitos 

tais como, a possibilidade de agir, interferir na ação e modificar atitudes em 

diferentes escalas na busca pelo entendimento (MARTINO, 2013, p.61). 

Vale destacar, que a utilização intensiva das TIC também requer uma 

modernização dos processos internos das organizações, pois como ressalta Leão 

(2009) de nada adianta informatizar processos ineficientes e ultrapassados. 

Surgem alguns conceitos na realização do estudo - que serão trabalhados 

durante a análise bibliográfica da pesquisa - que devido às mudanças tecnológicas 
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atuais, representam as novas tendências e padrões da sociedade contemporânea, 

como: interoperabilidade, governo eletrônico, tecnologia da informação e 

comunicação e processos comunicativos. Esses conceitos, dentre vários fatores, 

estão provocando novas formas de sociabilidade e novas posturas dos agentes 

responsáveis pelas comunicações, dos setores públicos e privados e de segmentos 

da sociedade civil, com fortes consequências sobre todas as organizações em geral 

(KUNSCH, 2007).  

A fim de investigar a evolução das Tecnologias da Informação e Comunicação 

como fator de Inovação no contexto empresarial, o trabalho aqui apresentado é 

dividido em três partes: a primeira parte faz uma análise teórica de estudos 

anteriores e artigos publicados, além de estudo comparativo de trabalhos sobre o 

tema proposto e os conceitos envolvidos, e um breve histórico da evolução dessas 

tecnologias; a segunda parte do texto pode ser observada com a aplicação da 

metodologia de trabalho; e a terceira parte contemplará um estudo de campo - que 

visa analisar e comparar setores da Universidade Federal Fluminense que usam a 

tecnologia da informação e comunicação em seus procedimentos e os que não 

usam, ou usam menos, e as conclusões encontradas. O item 1.5 deste trabalho, 

Estrutura do Estudo, detalha cada capítulo de maneira individual. 
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1.2 O PROBLEMA DA PESQUISA 

A comunicação é recorrentemente mencionada como um elemento essencial 

para a gestão do conhecimento organizacional (LEITE, 2007). O problema desta 

pesquisa questiona a relação entre a comunicação e as novas tecnologias utilizadas 

por ela e sua influência na inovação da administração pública. Durante o processo 

de pesquisa, principalmente utilizando a base de busca Scielo, foram encontrados 

alguns artigos nacionais tratando do mesmo tema. Boa parte dos trabalhos na área 

tratam da comunicação e seus processos para melhoria da gestão hospitalar. Os 

mesmos foram utilizados como referência e é fato que a má gestão em 

determinadas situações hospitalares pode custar de imediato a vida dos pacientes, 

mas entende-se que em outras áreas essa gestão também é imprescindível.   

Uma utilização eficaz das Tecnologias no contexto empresarial pode 

representar a capacidade de prover a entrega de projetos dentro do prazo e 

orçamento previstos e atender aos requisitos do negócio, orientada à busca da 

excelência dos projetos (DOURADO, 2016).  

De acordo com Ferreira (2013), que escreveu um artigo voltado para área 

hospitalar (SUS), todos os níveis de trabalhadores de uma organização devem ter 

participação ativa e acesso a todas as ações desempenhadas. Uma vez que todos 

se responsabilizam pelas atividades do setor de maneira geral, isso sugere o 

estabelecimento de relações comunicativas eficientes dentro dos setores durante a 

execução dos projetos, corroborando o desempenho integrado das ações 

(FERREIRA, 2013).  

Este estudo foca o problema da Comunicação X Tecnologia X Gestão com 

intenção de compreender a comunicação e as novas tecnologias utilizadas por ela e 

sua influência na inovação da administração pública. O estudo vai analisar como 

funciona este processo em diferentes setores administrativos de uma Universidade 

Pública, a Universidade Federal Fluminense. Uma situação problema a ser 

observada é se com a aquisição de novas tecnologias e sua utilização, os resultados 

administrativos continuam os mesmos de antes da informatização dos sistemas. 

Estes instrumentos são bem utilizados? Se não, por quê? Falta de capacitação, 

treinamento ou vício de cultura organizacional e nos processos? O problema deste 
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trabalho é analisar como as Tecnologias da Informação e Comunicação 

influenciam os processos de comunicação em uma Instituição Federal de 

Ensino.   

Toda investigação nasce de algum problema teórico/prático sentido. Este dirá 

o que é relevante ou irrelevante observar, os dados que devem ser selecionados. 

Esta seleção exige uma hipótese, conjectura e/ou suposição, que servirá de guia ao 

pesquisador (LAKATOS, 2010) 

No caso aqui estudado o interesse são as instituições públicas, com ênfase 

nos efeitos sociais da aplicação da comunicação e das novas tecnologias em 

diferentes setores. A escolha das TIC justifica-se por seu caráter transversal que 

beneficia a produtividade e eficiência das demais atividades econômicas (BOMFIM, 

2017).  

A questão social que a pesquisa tem como meta investigar é: como as falhas 

na comunicação podem comprometer o serviço de excelência e definir estratégias 

para que isso não aconteça. A comunicação e as novas tecnologias são vistas pelos 

usuários do sistema como um fator de inovação? 
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1.3 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

1.3.1 Objetivos Gerais 

 

O objetivo deste trabalho é compreender como as Tecnologias da Informação 

e Comunicação (TIC) influenciam os processos de comunicação em uma 

organização pública, mais especificamente em uma Instituição Federal de Ensino.  E 

também, verificar se as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) são 

consideradas fator de inovação no contexto organizacional, além de mapear 

questões fundamentais nesta problemática.  

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Descrever as Tecnologias da Informação e Comunicação mais utilizadas pela 

Universidade Federal Fluminense, e através da revisão da literatura, a evolução das TIC 

e seu valor estratégico no meio empresarial;  

 Analisar a importância da utilização estratégica das Tecnologias da 

Informação e Comunicação para a prestação de serviços públicos; 

 Desenvolver um Estudo de Caso na UFF com o intuito de comprovar o valor 

das TIC como instrumento estratégico para a Prestação de Serviço, realizando 

entrevistas direcionadas e através da construção de um questionário (Instrumento de 

Pesquisa), com a finalidade de aumentar as informações sobre as TIC no contexto da 

UFF. A partir dos resultados, o trabalho propõe criar uma guia de ações visando 

esclarecer o que seria ideal na seara administrativa para que as novas tecnologias da 

comunicação possam fazer o diferencial durante a prestação de serviço público.  
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1.4 CONTRIBUIÇÃO CIENTÍFICA E PRÁTICA ESPERADA 

 

A importância deste estudo está na análise do papel da comunicação e das 

Tecnologias da Informação no suporte à tomada de decisões gerenciais e ao 

desempenho dos setores da Universidade Federal Fluminense. Ao citar o uso de 

tecnologias específicas para um melhor desempenho organizacional - como por 

exemplo o Sistema Eletrônico de Informações (SEI) - o estudo vai analisar se os 

processos para sua utilização continuam os mesmo de antes da informatização dos 

sistemas ou se este instrumento não é bem utilizado por falta de capacitação, 

treinamento ou vício de cultura organizacional e nos processos. 

Em paralelo às tecnologias oficiais utilizadas pelas organizações encontra-se 

as tecnologias comuns, abertas à sociedade, como redes sociais e e-mails.  

Segundo o Site Governo Digital (2019), os recursos de informação do 

governo constituem valiosos ativos econômicos. Ao garantir que a informação 

governamental possa ser rapidamente localizada e transmitida entre os diversos 

órgãos públicos, mantidas as obrigações de privacidade e segurança, o governo 

auxilia no aproveitamento máximo deste ativo, melhorando a prestação de serviços 

públicos no país. 

A contribuição esperada por esta pesquisa é propor um caminho para as 

empresas e para a Academia (UFF) de melhoria na prestação do serviço, atendendo 

às necessidades do usuário, através do avanço tecnológico e de um novo processo 

comunicativo social, levando em conta as necessidades de quem busca o serviço e 

de quem presta o mesmo.   
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1.5 ESTRUTURA DO ESTUDO: APRESENTAÇÃO DOS CAPÍTULOS 

 

O estudo visa fazer uma análise sobre a prestação de serviços nos Órgãos 

Públicos, utilizando como campo os departamentos autônomos da Universidade 

Federal Fluminense e para isso buscou um referencial teórico, baseado em 

bibliografias e artigos similares, análise de rotinas observadas e opiniões de quem 

participa desses processos e utilizou métodos de coleta de dados, como entrevistas 

e questionários.  

O trabalho é dividido em cinco capítulos. No primeiro capítulo é feito a 

introdução do tema e apresentado a situação problema a ser pesquisada. Apresenta 

os objetivos gerais e específicos e os aspectos metodológicos envolvidos. 

No segundo capítulo é feita a Revisão da Literatura, citando a revisão 

bibliográfica e as bases de dados relevantes para o estudo. Este capítulo também 

procura identificar os principais conceitos (gerais) desta pesquisa e sua interação, 

tudo através de uma fundamentação teórica consistente e empírica. 

No terceiro capítulo é apresentado os procedimentos metodológicos 

propostos.  

O Capítulo quatro é baseado na discussão dos resultados obtidos pela 

pesquisa, através do questionário, da entrevista e da comparação com estudos 

realizados anteriormente. 

E para finalizar, o capítulo cinco é baseado na conclusão da pesquisa, 

limitações e sugestões para novos trabalhos a ser desenvolvidos. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO 

 

Para iniciar, fundamentar e dar base à pesquisa aqui apresentada, 

classificada como bibliográfica e exploratória (Ventura, 2007), foi realizada uma 

revisão minuciosa da literatura, através do levantamento de autores, artigos, livros e 

dissertações que trabalham com o tema da comunicação e das tecnologias da 

informação e comunicação (MELLO, 2010).  

Como diz Lakatos (2010) os livros ou textos selecionados servem para 

leituras ou consultas; podem ajudar nos estudos em face dos conhecimentos 

técnicos e atualizados que contêm, ou oferecer subsídios para a elaboração de 

trabalhos científicos. O método de investigação científica demanda a execução de 

diversas etapas, e segundo Gray (2012) uma revisão bibliográfica abrangente é 

essencial porque cumpre uma série de propósitos, entre eles:  

 Proporcionar um entendimento atualizado do tema, sua importância e sua 

estrutura; 

 Identificar questões e temas importantes que se apresentem para mais 

pesquisas, particularmente onde houver lacunas no conhecimento atual; 

 Orientar o desenvolvimento de temas e perguntas de pesquisas; 

 Auxiliar futuros pesquisadores a entender por que a pesquisa foi feita, seu 

desenho e sua direção e ajudar outros a replicarem o processo de pesquisa; 

 Apresentar os tipos de metodologias e ferramentas de pesquisa usados em 

outros estudos, que possam guiar o desenho do estudo proposto. 

 As fontes de pesquisa para o levantamento bibliográfico usadas neste 

trabalho, escolhidas por sua abrangência e representatividade, foram:  

 Scielo 
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 Scopus (Eslevier); 

 Web of Science 

 Riuff - Repositório Institucional da Universidade Federal Fluminense 

As três primeiras bases citadas acima foram utilizadas desde março de 2018. 

O conhecimento das referidas bases e orientação de utilização foi adquirido em sala 

de aula durante período de disciplinas, que ocorreu de novembro de 2017 a 

dezembro de 2018. Na maioria das vezes o caminho para se chegar até elas foi 

através do Portal de Periódicos da Capes (Cafe Uff); As buscas nas bases de dados 

foram realizadas através do uso de palavras chaves: Tecnologia da informação e 

comunicação; gestão de processos; ict in organizations e administração pública... 

Além dessas buscas, foi desenvolvido um rastreio por artigos relacionando o 

tema principal “Tecnologia da Informação e Comunicação” e os diversos subtemas 

alinhados com o conceito da pesquisa, como: gestão de processos; knowledge 

management; ict in organizations e administração pública.  

Um exemplo recente dessa busca foi realizado com as palavras chaves: 

organization, communication, ICT, com a busca refinada para artigos e ordem de 

relevância, conforme figura 1: 
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1 

Figura 01 - Artigos pesquisados. 

Fonte: Portal de periódicos capes/Ministério da educação.  

 

 

                                                 
1
 Disponível em: maio de 2019  

 <http://www-periodicos-capes-gov-br.ez24.periodicos.capes.gov.br> 

http://www-periodicos-capes-gov-br.ez24.periodicos.capes.gov.br/
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Após a leitura do resumo dos artigos escolhidos, foram selecionados aqueles 

com alinhamento ao tema da pesquisa proposta. Além dos artigos, foram 

encontrados autores referência do assunto, com livros referência nos temas 

investigados, a exemplo de Castells em A Sociedade em Rede (em suas referências 

bibliográficas) e outras referências que engrandeceram e auxiliaram a realização do 

trabalho. Autores como Lakatos e Bardin puderam ser encontrados nas próprias 

bibliotecas da UFF. Para tanto, foi utilizado o site pergamum-uff2.  

O Riuff passou a integrar a pesquisa a partir de janeiro de 2019 e nele foram 

pesquisados temas de dissertações, compartilhados entre colegas de curso e 

também houve pesquisa pelo uso das mesmas palavras-chaves citadas acima.  

O Uso de web-sites também foi de grande valia para colher informações para 

este trabalho. A maioria deles foram encontrados nas referências bibliográficas de 

outros trabalhos, artigos e dissertações com temática similar. 

Vale destacar busca realizada em julho de 2019 no Google Acadêmico. 

Apesar de o trabalho contar com bastantes referências sobre comunicação e 

metodologia de pesquisa, houveram novas buscas para engrandecer o número de 

referências que contribuíram para o desenvolvimento desta pesquisa.  

 

                                                 
2
 Disponível em : Jan-Julho de 2019   

< https://app.uff.br/pergamum/catalogo/biblioteca/index.php> 

https://app.uff.br/pergamum/catalogo/biblioteca/index.php
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3 

Figura 02 – Levantamento bibliográfico. 

Fonte: Google Acadêmico/Internet.   

 

                                                 
3
 Disponível em: 12 de julho de 2019 

<https://scholar.google.com.br/scholar?q=yin+estudo+de+caso+pesquisa+explorat%C3%B3ria&hl=pt-

BR&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart> 

https://scholar.google.com.br/scholar?q=yin+estudo+de+caso+pesquisa+explorat%C3%B3ria&hl=pt-BR&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart
https://scholar.google.com.br/scholar?q=yin+estudo+de+caso+pesquisa+explorat%C3%B3ria&hl=pt-BR&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart
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Toda referência bibliográfica utilizada neste trabalho foi cuidadosamente 

pesquisada e citada em seus respectivos espaços.  

  

2.2 A COMUNICAÇÃO E AS NOVAS TECNOLOGIAS 

 

2.2.1 Comunicação 

 

Muito autores trataram de definir o conceito de comunicação. Ao colocar a 

palavra na internet, mais especificamente na ferramenta de busca Google, 

encontram-se diversos resultados. O primeiro, diz: 

 “substantivo feminino 

1. ação de transmitir uma mensagem e, eventualmente, receber outra 

mensagem como resposta”.4 

Muito além de uma ação isolada, a comunicação é um fator de integração das 

sociedades humanas. No final do século XIX, com a sociedade pensada como um 

conjunto de órgãos, desempenhando funções determinadas, surgiram as noções 

fundadoras da comunicação como fator de integração social (Mattelart e 

Mattelart,1999). 

Para Bordenave (1997) a comunicação confunde-se com a própria vida. 

comunicar é como respirar e andar, só tomamos consciência da sua importância 

quando, por algum motivo, perdemos a capacidade de nos comunicar, ou seja, a 

comunicação é uma necessidade básica do homem social. 

Quando se leva o conceito de comunicação para o mercado de trabalho, 

percebe-se que a competência em comunicação é considerada como a base para 

                                                 
4
 Disponível em: 12 de julho de 2019 

<https://www.google.com/search?rlz=1C1VASU_enBR552BR552&ei=188oXfzTOJDW5gLf-

oyYCg&q=dicion%C3%A1rio+&oq=dicion%C3%A1rio+&gs_l=psy-

ab.3..35i39j0i67j0l8.3243.3243..3570...0.0..0.159.159.0j1......0....1..gws-

wiz.......0i71.E1nPsXcUAyY#dobs=comunica%C3%A7%C3%A3o> 

https://www.google.com/search?rlz=1C1VASU_enBR552BR552&ei=188oXfzTOJDW5gLf-oyYCg&q=dicion%C3%A1rio+&oq=dicion%C3%A1rio+&gs_l=psy-ab.3..35i39j0i67j0l8.3243.3243..3570...0.0..0.159.159.0j1......0....1..gws-wiz.......0i71.E1nPsXcUAyY#dobs=comunica%C3%A7%C3%A3o
https://www.google.com/search?rlz=1C1VASU_enBR552BR552&ei=188oXfzTOJDW5gLf-oyYCg&q=dicion%C3%A1rio+&oq=dicion%C3%A1rio+&gs_l=psy-ab.3..35i39j0i67j0l8.3243.3243..3570...0.0..0.159.159.0j1......0....1..gws-wiz.......0i71.E1nPsXcUAyY#dobs=comunica%C3%A7%C3%A3o
https://www.google.com/search?rlz=1C1VASU_enBR552BR552&ei=188oXfzTOJDW5gLf-oyYCg&q=dicion%C3%A1rio+&oq=dicion%C3%A1rio+&gs_l=psy-ab.3..35i39j0i67j0l8.3243.3243..3570...0.0..0.159.159.0j1......0....1..gws-wiz.......0i71.E1nPsXcUAyY#dobs=comunica%C3%A7%C3%A3o
https://www.google.com/search?rlz=1C1VASU_enBR552BR552&ei=188oXfzTOJDW5gLf-oyYCg&q=dicion%C3%A1rio+&oq=dicion%C3%A1rio+&gs_l=psy-ab.3..35i39j0i67j0l8.3243.3243..3570...0.0..0.159.159.0j1......0....1..gws-wiz.......0i71.E1nPsXcUAyY#dobs=comunica%C3%A7%C3%A3o
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muitos outros comportamentos importantes, que levam a uma carreira de sucesso, 

incluindo trabalho em equipe, liderança, planejamento, organização e muito mais 

(WALDECK et al, 2012). 

A cada dia, a comunicação tem sido mais valorizada. Por isso, Waldeck et al 

(2012) realizaram um estudo visando identificar as competências da comunicação 

mais relevantes no mercado de trabalho e em ambientes profissionais. Como 

resultado obtiveram seis competências da comunicação que mais importam para o 

mercado de trabalho, em ordem de importância, são elas: 

1. Relacionamento e Comunicação Interpessoal; 

2. Comunicação Mediada (habilidade de usar tecnologia da comunicação 

apropriadamente); 

3. Comunicação Intergrupal (Ex. entre gerações, entre culturas diferentes 

etc.); 

4. Capacidade de comunicar entusiasmo, criatividade e espírito 

empreendedor; 

5. Comunicação não verbal (Ex. escrita, humor etc.); 

6. Falar e Escutar. 

 

2.2.2 A Evolução das Tecnologias da Informação 

 

Apesar de estar ocorrendo uma valorização da Comunicação Organizacional 

de maneira global, tanto no mercado profissional quanto no meio acadêmico, muitas 

organizações ainda não têm atribuído à comunicação a relevância que ela merece 

no século XXI.  O avanço tecnológico das telecomunicações, característica desta 

nova era, leva a sociedade a um novo comportamento e consequentemente, a um 

novo processo comunicativo social. É nesse novo cenário, mutante e complexo, que 

as organizações operam, lutam para sobreviver e manter sua missão, visão e 

valores (KUNSCH, 2003). 
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Em sua obra A Sociedade em Rede, Castells (1999) faz um levantamento 

sobre como as Tecnologias da Informação foram se desenvolvendo ao longo dos 

séculos até chegar aos tempos atuais. A revolução da tecnologia da informação teve 

seu início nos anos 70, nos Estados Unidos, como uma difusão dos movimentos 

libertários dos anos 60, a busca por uma cultura de liberdade, inovação individual e 

uma iniciativa empreendedora. As Tecnologias da Informação podem ser 

conceituadas como recursos tecnológicos e computacionais para geração e uso da 

informação e está fundamentada nos seguintes componentes: hardware e seus 

dispositivos e periféricos, software e seus recursos, sistemas de telecomunicações5 

e gestão de dados e informações (REZENDE, 2008).  

A internet originou-se de um projeto ousado, na década de 60 (tempos de 

guerra-fria), da Agência de Projetos de Pesquisa Avançada do Departamento de 

Defesa dos Estados Unidos (DARPA), para impedir a tomada ou a destruição dos 

sistemas de comunicação americano, em caso de guerra nuclear, pela antiga União 

Soviética. Com o fim da guerra-fria, o sistema criado - uma arquitetura de rede, que 

não pode ser controlada de nenhum centro, composta por milhares de redes de 

computadores autônomos, que podem se conectar de várias maneiras e evitar 

barreiras eletrônicas - passou a ser utilizado por indivíduos e grupos espalhados 

pelo mundo inteiro e com milhares de objetivos, bem diferentes dos da guerra-

fria…a internet se popularizou (CASTELLS, 1999).  

De maneira objetiva, Rezende (2008, p.63) conceitua redes: 

Como rede pode-se entender a conexão de vários computadores 

e periféricos. As redes de computadores, permitem o 

compartilhamento de informações, aplicativos e periféricos, como 

impressoras e discos rígidos, entre vários equipamentos. Elas 

oferecem um maior número de recursos, permitindo a 

descentralização do poder e a agilização na administração dos 

negócios. Além dessas vantagens, outras estão asseguradas 

pelas redes, tais como acesso imediato e simultâneo a dados e 

                                                 
5
 “As comunicações podem ser definidas como as transmissões de sinais por um meio qualquer, de um emissor 

para um receptor. As telecomunicações referem-se à transmissão eletrônica de sinais para comunicações, 

inclusive meios como telefone, rádio e televisão.” (REZENDE, 2008, p. 62) 
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informações, compartilhamento de recurso, facilidade para cópias 

de dados a distância e agilização de comunicações entre as 

pessoas. 

 

Segundo Castells (2003, p. 287, apud KUNSCH, 2007, p. 41), vive-se em uma 

sociedade construída em torno de redes de informação microeletrônica estruturada 

na internet. Para o autor a internet não é simplesmente uma tecnologia, mas um 

meio que constitui a forma organizativa das nossas sociedades - equivale ao que foi 

a fábrica na era industrial. Constituindo a base material de nossas vidas e de nossas 

formas de relação de trabalho e comunicação, a internet é o coração de um novo 

paradigma sociotécnico. "O que a internet faz é processar a virtualidade e 

transformá-la em nossa realidade, constituindo a sociedade em rede, que é a 

sociedade em que vivemos" (ibidem, p.287).  

Com as mudanças ocorridas, mundialmente, com o fim da guerra-fria, em 

1989, e com a nova geopolítica (fomentada, sobretudo, pelo fenômeno da 

globalização e da revolução tecnológica da informação e da comunicação) as 

organizações tiveram que enfrentar um novo cenário mundial. Este novo cenário é 

dominado pelos mercados globais e por uma economia marcada por uma 

competição sem precedentes na história da humanidade, assim, a comunicação 

passa a ser estratégica e a sua gestão tem que ser profissionalizada e dirigida com 

competência (KUNSCH, 2007). 

Com a evolução dos tempos e consequentemente da tecnologia, surgiu o 

termo interoperabilidade, que segundo site Governo Digital, pode ser entendida 

como uma característica que se refere à capacidade de diversos sistemas e 

organizações trabalharem em conjunto (interoperar) de modo a garantir que 

pessoas, organizações e sistemas computacionais interajam para trocar informações 

de maneira eficaz e eficiente.  

Gottschalk (2008) ressalta que a mobilização de informação eletrônica nas 

organizações tem o potencial de modernizar e fortalecer a troca de informações. 

Interoperabilidade se refere a especificidade de diversos sistemas e organizações 

que se dispõe a trabalhar juntos; é a habilidade das organizações governamentais 
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compartilhar e integrar informações e processos de negócios usando padrões 

comuns e práticas de trabalho. Segundo o autor, "a melhora da interoperabilidade 

entre Organizações públicas, assim como entre organizações públicas e privadas é 

de crítica importância para tornar o governo digital bem-sucedido" (ibidem, p. 75). 

 

2.2.3 As Tecnologias da Informação e Comunicação no Contexto Empresarial 

 

A produtividade impulsiona o progresso econômico e em seu profundo estudo 

sobre o tema, Castells (1999) acrescenta que historiadores econômicos 

demonstraram o papel fundamental desempenhado pela tecnologia no crescimento 

da economia, via aumento de produtividade, durante toda a história. 

Neste cenário, a comunicação precisa ser considerada não meramente como 

instrumento ou transmissão de informações, mas como processo social básico e 

como um fenômeno nas organizações (KUNSCH, 2007). 

De acordo com Martino (2013), a partir das trocas de linguagem são 

determinados os significados do mundo exterior, que estruturam a realidade 

imediata de uma forma coerente e, a partir daí, interpretam os fatos de alguma 

maneira e não de outra. Neste sentido, integrar as tecnologias aos processos 

comunicativos com sucesso é o grande desafio das organizações. Não basta ter um 

e/ou outro (tecnologias/comunicação) para que os processos tenham êxito. Para 

alguns autores há caminhos a serem seguidos para se chegar a um bom resultado 

na administração da comunicação. Assim, a Gestão da informação e da 

comunicação consiste no conjunto de atividades coordenadas que, segundo 

Zaninelli (2013) visa a:  

 

(1) obter um diagnóstico das necessidades organizacionais; 

(2) mapear os fluxos formais de informação nos vários setores da 

organização;  
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(3) prospectar, coletar, filtrar, monitorar e disseminar informações de 

diferentes naturezas;  

(4) elaborar produtos e serviços informacionais; 

(5) associar de maneira sinérgica: tecnologia e informação e comunicação. 

 

A gestão da informação e da comunicação contribui, deste modo, para o 

desenvolvimento e para a otimização dos processos organizacionais. Em um 

trabalho de investigação quantitativa, realizado com 173 empresas, Remondes 

(2012) constata o quão interessante é constatar como as novas tecnologias, quando 

aplicadas corretamente, podem auxiliar a execução de atividades burocráticas, 

“reduzindo o seu custo e o tempo despendido na sua execução, elevando assim o 

grau de satisfação dos clientes internos e externos significativamente" (Ibidem, p. 

34). 

Além disso, em estudo que analisou o desempenho de seis empresas de 

tecnologia, Bomfim (2017) percebeu que o perfil (traço) dos empreendedores 

interferem nas formas como se percebe e interpreta a realidade, contribuindo para 

um melhor desempenho dos processos organizacionais e do negócio em si e isto se 

dá em qualquer tipo de organização. 

Assim, observa-se na literatura que tanto as organizações privadas quanto as 

Instituições governamentais têm preocupações semelhantes no que tange à 

comunicação e têm a necessidade de estarem integradas na era digital da 

atualidade.  

No que se refere às instituições públicas, o termo e-Gov, Governo Eletrônico, 

trata da utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) para 

melhorar o atendimento do cidadão e a gestão pública. Segundo Leão (2009), as 

principais áreas de atuação para a implantação do e-Gov são:  

1- Atendimento ao cidadão e às empresas;   

2- Gestão interna;  
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3- e Desenvolvimento e fortalecimento da democracia, através de um governo 

transparente.  

Um governo moderno, integrado e eficiente, exige sistemas igualmente 

modernos, integrados e interoperáveis, trabalhando de forma íntegra, segura e 

coerente em todo o setor público. Neste contexto, a interoperabilidade de tecnologia, 

processos, informação e dados é condição vital para o provimento de serviços de 

qualidade, tornando-se premissa para governos em todo o mundo, como 

fundamento para os conceitos de governo eletrônico, o e-Gov. (UNITED NATIONS, 

2010)6 

Na figura 3 é possível verificar como funciona o sistema de interoperabilidade 

em uma agência, com sistemas e pessoas interligadas. 

7 

Figura 03 – Interoperabilidade. 

Fonte: Conceptualización de arquitectura de gobierno electrónico y plataforma de interoperabilidad para América 

Latina y el Caribe. 

 

                                                 
6
 UNITED NATIONS, 2010. Disponível em: <http://www.un.org/es/index.html> Acesso em: 15 jan. 2019. 

7
 Fonte: Conceptualización de arquitectura de gobierno electrónico y plataforma de interoperabilidad para 

América Latina y el Caribe. Publicación de las Naciones Unidas. 
 

http://www.un.org/es/index.html
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Em um ambiente dinâmico e complexo, as organizações da atualidade 

precisam se adaptar incessantemente a contextos mutantes. As mudanças 

tecnológicas, envolvendo produtos e processos são parte de uma transformação que 

identifica a organização (pública ou privada) dentro de um sistema holístico 

(MARTINELLI, 1999).  

 

2.3 O SERVIÇO PÚBLICO NO BRASIL 

 

Na maioria dos países, o governo é o maior fornecedor e consumidor de 

informações. No Brasil não é diferente (LEÃO, 2009). Todas as pessoas no Brasil se 

relacionam com o setor público, seja para tratar de problemas na área da educação, 

saúde, previdência, pagamento de impostos ou a simples retirada de um documento 

etc. Isso significa que a intervenção do estado na economia é relativamente alta se 

comparado com outros países de legislação mais liberal e flexível. Também no 

mundo empresarial (registro, processos fiscais, relações empregado-empregador 

etc.) o relacionamento é muito estreito com o governo (ibidem, p. 287). Nos próximos 

itens será abordada a prestação do serviço público e a dinâmica dos processos de 

comunicação na prestação do serviço. Também serão abordados os conceitos, 

principais características e importância relacionados ao SEI - Sistema Eletrônico de 

Informações. 

 

2.3.1 A Prestação do Serviço Público 

 

O Manual Modelo de Excelência em Gestão Pública 2014, do Governo 

Federal, Gespública (2014), destaca que o ponto de partida da construção do 

Modelo de Excelência em Gestão Pública repousa sobre a premissa de que a 

administração pública tem que ser excelente; dessa maneira deve conciliar esse 

imperativo com os princípios que deve obedecer, os conceitos e a linguagem que 

caracterizam a natureza pública das organizações e que impactam na sua gestão. A 

esse respeito, Chiavenato (2016) aponta diversas características próprias da 

Administração Pública que merecem ser consideradas, como por exemplo a: 
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Impessoalidade, que determina que o agente público deve ter sua 

conduta orientada para o interesse público, em detrimento de 

interesses particulares; a Legalidade, que o agente público deve 

fazer estritamente o que esta determina; e a Publicidade, requisito 

de eficácia dos atos administrativos (Ibidem,p. 459-460). 

 

A excelência na gestão pública foca na satisfação do cliente, que é o reflexo 

de uma boa prestação do serviço. Quando se fala em boa prestação de serviço 

público, refere-se a um bom processo de comunicação entre o prestador e o 

tomador do serviço. Ao mencionar a Dimensão da Informação e Conhecimento, ou 

seja, a capacidade de Gestão com Excelência das informações e do conhecimento 

na prestação de serviço, o Manual Gespública (2014) enfoca a implementação de 

processos gerenciais que contribuam diretamente para a seleção, coleta, 

armazenamento, utilização, atualização e disponibilização sistemática de 

informações atualizadas, precisas e seguras aos usuários internos e externos, com 

apoio da tecnologia da informação. 

Como destaca Zaninelli (2013) a qualidade da oferta do serviço e o foco no 

cliente é uma importante característica das empresas parceiras e que está 

associada à inovação. Ambas as características se completam, uma vez que a 

qualidade dos serviços depende da habilidade em ter seu foco no cliente e oferecer 

serviços que satisfaçam suas necessidades (Ibidem, p.8). 

Dentro das Tecnologias da Informação, a internet é uma das principais 

ferramentas para a prática da excelência na gestão pública. Como diz Castells 

(1999), as Redes Interativas de Computadores estão crescendo exponencialmente, 

criando novas formas e canais de comunicação, moldando a vida e, ao mesmo 

tempo, sendo moldadas por ela. 

Nesse movimento de modernização da Administração Pública - com o avanço 

das TIC na gestão pública - Carvalho (2017) ressalta que o termo governo eletrônico 

está relacionado com o uso da Tecnologia da Informação (TI) para oferta de serviços 
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aos cidadãos, revisando processos, promovendo eficácia e eficiência da 

administração pública. 

De acordo com Leão (2009) o uso intensivo das Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC) pelos cidadãos, empresas privadas e organizações não-

governamentais é condição básica no planejamento dos serviços de governo 

eletrônico. No entanto, o autor defende que só tecnologia não é suficiente para 

promover a reforma necessária. De nada adianta informatizar processos ineficientes 

e ultrapassados. Os processos devem ser aprimorados, utilizando o que há de mais 

atual em termos de gestão e tecnologia e devem adotar melhores práticas mundiais 

(Ibidem, p. 286).  

De acordo com o site Governo Digital, a existência de uma infraestrutura de 

Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) que se preste como o alicerce para 

a criação dos serviços de governo eletrônico é o pré-requisito para o fornecimento 

de melhores serviços à sociedade, a custos mais baixos. Um governo moderno e 

integrado exige sistemas igualmente modernos e integrados, interoperáveis, 

trabalhando de forma íntegra, segura e coerente em todo o setor público. 

 

2.3.2 Os Processos de Comunicação na Prestação do Serviço 

 

Para Leite (2007) nas organizações, os sistemas de comunicação podem ser 

compartilhados por meio de canais formais e informais. Os canais formais trabalham 

a comunicação do conhecimento registrado, informação, por meio de sistemas e 

mecanismos estruturados. São exemplos desta modalidade de comunicação: 

intranets, portais corporativos etc.; os canais informais são menos estruturados e 

são compartilhados por meios informais, como exemplo podemos citar: trabalho em 

grupo, salas de bate-papo, diálogos etc.  

Com base em Kunsch (2007, p. 44), compreende-se como os processos 

comunicativos nas organizações foram afetados pela evolução das tecnologias: 
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As profundas mudanças nas esferas econômicas, sociais, 

políticas, no mundo do emprego e, principalmente, relacionais, 

trazidas com a mudança de paradigma de um mundo analógico 

para o digital, com a aproximação cada vez mais veloz das 

tecnologias e, entre elas, as de informação e comunicação no 

nosso dia-a-dia são uma realidade incontestável. A comunicação 

nas organizações, assim como a sociedade, sofre todos os 

impactos provocados pela revolução digital. Conseqüentemente, o 

modo de produzir e de veicular as mensagens organizacionais 

também passam por profundas transformações. O ambiente 

organizacional, principalmente a partir dos anos 1990, vem sendo 

afetado por esta nova dinâmica de processamento imposta por 

essas novas tecnologias da informação e da comunicação.  

 

Segundo Leite (2007) a interação social entre indivíduos, a experiência 

compartilhada e as trocas de conhecimento são tão importantes quanto os próprios 

estoques de conhecimento. Esse seria o entendimento essencial do paradigma 

comunicativo, que tem nas tecnologias da comunicação eletrônica informal, uma 

forte aliada. Ou seja, a tecnologia sempre tem que vir acompanhada de profissionais 

competentes e treinados, pois a falta de comprometimento, respeito e atenção por 

falta do profissional são umas das principais causas de insatisfação do usuário 

(MOIMAZ, 2010). 

Quando se busca a prestação de um serviço em uma repartição pública, o 

cidadão encontra-se diante de procedimentos burocráticos - no sentido popular e 

pejorativo da palavra - demorado, dispendioso, cansativo, implicando sempre uma 

crítica depreciativa de pessoas, instituições ou procedimentos (MISES, 2015) e 

utiliza os canais formais e informais de comunicação (LEITE, 2007) para o êxito na 

obtenção do serviço que se requer. Muitas vezes, os canais formais não são 

suficientes para se adquirir a prestação de serviço e várias pessoas acabam 

optando pelos canais informais, na esperança de que uma boa conversa ou uma 

troca informal de e-mails possa resolver o problema. Um exemplo do que foi dito é 

quando o cidadão é direcionado a um determinado web site para resolver seu 
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problema, mas a página encontra-se sempre fora do ar; desta maneira o mesmo 

busca o auxílio de funcionários/pessoas, por meios informais para solucionar seu 

problema.  

Atualmente, “a sociedade exige um atendimento público de qualidade e o 

compara com a prestação de serviços no mundo privado” (LEÃO, 2009, p.289). 

 

2.3.3 Universidade Federal Fluminense 

 

A Universidade Federal Fluminense foi criada em 1960 com o nome de 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UFERJ). Originou-se da 

incorporação das Escolas Federais de Farmácia, Odontologia e Direito (1912), 

Medicina (1926) e Medicina Veterinária (1936); a partir de então foi agregando 

outras cinco, das quais três eram estaduais, a saber: Enfermagem (1944), Serviço 

Social (1945), Engenharia (1952), e outras duas, particulares, Ciências Econômicas 

(1942) e Filosofia (1947).  Após serem federalizadas e incorporadas, 

essa união passou a ser denominada Universidade Federal Fluminense.  

         O prédio da reitoria situa-se no município de Niterói - RJ, e várias 

unidades da UFF localizam-se nesta cidade: são 

3  campi  (Valonguinho, Gragoatá e Praia Vermelha) e muitas unidades isoladas 

localizadas em vários bairros - Centro, São Domingos, Ingá, Santa Rosa, Vital 

Brasil .  

          A Instituição possui unidades acadêmicas em Niterói e em oito municípios do 

interior do Estado do Rio de Janeiro Além do ensino presencial, a UFF oferece 

cursos EAD (Educação a Distância) distribuídos em 28 municípios incluindo sua 

sede em Niterói. A figura 4 apresenta o organograma da Universidade Federal 

Fluminense – UFF. 

http://www.uff.br/sites/default/files/3848_18dez1960.pdf
http://www.uff.br/sites/default/files/4831_05nov1965.pdf
https://www.google.com/maps/@-22.8963919,-43.1254163,3a,75y,178.33h,90.69t/data=!3m6!1e1!3m4!1skAtmJoE4ZFl2VOrLFKYGZw!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@-22.9075167,-43.1328191,1007a,20y,41.46t/data=!3m1!1e3
https://www.google.com/maps/@-22.9038138,-43.1301864,3a,60y,249.78h,91.08t/data=!3m6!1e1!3m4!1sK17V5jfYXE_Aak-uLIX3QA!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com.br/maps/place/MEC+-+UFF+Faculdade+de+Enfermagem/@-22.8949975,-43.1165837,3a,75y,230.46h,85.92t/data=!3m6!1e1!3m4!1sfgaCoM8sNtv43_MVhMqT0g!2e0!7i13312!8i6656!4m2!3m1!1s0x0:0x9713f9a631372173!6m1!1e1
https://www.google.com.br/maps/@-22.9011898,-43.1276485,3a,75y,263.38h,91.01t/data=!3m6!1e1!3m4!1sIcXnR9cu049UXRYhL5hxAg!2e0!7i13312!8i6656!6m1!1e1
https://www.google.com.br/maps/place/Faculdade+de+Direito+da+UFF/@-22.9034037,-43.1258436,3a,75y,187h,90t/data=!3m6!1e1!3m4!1sZMhDXMZkfPK2kMN69gxLAg!2e0!7i13312!8i6656!4m2!3m1!1s0x0:0x2d687e464e056ec8!6m1!1e1
https://www.google.com.br/maps/@-22.9046105,-43.0922372,3a,75y,23.77h,94.78t/data=!3m6!1e1!3m4!1sJpdIYQG8bO7ryU1zIHm6Sg!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@-22.9055793,-43.0980333,3a,75y,304.81h,91.18t/data=!3m6!1e1!3m4!1sOP2s__u6shTAmVOVVqsIcw!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@-22.9055793,-43.0980333,3a,75y,304.81h,91.18t/data=!3m6!1e1!3m4!1sOP2s__u6shTAmVOVVqsIcw!2e0!7i13312!8i6656
http://www.uff.br/node/8888
http://www.uff.br/node/8888
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Figura 04 – Organograma da instituição.              

Fonte: Site oficial da UFF.
8
  

 
         Na atualidade a UFF possui uma população de 3.599 docentes ativos, 

sendo 76% doutores e 16% mestres; 4.308 servidores técnico-

administrativos; 2.150 terceirizados9, sendo 442 lotados no HUAP; 47.254 discentes 

de graduação, dos quais 35.835 cursam a graduação presencial e 11.419 a 

graduação a distância. Em 2017, a UFF registrou 8.109 alunos de Pós-Graduação 
                                                 
8
 Disponível em: 15 jul. 2019 < http://www.uff.br/?q=apresentacao> 

9
 Os dados estão como atualizados no site oficial da UFF, mas em maio/junho de 2019 todos os funcionários 

terceirizados foram demitidos, assim como vários funcionários técnicos administrativos entraram com pedido de 

aposentadoria, o que provavelmente traz um número menor do que os apresentado como dados oficiais em 15 de 

julho de 2019. De todo modo, para fins deste trabalho serão utilizados os dados oficiais apresentados. 

http://www.uff.br/?q=uff-em-numeros-0
http://www.uff.br/?q=uff-em-numeros-0
http://www.uff.br/?q=uff-em-numeros-0
http://www.uff.br/?q=uff-em-numeros-0
http://www.uff.br/node/6712
http://www.uff.br/?q=apresentacao
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Stricto Sensu, sendo 2.823 no doutorado, 4.093 no mestrado acadêmico e 1.193 em 

mestrados profissionais. Também constituem a comunidade interna da UFF 

profissionais do HUAP e alunos de cursos de Especialização Lato Sensu. A figura 5 

apresenta os indicadores mais recentes da UFF. 

Indicadores da Universidade Federal Fluminense - UFF 

 

Figura 05 – Indicadores da UFF. 

Fonte: Site oficial da UFF.
10

  

          

 

 
2.4 SEI - Conceito, principais características e importância 

 

O SEI - Sistema Eletrônico de Informações é uma plataforma digital que visa 

agilizar a tramitação e o desempenho dos processos. O surgimento do SEI se deu 

com a publicação do decreto 8.539, de 8 de outubro de 2015, que dispõe sobre o 

uso do meio eletrônico para a realização do processo administrativo no âmbito dos 

órgãos e das entidades da administração pública federal direta, autárquica e 

fundacional.  

                                                 
10

 Disponível em: 15 jul. 2019 < http://www.uff.br/?q=apresentacao> 

http://www.ebserh.gov.br/web/huap-uff
https://app.uff.br/sispos/candidatura/cursos?tipo_curso=1
http://www.uff.br/?q=apresentacao
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De acordo com informações veiculadas no portal UFF em 28 de março de 2017, 

a plataforma foi desenvolvida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, sediado em 

Porto Alegre – RS, disponibiliza informações em tempo real e introduz práticas 

inovadoras no setor público. Além disso, a plataforma engloba um conjunto de módulos 

e funcionalidades que promovem a eficiência administrativa e a transparência. Enviar 

processos administrativos para outras instituições, receber processos administrativos 

de outros órgãos e acompanhar o trâmite externo dos processos são algumas destas 

funcionalidades.  

Segundo o Superintendente de Comunicação da Universidade Federal 

Fluminense João Marcel Fanara Corrêa, a UFF utiliza várias tecnologias digitais, 

como o site, e-mail, e as mídias sociais, como Instagram, Facebook e Linkedin. No 

entanto, para ele, o SEI veio para facilitar a maneira de se trabalhar, uma vez que já 

se tem resultados de retorno, como diminuição do uso de papel e rapidez na 

tramitação de processos. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA  

 

A Pesquisa "A Influência das Tecnologias da Informação e Comunicação 

(TIC) na Administração Pública em uma Instituição Federal de Ensino", foi um 

estudo de caso com parte teórica e outra prática.  Como define Yin (2015) o Estudo 

de Caso investiga um fenômeno contemporâneo (o "caso") em seu contexto no 

mundo real, especialmente quando as fronteiras entre o fenômeno e o contexto não 

estiverem claramente evidentes. O autor ainda destaca, que: 

 

Quanto mais suas questões procurarem explicar alguma 

circunstância presente (por exemplo, "como" ou "por que" algum 

fenômeno social funciona), mais o método do estudo de caso será 

relevante. Seja qual for o campo de interesse, a necessidade 

diferenciada da pesquisa de estudo de caso surge do desejo de 

entender fenômenos sociais complexos (Ibid., p. 4). 

 

O objetivo da pesquisa é analisar a evolução das Tecnologias da Informação 

e Comunicação como ferramentas de inovação nos Órgãos Públicos - através de um 

Estudo de Caso na UFF - fazendo uma análise teórica de bibliografia, de estudos 

anteriores e artigos publicados. Depois segue com a parte prática, através do 

método de coleta de dados, que analisa setores da Universidade Federal 

Fluminense, buscando aqueles que usam a tecnologia da informação em seus 

procedimentos e os que não usam. A aplicação de Questionário visa captar a 

percepção do usuário da UFF.  

Ao final será realizada uma análise dos dados coletados com intuito de 

verificar onde se tem uma melhor prestação de serviço e relacionar essa informação 

com setores que desempenhem a melhor satisfação do usuário do serviço público. 
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O tratamento dos dados levará em conta o grande diferencial que as TIC fazem 

neste contexto.  

 

3.2 ASPECTOS METODOLÓGICOS ENVOLVIDOS 

 

A pesquisa aqui proposta, de epistemologia construtivista, acredita que o 

sentido é construído, e não descoberto, assim os sujeitos constroem seus sentidos 

de várias formas, inclusive com relação ao mesmo fenômeno (GRAY, 2012). 

Seguindo a linha de pensamento do livro Pesquisa no Mundo Real, a perspectiva 

teórica presente é o interpretativismo, ou seja, busca interpretações de realidades 

diferentes por métodos distintos. De abordagem qualitativa, a pesquisa trabalha com 

o método indutivo - do particular para o geral - e, através dos dados levantados, visa 

produzir novas reflexões no que diz respeito à comunicação como fator 

preponderante para a excelência da prestação do Serviço Público. 

Lakatos (2010, p. 68-69) classifica a Indução como "um processo mental por 

intermédio do qual, partindo de dados particulares, suficientemente constatados, 

infere-se uma verdade geral ou universal, não contida nas partes examinadas". 

Neste caso, o objetivo dos argumentos indutivos é levar a conclusões cujo conteúdo 

é muito mais amplo do que o das ideias iniciais nas quais se basearam. A autora 

ainda observa que devem-se considerar três elementos fundamentais para toda 

indução, são eles: 

 observação dos fenômenos - etapa de observação de fatos e análise, com a 

finalidade de descobrir as causas de sua manifestação; 

 descoberta da relação entre eles - aproximar os fatos, com a finalidade de 

descobrir a relação constante existente entre eles; 

 generalização da relação – generaliza-se a relação encontrada na 

precedente, entre os fenômenos e fatos semelhantes, muitos dos quais ainda não se 

observa. 
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 A amostra a ser utilizada para o desenvolvimento desta pesquisa é a 

Universidade Federal Fluminense, através de seu corpo discente e funcionários 

técnicos administrativos.  

Os métodos de coleta de dados (GRAY, 2012) a serem utilizados neste 

trabalho são: Busca Documental, Observação direta intensiva da realidade e do 

contexto; Questionários, com a finalidade de coletar dados primários e Entrevistas 

dirigidas, com foco direto no tópico que está sendo pesquisado: as TIC como 

ferramentas de melhoria dos processos de comunicação nos Órgãos Públicos. 

Os questionários são uma das técnicas de coleta de dados mais utilizadas e 

apesar de muito utilizado por pesquisas quantitativas também pode ser usado como 

método qualitativo. A triangulação possibilita essa combinação de métodos, faz com 

que as mesmas pessoas respondam a um questionário e também sejam 

entrevistadas (GRAY, 2012). 

De maneira aleatória serão entregues questionários para os dois públicos 

citados acima, a fim de entender o que os diferentes perfis esperam da Universidade 

como usuários, e como entendem o atual processo de comunicação em seus 

procedimentos.  

 

3.3 UNIVERSO E AMOSTRA  

 

A amostra a ser utilizada para o desenvolvimento desta pesquisa são os 

usuários da Universidade Federal Fluminense, através de seu corpo discente e 

funcionários técnicos administrativos.  

Nesta pesquisa, optou-se pela utilização do tipo de amostragem “não-

probabilística, que não faz uso de uma forma aleatória de seleção” (LAKATOS, 

2010, p.207). Significa que ao definir onde será realizada a pesquisa, baseado na 

facilidade de acesso (departamentos da UFF onde há mais facilidade de acesso a 

alunos e funcionários será onde a aplicação do questionário realizar-se-á, não sendo 

necessariamente o mesmo lugar para cada grupo de indivíduos), a seleção se faz de 

forma que cada membro da população não tenha a mesma probabilidade de ser 
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escolhido. Por isso, sendo a pesquisa presencial, há o descarte dos estudantes de 

graduação à distância. Somamos os estudantes de graduação presencial – 35.835 

(dados oficiais da UFF) com os estudantes de pós-graduação (8.109) e obtemos um 

total de 43.944 estudantes. Uma vez que temos cerca de 4.308 funcionários técnicos 

administrativos, somando os dois grupos temos um total de 48.252 pessoas para o 

tamanho da população. Como este grupo é muito grande, entra dentro do conceito 

de população infinita; neste caso os estatísticos recomendam selecionar o que é 

chamado de amostra aleatória (SWEENEY, 2017, p. 280). 

“Uma amostra aleatória de tamanho n a partir de uma população 

infinita é uma amostra selecionada, de modo que as seguintes 

condições sejam satisfeitas. 

1. Cada elemento selecionado é proveniente da mesma população; 

2. Cada elemento é selecionado independentemente”.  

 

Com base na amostra aleatória serão distribuídos 200 questionários, sendo 

100 ao profissional da área administrativa da Instituição de Ensino e 100 

questionários serão aplicados a estudantes da Instituição para a realização da 

inferência estatística11 desta pesquisa. O número de 200 questionários (tamanho da 

amostra) não depende somente do tamanho da população e é uma quantidade 

considerável para gerar validade na pesquisa. O tamanho da amostra depende 

também do desvio padrão, margem de erro e do grau de confiança.  A precisão nas 

pesquisas admite, usualmente, um erro de 5%, o que equivale dizer que o intervalo 

de confiança dos testes é de 95%. Quanto maior o intervalo de confiança, maior o 

número de desvios-padrão e maior o tamanho da amostra, uma vez que o erro 

deverá ser menor (WEYNE, 2004). 

Para Sweeney (2017) a razão pela qual se seleciona uma amostra é coletar 

dados com a finalidade de fazer uma inferência e/ou responder a uma questão de 

pesquisa a respeito de uma população. O autor conceitua: 

 Elemento - entidade acerca da qual os dados são coletados; 

                                                 
11

 (SWEENEY, 2017) Inferência Estatística é o processo de usar os dados obtidos em uma amostra para fazer 

estimativas ou testar hipóteses a respeito das características de uma população. 
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 População - conjunto de todos os elementos de interesse; 

 Amostra - subconjunto da população. 

Para este trabalho pode-se entender que o universo é a Universidade; a 

população são todos os usuários da UFF - estudantes, professores e funcionários; e 

a amostra, como subconjunto desta população serão as 200 pessoas pesquisadas, 

divididas da seguinte maneira: 

 

 

Alunos 100 questionários 

Funcionários 100 questionários 

 

                                      Figura 06 – Quadro de questionários. 

                                      Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

 

O tempo estimado para a entrega dos 200 questionários para cada grupo da 

amostra foi de cerca de 06 e 08 dias, para funcionários e estudantes, 

respectivamente. Foram gastos cerca de 03 a 04 horas por dia de trabalho de 

campo, sendo que alguns dias coincidiram para ambos os grupos. Por isso, o tempo 

total gasto com a aplicação dos questionários, pode ser estimado em cerca de 24 

horas, obviamente de dias intercalados. O trabalho de entrega dos questionários foi 

pessoalmente e no próprio campus da Universidade. O motivo de se aplicar o 

questionário em campo é uma questão de validade: uma vez que atualmente todas 

ou quase todas as pesquisas são feitas por e-mail - sem dúvida muito mais 

acessível, prático, rápido e fácil para a realização de questionários - entregando 

manualmente os questionários pode-se descartar problemas de precisão, como: não 

resposta e mal preenchimento das respostas. Para Gray (2012, pg. 294) "a validade 

dos questionários aumenta muito se você começar com a base de um conjunto de 

perguntas de pesquisa claras e concisas". Sendo assim, mesmo com um número 

bom de questionários a ser aplicados, 200, estando presente à entrega dos 
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mesmos, diminui-se bastante a falta de validade, pois as dúvidas poderão ser 

sanadas em tempo e o questionário completamente preenchido. Outro motivo da 

entrega manual é eliminar a possibilidade de uma pessoa responder a mais de um 

questionário, ou seja, a certeza de que os respondentes serão pessoas diferentes. 

 

3.4 TÉCNICA DE COLETA DOS DADOS  

 

A coleta de dados é de grande valor para a pesquisa, pois vem validar seus 

propósitos. O levantamento de dados, primeiro passo de qualquer pesquisa 

científica, é feito de duas maneiras: pesquisa documental (ou de fontes primárias) e 

pesquisa bibliográfica (ou fontes secundárias) (LAKATOS, 2010, p.157). 

A evidência do Estudo de Caso pode vir de várias fontes, são elas 

documentação, registro em arquivos, entrevistas, observação direta, observação 

participante e artefatos físicos. Cada fonte está associada com uma série de dados 

ou evidências (YIN, 2015, p.107). 

Neste trabalho, a ordem da pesquisa começou com a fase documental, onde 

foram utilizadas fontes secundárias - pesquisa bibliográfica com dados obtidos de 

livros, publicações (artigos), sites e teses. Para Lakatos (2010, p. 166) “a pesquisa 

bibliográfica não é mera repetição do que já foi dito ou escrito sobre certo assunto, 

mas propicia o exame de um tema sob novo enfoque ou abordagem, chegando a 

conclusões inovadoras”.  

O estudo também conta com observação direta intensiva, realizada por duas 

técnicas: observação e entrevista. A observação é assistemática (espontânea, 

informal), não-participante (pesquisador presencia o fato, mas não participa dele), 

individual e na vida real (local onde o evento ocorre, no ambiente real, sem 

laboratório) (LAKATOS, 2010) 

A Entrevista é dirigida, com pessoas selecionadas e semiestruturada, sem 

padronização, permitindo fazer um aprofundamento das visões e opiniões onde for 

desejável que os respondentes aprofundem suas respostas (GRAY, 2012). O 
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entrevistado surge como fonte de novas informações e vêm esclarecer algumas 

questões relacionadas às TIC e sua utilização no contexto da Universidade. 

Para entender melhor o que é o SEI e como está sendo feita sua implantação 

na UFF, foi realizada uma entrevista, conforme apêndice B, em 17 de janeiro de 

2019 com o Superintendente de Comunicação da Universidade Federal Fluminense 

João Marcel Fanara Corrêa, no prédio da Reitoria da UFF - na própria 

Superintendência de Comunicação Social - e foi utilizado um gravador digital sony 

para facilitar a transcrição das respostas. 

Neste caso a entrevista é semiestruturada, pois segundo Gray (2012) permite 

fazer um aprofundamento das visões e das opiniões onde for desejável que os 

respondentes aprofundem suas respostas; também explora os sentidos subjetivos 

que os respondentes atribuem a conceitos ou eventos.  Além disso, a entrevista é 

direcionada, pois se baseia nas respostas subjetivas do respondente a uma situação 

conhecida na qual ele foi envolvido. 

Este trabalho utiliza múltiplas fontes de evidência na pesquisa do estudo de 

caso e a essa convergência de linhas de investigação chama-se triangulação. 

Qualquer achado ou conclusão é mais convincente e acurado se for baseado em 

diversas fontes diferentes de informação (YIN, 2015). A figura 7 apresenta as 

múltiplas fontes de evidência. 

 

 
Figura 07 – Estudo de Caso. 

Fonte: Elaboração Própria (2019). 
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Além das fontes de dados descritas: pesquisa bibliográfica, observação e 

entrevista, encontra-se "o questionário, uma das técnicas mais utilizadas de coleta 

de dados primários; são ferramentas de pesquisa por meio das quais as pessoas 

devem responder ao mesmo conjunto de perguntas em uma ordem predeterminada" 

(GRAY, 2012, p. 275). 

 

QUESTÕES AUTORES 

01. Categoria a qual pertence: Estudante 

ou Funcionário 

LAKATOS (2010); GRAY (2012); BARDIN 

(2011); GESPUBLICA (2019); YIN (2015); 

Apresentação de trabalhos monográficos de 

conclusão de curso – EdUFF (2012); 

WEYNE (2004). 

 

02. Com qual setor da UFF você se 

relaciona mais? 

 

03. Você tem facilidade de Comunicação 

com o setor que mais se relaciona? 

 

04. Você sabe o que é Tecnologia da 

Informação e Comunicação? 

 

05. Você acredita na melhoria dos 

serviços da Universidade Federal 

Fluminense com a implantação das 

Tecnologias da Informação e 

Comunicação? 

 

06.  Você acredita que as novas 

tecnologias da informação e 

comunicação são um fator de 

inovação no serviço público? 

 

07. Na sua opinião, qual fator é mais  
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importante para uma boa 

prestação do serviço público? 

 

 Comunicação/Interação entre os 

indivíduos; 

 Capacitação dos profissionais; 

 Implantação de novas Tecnologias 

da Informação e Comunicação 

 Modernização dos processos 

Internos da organização. 

 Funcionários Cordiais e com Boa 

vontade; 

 

08. Na sua opinião, o que precisa ser 

melhorado na prestação de 

serviço da UFF? 

 

 Implantação das novas 

Tecnologias da Informação e 

Comunicação; 

 Funcionários Cordiais e com Boa 

vontade; 

 Capacitação dos profissionais; 

  Modernização dos processos 

internos da organização; 

 Comunicação/Interação entre os 

indivíduos. 

 

 

 

     Tabela 01 - Fundamentação do questionário. 

Fonte: Elaboração Própria (2019). 
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Fundamentado a partir da literatura, o questionário da pesquisa, conforme 

apêndice A, é anônimo, mas com uma primeira pergunta que identifica a que grupo 

pertence o respondente: estudante ou funcionário; a segunda pergunta identifica o 

setor da Universidade ligado ao respondente. Além destas, o questionário trabalha 

com mais quatro perguntas fechadas - com respostas pré-elaboradas SIM e NÃO (e 

em uma delas, TALVEZ) – e duas últimas perguntas fechadas, mas com cinco itens 

de respostas pré-estabelecidas (LAKATOS, 2010). No entanto, segundo Gray (2012) 

os questionários refletem a visão do mundo de quem fez o seu desenho, não 

importa o quão objetivo o pesquisador tente ser. 

 

3.5 TRATAMENTO DOS DADOS  

 

Os dados coletados na pesquisa passarão por análise e interpretação, que 

segundo Lakatos (2010, p.151) são duas atividades distintas, mas estreitamente 

relacionadas. A análise (explicação) é a tentativa de evidenciar as relações 

existentes entre o fenômeno estudado e outros fatores, e é realizada em três níveis: 

Interpretação, Explicação e Especificação. A Interpretação é a atividade intelectual 

que procura dar um significado mais amplo às respostas, vinculando-as a outros 

conhecimentos. Significa a exposição do verdadeiro significado do material 

apresentado, em relação aos objetivos propostos e ao tema (LAKATOS, 2010, p. 

151-152). 

Este estudo utiliza a técnica de análise de conteúdo. Bardin (2011) lembra 

que historicamente, foi nos Estados Unidos, por interesse dos governos em 

adivinhar as orientações políticas e estratégicas dos países estrangeiros, que a 

técnica aprofundou sua precisão.  

Como foi dito no item 3.4, o questionário trabalha com seis perguntas 

fechadas com respostas pré-elaboradas. Neste caso a pesquisa lida com um 

atributo, também chamado variável categórica – é uma qualidade dicotômica – que 

define um sim ou um não, sendo, portanto um conceito qualitativo. A pergunta de 
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número dois é aberta dentro do universo da Instituição de Ensino e abre a 

possibilidade para meio termo, sendo assim variável (WEYNE, 2004). 

A análise dos dados coletados é feita questão por questão separadamente, 

destacando as diferenças entre os grupos: estudantes x funcionários, como disposto 

na figura 8. Houve o cuidado de se realizar a pré-análise, exploração do material e o 

tratamento e interpretações dos resultados.  
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Figura 08 - Desenvolvimento de uma Análise. 

Fonte: Análise de Conteúdo (BARDIN, 2011). 
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4 ESTUDO DE CASO 

 

4.1 AMOSTRA 

A amostra começou a ser coletada na Universidade Federal Fluminense no 

dia 01 de agosto aos funcionários técnicos-administrativos e estudantes da mesma. 

O período de entrega dos questionários, em dias intercalados, foi até dia 19 de 

agosto.  

Nesta fase, cerca de dez por cento das pessoas abordadas a responder o 

questionário se negaram a fazê-lo, mas a maioria das pessoas aceitaram responder 

de maneira colaborativa e com boa vontade.  

Os Campus de maior acesso para a aplicação dos questionários foram 

Valonguinho, Gragoatá, IACS e Faculdade de Direito 01 e 02.  

 

 

4.2 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Este capítulo está focado nos resultados obtidos, através da aplicação dos 

questionários e da entrevista. A aplicação dos dois métodos de pesquisa foi 

realizada através de uma amostra não probabilística. No caso da entrevista, a 

mesma foi direcionada, no caso dos questionários, os mesmos foram distribuídos em 

diversos campus da UFF, porém, baseado na facilidade de acesso aos 

respondentes. Foram convidados a participar da pesquisa 100 funcionários técnicos 

administrativos e 100 estudantes de cursos diversos. No caso da entrevista como 

forma de coleta de dados, foi realizada uma entrevista com o Superintendente de 

Comunicação da Universidade Federal Fluminense João Marcel Fanara Corrêa. O 

mesmo esclareceu que a UFF utiliza várias tecnologias digitais, como o site, e-mail, 

e as mídias sociais, como Instagram, Facebook e Linkedin. No entanto, segundo ele, 

o SEI, Sistema eletrônico de Informação, veio para facilitar a maneira de se 
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trabalhar, uma vez que já se tem resultados de retorno, como diminuição do uso de 

papel e rapidez na tramitação de processos. Por sugestão do Superintendente de 

Comunicação, houve a tentativa de entrevistar a Superintendente de Documentação 

Déborah Motta Ambinter para se obter mais detalhes desta economia de papel e 

otimização das rotinas de trabalho, mas não foi possível a realização da entrevista 

por falta de retorno. Foi realizado contato via telefone na semana do dia 21 de 

janeiro de 2019 e posteriormente troca de e-mails12 entre os dias 28 de janeiro, 07 

de fevereiro e 08 de fevereiro de 2019, mas não houve retorno para a entrevista.  

Este capítulo expõe os resultados da pesquisa aplicada por meio da utilização 

dos instrumentos e métodos descritos no capítulo 03. O capítulo 04 começa 

explicando como a amostra foi coletada e o porquê da metodologia utilizada para 

tratamento dos dados ser: análise de conteúdo. Além disso, o capítulo fica dividido 

em três partes: 1º) apresentação do estudo realizado em campo, datas e divisão dos 

grupos entrevistados; 2º) apresentação dos dados obtidos em campo, de acordo 

com as respostas coletadas do questionário de opinião utilizado na pesquisa de 

levantamento, apresentando os mesmos por uma perspectiva do primeiro grupo e do 

segundo grupo de respondentes (Funcionários e Estudantes); 3º) Faz uma 

comparação dos resultados obtidos entre os grupos 01 e 02 – Funcionários x 

Estudantes; e na 4º) verifica-se o alinhamento das estratégias organizacionais ao 

trabalho desenvolvido e a revisão da literatura e apresenta um guia de ações 

administrativas. 

 

4.3 ANÁLISE DE CONTEÚDO 

 

A utilização do método de análise de conteúdo se dá em função da 

característica da pesquisa. Análise de Conteúdo é um método empírico, uma técnica 

de análise de dados que vem ganhando destaque entre os métodos qualitativos. 

Segundo Bardin (2011, p.36) esta técnica deve ser reinventada a cada momento e a 

importância para os estudos organizacionais é cada vez maior, uma vez que “tudo o 

                                                 
12

 E-mail na íntegra no anexo 03 da Dissertação. 
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que é comunicação e até significação parece suscetível de análise” (Ibidem, 2011.p. 

39) 

Para Yin (2015) a coleta de dados do estudo de caso não é, simplesmente, 

uma questão de registro de dados de modo mecânico; você deve ser capaz de 

interpretar a informação à medida que está sendo coletada. 

 

4.4 DADOS OBTIDOS E TRATAMENTO DOS MESMOS 

Dados são os fatos e números coletados, analisados e sintetizados para 

apresentação e interpretação (SWEENEY, 2017). 

Foram distribuídos 200 questionários nos campus da Universidade Federal 

Fluminense, em dias intercalados entre os dias 1º de agosto a 19 de agosto de 

2019. A amostra de 100 questionários foi entregue a estudantes e 100 a funcionários 

técnicos administrativos, conforme tabela 02.  

 

Questionários 

Respondidos 

Funcionários Técnicos 

Administrativos da UFF 

Estudantes da 

UFF 

36 DATA: 01/08/2019  

30 DATA: 06/08/2019  

31 DATA: 07/08/2019  

01 DATA: 08/08/2019  

01 DATA: 15/08/2019  

01 DATA: 16/08/2019  

07  DATA: 01/08/2019 

08  DATA: 06/08/2019 

09  DATA: 07/08/2019 

01  DATA: 08/08/2019 

01  DATA: 09/08/2019 

02  DATA: 15/08/2019 

68  DATA: 16/08/2019 

10  DATA: 19/08/2019 

            Tabela 02 - Datas dos questionários. 

       Fonte: Elaboração Própria (2019). 
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Considera-se que o grupo de Funcionários seja denominado grupo 01 de 

respondentes e o grupo de estudantes seja o grupo 02 de respondentes. Neste 

sentindo, a organização das respostas dos grupos será feita separadamente para 

depois serem analisadas em conjunto.  

 

4.4.1 Grupo 01 – Funcionários 

 

 A Primeira pergunta do questionário se refere a qual categoria o respondente 

se enquadra: Funcionário ou Estudante. A segunda pergunta se refere ao 

setor/Departamento da UFF que o funcionário mais se relaciona em seu dia a dia. 

Dentre os 100 questionários entregues tivemos o resultado em destaque no gráfico 

abaixo: 
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   Gráfico 01 – Departamentos: grupo 01. 

    Fonte: Elaboração Própria (2019). 
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UNITEVÊ - Canal Universitário de Niterói 05 

Reitoria 03 

Cajuff - Centro de Assistência Jurídica da UFF 02 

CPD - Coordenação de Pessoal Docente 02 

Faculdade de Direito 09 

Prograd- Pró-Reitoria de Graduação 09 

Proppi - Pro-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação 06 

Iacs - Instituto de Artes e Comunicação Social 08 

CPPD - Comissão Permanente de Pessoal Docente 02 

Bibliotecas 09 

DDA - Divisão de Desenvolvimento e Articulação Institucional 02 

ICHF - Instituto de Ciências Humanas e Filosofia 03 

GCO - Departamento de Graduação em Comunicação Social 03 

Soma - Superintendência de Operações e Manutenção 04 

Bandeijão Reitoria 01 

Perícia Médica 01 

CEG – Centro de Estudos Gerais 01 

CMN - Faculdade de Nutrição 04 

Progepe - Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 01 

Patrimônio 02 

SDC - Superintendência de Documentação 04 

DAP - Departamento de Administração de Pessoal 01 

DCC - Divisão de Contabilização de Contratos 01 

STI - Superintendência de Tecnologia da Informação 01 

Protocolo Setorial Valonguinho 01 
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Nulos 15 

 

             Tabela 03 – Locais de pesquisa de campo I. 

             Fonte: Elaboração Própria (2019). 

 

Nas respostas encontradas, foram considerados setores apenas o primeiro 

item descrito, quando descrito mais de um local. Foram considerados nulos, quando 

o respondente não respondia nada ou colocava um local sem identificação, por 

exemplo: coordenação, mas sem especificar de qual curso ou faculdade. 

A terceira questão, ainda relacionada à segunda, questionava se havia 

facilidade de comunicação com o setor de maior relacionamento. As 100 respostas 

foram: 

 

SIM NÃO MAIS OU MENOS 

80 06 14 

 

Tabela 04 – Facilidade de comunicação grupo 01. 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

As respostas das perguntas 4, 5 e 6 ficaram conforme consta na tabela 5: 

PERGUNTA SIM NÃO NULOS
13

 

Você sabe o que é Tecnologia da Informação e 

Comunicação? 

88 09 03 

Você acredita na melhoria dos serviços da 

Universidade Federal Fluminense com a 

implantação das Tecnologias da Informação e 

91 09 00 

                                                 
13

 Foram consideradas nulas as respostas, onde o sim e o não foram marcados simultaneamente ou respostas onde 

o respondente escreveu à mão mais ou menos. 
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Comunicação? 

Você acredita que as novas tecnologias da 

informação e comunicação são um fator de 

inovação no Serviço Público? 

94 05 01 

 

Tabela 05 – Grupo 01: conceito e inovação com as novas tecnologias.  

Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

As questões de número sete e oito são de múltipla escolha, podendo o 

respondente escolher apenas um item, o mais importante de acordo com sua 

opinião. As respostas nulas correspondem a respostas com nenhum item 

respondido, todos os itens respondidos ou simplesmente mais de um. Alguns 

respondentes, mesmo após preencherem o questionário, tiveram a chance de 

corrigir suas respostas, ao questionar quantos itens deveriam responder. As 

mesmas foram consideradas válidas para a pesquisa: 

 Na sua opinião, qual fator é mais importante para uma boa prestação do 

serviço público? Segue o gráfico 2 com o percentual das respostas. 
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    Gráfico 02 – Opinião para a boa prestação no serviço público I. 

    Fonte: Elaboração Própria (2019). 

 

Neste caso, para o grupo 01, de funcionários técnicos administrativos da UFF, 

o fator mais importante para que haja uma boa prestação no serviço público de 

maneira geral é a capacitação profissional. Seguido em grau de importância vem a 

comunicação e interação entre indivíduos, em terceiro lugar fica a cordialidade dos 

funcionários e sua boa vontade. Em quarto lugar de grau de importância fica a 

Implantação de novas tecnologias da informação e comunicação, seguido da 

modernização de processos internos da organização.  

Levando-se em consideração o trabalho de alguns autores, temos que a partir 

da crise no sistema de bem-estar social da França, a mesma resolveu desenvolver 

novas ferramentas de gestão baseadas nas Tecnologias da Informação e 

Comunicação. Neste cenário, Bourret (2012) desenvolveu um estudo focado nos 

problemas informacionais e comunicacionais existentes em diferentes níveis do 
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sistema de saúde local com os desafios de rastreabilidade e interoperabilidade. 

Visando o "humanismo digital14", o autor conclui que “as ferramentas de TIC têm um 

papel importante a desempenhar. Mas as ferramentas são apenas ferramentas. O 

importante é o significado (intencional ou não) que vem do seu uso” (Ibidem, p. 199).     

Na visão do funcionário da UFF, o funcionalismo público de um modo geral já 

passou por uma modernização dos processos internos, portanto este item é o 

menos importante para a boa prestação do serviço público. No entanto, o que deixa 

a desejar nas repartições é a capacitação profissional. 

A questão de número 08 é muito parecida com a 07, no entanto, pergunta 

especificamente sobre a UFF. Propositalmente os itens têm a mesma resposta, 

porém em ordem diferente. 

O que precisa ser melhorado na prestação de serviços na UFF (na opinião do 

respondente)? Segue o gráfico com o percentual das respostas. 

                                                 
14

 Segundo Doueihi (2011, apud BOURRET, 2012, p. 199) "Humanismo Digital ... resultado de uma 

convergência entre nossa herança cultural e uma técnica complexa que se tornou um lugar de sociabilidade sem 

precedentes. Elas são essenciais (...) porque se tornaram através das atividades dos usuários ... pontos de 

convergência entre informação, comunicação, conhecimento e habilidades sociais". 
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Gráfico 03 – Boa prestação de serviço na UFF pelo grupo I. 

Fonte: Elaboração Própria (2019). 

 

Falando especificamente da Universidade Federal Fluminense, os 

funcionários técnicos-administrativos elegeram como item mais importante para uma 

boa prestação do serviço por parte da Universidade a Modernização dos processos 

internos da organização, em segundo lugar a implantação de novas tecnologias da 

informação e comunicação. Somente depois entram a Capacitação dos 

profissionais, a Comunicação e interação entre os indivíduos e a Cordialidade dos 

funcionários.  

Com a nova organização alinhada por processos, cria-se um compromisso 

natural entre as pessoas envolvidas, esse novo alinhamento torna mais claro que a 

organização é um todo e trabalha em busca por um objetivo comum, destaca 

Martinelli (1999).  
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A partir deste resultado a mensagem é clara: Os funcionários técnicos-

administrativos acreditam que a UFF já possua funcionários cordiais e com boa 

vontade, por isso o item ficou em último lugar para implementação e ao mesmo 

tempo, acreditam que o que deixa a desejar são os processos internos, que 

deveriam ser mais dinâmicos, fáceis e modernos.  

 

4.4.2 Grupo 02 – Estudantes 

Organizando os dados do grupo 02, de estudantes, a primeira pergunta do 

questionário se refere a qual categoria o respondente se enquadra: Funcionário ou 

Estudante. A segunda pergunta se refere ao setor/Departamento da UFF que o 

estudante mais se relaciona em seu dia a dia. Dentre os 100 questionários 

entregues tivemos o resultado em destaque no gráfico a seguir: 
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Gráfico 04 – Departamentos: grupo 02. 

Fonte: Elaboração Própria (2019). 
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 Secretaria do PPGDC 05 

Faculdade de Letras 02 

Bibliotecas 05 

Faculdade de Direito 03 

IACS 11 

Secretaria do MSG 01 

Restaurante Universitário 03 

ICHF 04  

IHT – Instituto de História 06 

FTH – Faculdade de Turismo e Hotelaria 03 

PROLEM – Programa de Línguas Estrangeiras Modernas 02 

Secretaria do PPGAd – Programa de Pós-Graduação em Administração 03 

CBL Curso de Ciências Biológicas 01 

PROAES 01 

IEF Instituto de Educação Física 08 

Faculdade de Economia 02 

TCE – Escola de engenharia 01 

FEUFF Faculdade de Educação da UFF 04 

GGF Coordenação do Curso de Graduação em Física 05 

IME Instituto de Matemática e Estatística 04 

Secretaria do PPGSD 01 

STI 01 

UNITEVÊ 02 

Nulos 22 

        

        Tabela 06 – Locais de pesquisa de campo II. 

        Fonte: Elaboração própria (2019). 
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A terceira questão, ainda relacionada à segunda, questionava se havia facilidade de 

comunicação com o setor de maior relacionamento. As 100 respostas foram: 

 

SIM NÃO MAIS OU MENOS 

63 05 32 

 
        Tabela 07 – Facilidade de comunicação grupo 02. 

        Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

  As respostas das perguntas 4, 5 e 6 ficaram conforme consta na próxima 

tabela: 

 

PERGUNTA SIM NÃO NULOS
15

 

Você sabe o que é Tecnologia da Informação e 

Comunicação? 

73 26 01 

Você acredita na melhoria dos serviços da Universidade 

Federal Fluminense com a implantação das Tecnologias 

da Informação e Comunicação? 

 

92 

 

05 

 

03 

Você acredita que as novas tecnologias da informação e 

comunicação são um fator de inovação no Serviço 

Público? 

 

95 

 

03 

 

02 

 

              Tabela 08 – Grupo 02: conceito e inovação com as novas tecnologias.  

Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

As questões de número sete e oito são de múltipla escolha, podendo o 

respondente escolher apenas um item, o mais importante de acordo com sua 

opinião. As respostas nulas, neste caso, onde os estudantes são os 

respondentes, correspondem a respostas com nenhum item respondido, todos 

os itens respondidos ou simplesmente mais de um item como resposta. Alguns 

                                                 
15

 Foram consideradas nulas as respostas, onde o sim e o não foram marcados simultaneamente ou respostas onde 

o respondente escreveu à mão mais ou menos. 
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respondentes, mesmo após preencherem o questionário, tiveram a chance de 

corrigir suas respostas, ao questionar quantos itens deveriam responder. As 

mesmas foram consideradas válidas para a pesquisa. 

 Na sua opinião, qual fator é mais importante para uma boa prestação do 

serviço público? Segue o gráfico com o percentual das respostas. 

 

 

 

    Gráfico 05 – Opinião para a boa prestação no serviço público II. 

    Fonte: Elaboração Própria (2019). 

 

Neste caso, para o grupo 02, de estudantes da UFF, o fator mais importante 

para que haja uma boa prestação no serviço público de maneira geral é a 

Comunicação/Interação entre indivíduos. Em seguida em grau de importância vem a 

capacitação profissional, em terceiro lugar fica a modernização dos processos 

internos da organização. Em quarto lugar de grau de importância fica a prestação do 

serviço por funcionários cordiais e com boa vontade, seguido da implantação de 

novas tecnologias da informação e comunicação. Aliás, foram nulas mais respostas 

30%
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19%

12%
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entre os indivíduos
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Implantação de novas
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Modernização dos
processos internos da
organização

Funcionários cordiais e
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do que o item que ficou em último lugar em grau de importância na visão dos 

estudantes: implantação de novas tecnologias da informação e comunicação.  

Pessoas que trabalham em uma organização podem ter diferentes 

percepções sobre o uso das tecnologias da informação e comunicação, em função 

de fatores como personalidade, confiança e idade. Isso pode levar as pessoas a 

desenvolver diferentes atitudes no uso da tecnologia, causando tensão nos grupos 

de trabalho. Por isso, as TIC sozinhas não podem garantir o sucesso das iniciativas 

de gestão do conhecimento. Seu uso pode até dificultar o funcionamento de uma 

organização em circunstâncias específicas (LEE, KELKAR, 2013). 

Na visão do estudante da UFF, o funcionalismo público de um modo geral já 

passou por uma modernização, com a implantação de novas tecnologias, mas ainda 

assim deixa a desejar na prestação do serviço público, portanto, para este grupo, a 

capacitação dos profissionais e a interação dos indivíduos é o fator fundamental 

para a boa prestação do serviço público. A questão de número 08 é muito parecida 

com a 07, no entanto, pergunta especificamente sobre a UFF. Propositalmente os 

itens têm a mesma resposta, porém em ordem diferente. 

O que precisa ser melhorado na prestação de serviços na UFF (na opinião do 

respondente)? Segue o gráfico com o percentual das respostas. 
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     Gráfico 06 – Boa prestação de serviço na UFF pelo grupo II. 

 

     Fonte: Elaboração Própria (2019). 

 

 

Falando especificamente da Universidade Federal Fluminense, os estudantes 

elegeram como item mais importante para uma boa prestação do serviço por parte 

da Universidade, com 43 por cento das respostas, a modernização dos processos 

internos da organização, em segundo lugar ficou a Comunicação e interação entre 

os indivíduos, somente depois vem a Capacitação dos profissionais. A implantação 

de novas tecnologias da informação e comunicação e a Cordialidade dos 

funcionários ficaram empatados em grau de importância em último lugar. Sete por 

cento das respostas foram nulas.  

Resultados iniciais da pesquisa identificaram que apesar do aumento e 

grande desenvolvimento das TIC no contexto empresarial, a nova organização deve 

ser alinhada por processos, fomentando assim o multifuncionalismo e a flexibilidade 

das pessoas, seja individualmente ou reunidas em times. Isto é visto como 

importante para o comprometimento das pessoas em alcançar um objetivo 

compartilhado, corrobora Martinelli (1999).  
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A partir deste resultado percebe-se que os estudantes da Universidade já 

entendem que são bem tratados pelos funcionários e que a Universidade já trabalha 

com novas tecnologias, por isso, estes itens foram os últimos em grau de 

importância para os estudantes. O que nota-se é que este grupo não está satisfeito 

com a qualidade dos processos da Universidade, por isso quase 50 por cento dos 

questionários respondidos apontaram a modernização dos processos internos da 

organização como item fundamental para a melhoria na prestação do serviço da 

UFF.  

 

4.4.3 Grupo 01 X Grupo 02 

 

A análise de conteúdo organiza-se em três fases: a pré-análise, a exploração 

do material e o tratamento dos resultados. Na pré-análise o objetivo é a 

organização/preparação do material (BARDIN, 2011); a exploração do material 

consiste em operações de codificação e enumeração; e o tratamento dos resultados 

permite estabelecer quadros de resultados, figuras, diagramas... que “condensam e 

põe em relevo as informações fornecidas pela análise” (Ibidem, 2011, p. 131).   

Colocando os dados da pesquisa realizada com estudantes e funcionários 

técnicos administrativos lado a lado, pode-se entender melhor a realidade de cada 

grupo diante as dificuldades de comunicação da Instituição de ensino.  

Sobre a Comunicação, percebe-se que os funcionários têm mais facilidade de 

se comunicar dentro das dependências da Universidade do que os Estudantes.  

 

FUNCIONÁRIOS ESTUDANTES 

80 SIM 63 SIM 

06 NÃO 05 NÃO 

14 MAIS OU MENOS 32 MAIS OU MENOS 
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                          Tabela 09 - Comparativo 01. 

                          Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

Quando se compara os grupos sobre o que é a tecnologia da informação e 

comunicação tem-se mais funcionários que conhecem as ferramentas do que 

estudantes. 

 

FUNCIONÁRIOS ESTUDANTES 

88 SIM 73 SIM 

09 NÃO 26 NÃO 

03 NULOS 01 NULOS 

 

                             Tabela 10 – Comparativo 02. 

                             Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

Ao responder sobre a melhoria dos serviços da Universidade Federal 

Fluminense com a implantação das Tecnologias da Informação e Comunicação 

houve quase um empate, com a diferença de apenas um questionário a grande 

maioria dos respondentes disseram que sim, que acreditam na melhoria dos 

serviços com a implantação das TIC. 

 

FUNCIONÁRIOS ESTUDANTES 

91 SIM 92 SIM 

09 NÃO 05 NÃO 

00 NULOS 03 NULOS 

 

                            Tabela 11 – Comparativo 03. 

                            Fonte: Elaboração própria (2019). 
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Questionados se as TIC são um fator de inovação no serviço público, também 

quase teve-se um empate, com 94 por cento das respostas dos funcionários dizendo 

que sim e 95 por cento dos estudantes também acreditando nas TIC como fator de 

inovação no serviço público.  

  

FUNCIONÁRIOS ESTUDANTES 

94 SIM 95 SIM 

05 NÃO 03 NÃO 

01 NULOS 02 NULOS 

 

                             Tabela 12 - Comparativo 04. 

                             Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

A comparação na questão 07 chama a atenção, por que enquanto os 

funcionários consideraram a capacitação profissional o fator de maior relevância 

para a boa prestação do serviço público, os estudantes foram em outro ponto: a 

comunicação/interação entre os indivíduos. Apesar da divergência, o segundo item 

em grau de importância para os funcionários foi exatamente o item de maior 

importância para os estudantes e vice-versa, conforme exposto no gráfico 07 que se 

segue. 
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Gráfico 07 – Relação de itens I. 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

Até o momento, estudantes e funcionários da Instituição de ensino têm tido 

respostas bastante similares, uma vez que como respondentes do questionário 

estão sempre apontando para itens semelhantes. O curioso acontece na questão de 

número 08, pois tanto estudantes como funcionários elegem como principal item 

para melhoria dos serviços na UFF a modernização dos processos internos da 

organização. Mas para os estudantes esse é um passo extremamente mais 

importante do que para os funcionários, tanto é que são 30 por cento dos 

funcionários contra 43 por cento dos estudantes apontando esta necessidade. Veja 

no gráfico abaixo. 
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    Gráfico 08 – Relação de itens II. 

    Fonte: Elaboração Própria (2019). 

 
 

    4.5 ALINHAMENTO DO PROJETO ÀS ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS 

 

Ao acessar o site da UFF, encontram-se seus objetivos e estratégias 

organizacionais, através de sua missão, visão e valores, que são os seguintes: 

Missão: Promover, de forma integrada, a produção e difusão do conhecimento 

científico, tecnológico, artístico e cultural, e a formação de um cidadão imbuído 

de valores éticos que, com competência técnica, contribua para o 

desenvolvimento autossustentado do Brasil, com responsabilidade social. 
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Visão: a UFF será reconhecida, nacional e internacionalmente, pela excelência 

dos seus cursos e de sua produção científica e pelo impacto social das suas 

atividades. 

Valores: Ética, Integridade e Transparência; Equidade; Excelência Institucional; 

Responsabilidade Social. 

As estratégias organizacionais da Instituição de Ensino encontram-se no PDI16-

UFF (Plano de Desenvolvimento Institucional), que é um documento em que se 

definem a missão e a visão da instituição de ensino superior, a política 

pedagógica institucional e as estratégias para atingir seus objetivos e metas. O 

PDI abrange um período de cinco anos e deve contemplar o cronograma e a 

metodologia de implementação dos objetivos, das metas e das ações 

estratégicas da Instituição de Ensino, observando a coerência e a articulação 

entre as diversas ações, a manutenção de padrões de qualidade e o 

orçamento. 

O último PDI UFF tem validade pelo período de 2018 – 2022, contendo 

objetivos estratégicos e metas de desempenho para o período. O documento 

destaca os itens em destaque na tabela que se segue: 

 

01 Elevar o número de alunos diplomados. 

02 Elevar os indicadores de qualidade dos cursos de graduação, que 

compõem o IGC (Índice Geral de Cursos). 

03 Elevar a qualidade do ensino da pós-graduação Stricto Sensu 

04 Formar grupos de excelência com vistas ao aumento da competitividade da 

UFF no cenário nacional e internacional 

05 Cumprir as metas e objetivos do Plano Institucional de Internacionalização 

06 Consolidar o potencial de inovação da UFF 

07 Possibilitar a permanência e diplomação dos estudantes com deficiência 

que entram nas vagas destinadas a ações afirmativas. 

08 Atender a meta do Plano Nacional de Educação (PNE 2014- 2024). 

                                                 
16

 Disponível em: < http://pdi.sites.uff.br/wp-content/uploads/sites/196/2018/06/PDI_2018-2022_aprovado-

CUV_30-05-2018.pdf>  

Acesso em: 27 de agosto de 2019. 

http://pdi.sites.uff.br/wp-content/uploads/sites/196/2018/06/PDI_2018-2022_aprovado-CUV_30-05-2018.pdf
http://pdi.sites.uff.br/wp-content/uploads/sites/196/2018/06/PDI_2018-2022_aprovado-CUV_30-05-2018.pdf
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09 Possibilitar a permanência e diplomação do estudante no tempo pré-

estabelecido. 

10 Cumprir as metas e objetivos estabelecidos no Plano de Gestão de 

Logística Sustentável da UFF. 

11 Cumprir as metas e objetivos estabelecidos no Plano de Acessibilidade e 

Inclusão da UFF - UFF-Acessível. 

12 Capilarizar o alcance de metas do PDI 2018-2022 nas unidades 

administrativas e acadêmicas. 

13 Concluir o processo de reestruturação proposto pelo REUNI. 

14 Redimensionar e capacitar a força de trabalho. 

15 Concluir as obras do programa de expansão e reestruturação – REUNI. 

16 Cumprir as metas e objetivos estabelecidos no PDTIC. 

 

Tabela 13 – Objetivos estratégicos. 

Fonte: Elaboração Própria (2019).  

 

Em todos os 16 itens de objetivos estratégicos da UFF, pode-se encontrar 

alinhamento com o projeto desenvolvido, uma vez que este visa analisar como 

as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) influenciam os processos 

de comunicação nos órgãos públicos. Com a rápida mudança tecnológica, as 

transformações na organização acontecem também rapidamente. Como explica 

Martinelli (1999), esse processo foca a organização como um sistema holístico, 

que interage com seu ambiente o tempo todo. 

Através de uma boa prática comunicativa no ambiente organizacional, Waldeck 

et al (2012) lembra que a mesma é a base para comportamentos que levam a 

uma carreira de sucesso, como: trabalho em equipe, liderança, planejamento e 

organização. Sendo assim, um bom processo comunicativo consegue cumprir 

as 16 metas do objetivo estratégico da Instituição de Ensino. 
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4.5.1 Guia de ações administrativas 

 

Quando se falava da formulação do problema de pesquisa, uma importante 

questão ficou a ser respondida: como as falhas na comunicação podem 

comprometer o serviço de excelência e definir estratégias para que isso não 

aconteça. A comunicação e as novas tecnologias são vistas pelos usuários do 

sistema como um fator de inovação?  

A resposta a estas perguntas remete à pesquisa realizada neste estudo. As TIC 

são sim vistas pelos usuários como fator de inovação. O retrato disso está na 

questão 06, que pergunta: Você acredita que as novas tecnologias da 

informação e comunicação são um fator de inovação no Serviço Público? 

Ambos grupos (funcionários e estudantes) responderam que sim, com mais de 

90 por cento dos respondentes.   

Percebe-se que a comunicação e as novas tecnologias são vistas pelos 

usuários do sistema como um fator de inovação, no entanto, tudo depende de 

uma boa capacitação, qualificação e interação do pessoal que trabalha com as 

mesmas. O que nos remete ao conceito de cultura organizacional, que é um 

sistema, cujo significado é partilhado por todos os seus membros, expressa por 

valores centrais, os quais irão caracterizar a personalidade da organização 

(RIBEIRO, 2016). Quando os valores são fortemente partilhados pelo grupo, há 

um compromisso entre estas pessoas, fortalecendo ainda mais a cultura da 

organização; o que leva à “coesão e lealdade com a organização, evitando-se 

assim, a rotatividade de seus membros e o enfraquecimento de sua cultura” 

(Ibidem, 2016, p. 171). 

No contexto da UFF tem-se que a modernização dos processos internos é o 

fator preponderante para que as TIC desempenhem bem o seu papel. Para 

tanto, na tabela 15, estão discriminadas sugestões para que haja esta melhoria 

na prestação dos serviços com base na utilização das TIC e modernização dos 

sistemas. 
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01. Liberdade às equipes de trabalho para complementar a Tecnologia da 

Informação e Comunicação com aquelas da organização, que mais lhe 

agradem para trabalhar. 

02. Treinamento obrigatório e constante dos funcionários (ordem da Instituição 

de Ensino), inserido na política organizacional. 

03. Implantação de Sistemas de TIC Complexos, ou seja, que executem suas 

funções sem a necessidade de ter o aval de várias pessoas/chefias para que a 

atividade fim seja desempenhada. Aqui ocorre uma simplificação da burocracia 

em relação aos processos da organização.  

04. Implementação de uma política de premiação dos funcionários, a partir do 

desempenho da equipe – a avaliação seria realizada pelos usuários do setor e 

por pontuações da Capes, quando coubesse. 

05. As avaliações individuais periódicas que já existem (do chefe para o 

subordinado) deveriam ser somente 360 graus, onde todos seriam avaliados 

por todos da equipe. 

06. Implantação de novas tecnologias e sistemas sempre acompanhados de 

treinamento e capacitação. 

07. Treinamento obrigatório e constante das chefias, e reciclagem, através de 

cursos de liderança e gestão de pessoas17 (requisito para manter a função). 

Aqui entram cursos presenciais e EAD, com recursos das novas tecnologias.  

08. Maior preocupação com o fim do que com o meio, com a finalidade de 

modernizar os processos internos da organização. Utilização das TIC para 

diminuir a burocracia.  

09. Promoção regular de eventos internos, a fim de gerar interação e integração 

                                                 
17

 Segundo Martins (2016, apud LUCENA, 1995) "[...] a organização é muito mais do que ofertante de empregos 

e salários. É responsável por promover a satisfação de valores sociais básicos e em melhorar o nível qualitativo 

de vida dos empregados.”. 
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entre os funcionários dos diversos departamentos da UFF. A divulgação e 

promoção destes eventos seria realizada utilizando as novas tecnologias, assim 

como haveria a criação de um novo canal de comunicação entre os 

funcionários e alunos da Instituição.   

10. Divulgação via e-mail institucional e web site das oportunidades internas da 

instituição para que todos os interessados possam concorrer, 

independentemente do curso que faça, do cargo que ocupe ou das pessoas 

que conheça (aqui vale todo tipo de oportunidade, desde assumir cargos de 

chefias, encontrar vagas de estágio, possibilidades de bolsas, ocupar vagas de 

remoção etc). 

 

Tabela 14 – Guia de ações administrativas. 

Fonte: Elaboração Própria (2019).  

 

Todos os itens citados acima, devem ser acompanhados do mínimo possível 

de dificuldade/ “burocracia18”, de maneira a facilitar a participação dos funcionários 

na implementação dessas ações.  

Cabe destaque ao item 05, que fala sobre a avaliação de desempenho 360º. 

Vale a pena voltar à definição de Avaliação de desempenho, que de maneira bem 

prática é parte de um processo global do sistema de recursos humanos, que avalia a 

competência do trabalhador e a partir disso orienta a identificação de debilidades e 

forças para alcançar os objetivos organizacionais (MARTINS, 2016). Sendo mais 

claro, é o resultado entregue pelo funcionário à empresa.  A avaliação 360º também 

é chamada de avaliação total, dada a dimensão do seu alcance e tem boa aceitação 

nas organizações, porque é própria de ambientes participativos e democráticos; “é 

realizada por todas as pessoas que trabalham ao redor do colaborador avaliado” 

(Ibidem, 2016, p. 16), de acordo com a figura 09 a seguir: 

 

                                                 
18

 Demorado, dispendioso, cansativo... (MISES, 2015) 
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Figura 09 – Avaliação 360º. 

Fonte: Blog: O Mundo da Administração.
19

  

 

 

Os itens 03 e 08 destacam a preferência dos fins aos meios e acabam 

retomando à administração gerencial. De acordo com o Plano Diretor da Reforma do 

Estado de 1995, a diferença fundamental (entre o modelo burocrático e o modelo 

gerencial) “está na forma de controle, que deixa de basear-se nos processos para 

concentrar-se nos resultados” (BRASIL, 1995 p.16). 

 

  

                                                 
19

 Disponível em: 05 set. 2019 < http://mundadm.blogspot.com/2013/11/avaliacao-360-graus.html.> 

 

http://mundadm.blogspot.com/2013/11/avaliacao-360-graus.html
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5 CONCLUSÃO 

 

Como se afirmou na introdução deste trabalho, a necessidade de se ter um 

serviço público de qualidade, leva a questionamentos que vão desde a investigação 

sobre a satisfação dos usuários até a humanização do atendimento. Muitas 

organizações públicas e privadas estão tendo esta preocupação hoje em dia, a 

comunicação e as novas tecnologias vêm para preencher este anseio das 

instituições.     

Essa pesquisa bibliográfica e de levantamento (Survey) teve por objetivo 

analisar como as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) estão 

influenciando os processos de comunicação nas organizações e como isso pode ser 

melhorado, ou seja, investigar a evolução das tecnologias da informação e 

comunicação como fator de inovação no contexto empresarial. 

Após o levantamento bibliográfico realizado, sobre Comunicação e as novas 

Tecnologias no contexto empresarial, notou-se que apesar dos trabalhos 

abrangerem diferentes temas, há um consenso entre os autores de que as TIC, 

isoladamente, não geram a excelência esperada. Observando os resultados sobre a 

dinâmica das TIC, destaca-se também que uns artigos tratam de processos, outros 

se referem à comunicação na área da saúde, outros apenas se prendem aos 

conceitos que envolvem os assuntos aqui abordados. 

Adicionalmente, identificou-se também, através do levantamento de dados – 

questionários aplicados – que isoladamente, as TIC não geram a excelência 

esperada, apesar de serem consideradas de grande relevância. As questões 07 e 08 

dos questionários forneceram várias opções sobre o que deveria ser considerado 

assunto principal dentro da organização. 

Em resposta aos 200 questionários aplicados, o capital humano esteve 

sempre em primeiro lugar em grau de importância. 

Para os Funcionários (Grupo 01) a Implantação de novas tecnologias da 

informação e comunicação ficou em quarto lugar em grau de importância na questão 

de número 07; na questão de número 08, ficou em segundo lugar. 
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Para os Estudantes (Grupo 02) a Implantação de novas tecnologias da 

informação e comunicação foi o fator de menor importância para uma boa prestação 

de serviço público, deixando claro, pelos resultados que o fator humano tem maior 

relevância. Na questão de número 08 a implantação das novas tecnologias ficou em 

quarto lugar, atrás de fatores como a modernização dos processos internos, 

Comunicação/Interação entre os indivíduos e Capacitação profissional. 

De todo modo, como foi dito anteriormente, apesar da implantação de novas 

tecnologias da informação e comunicação não serem os fatores mais importantes 

para o público que participou desta pesquisa, a implantação das TIC é sim de muita 

relevância para a organização, basta ver as questões de número 05 e 06 do 

questionário, que tiveram mais de 90 por cento dos respondentes dizendo que sim, 

que acredita na melhoria dos serviços da Universidade Federal Fluminense com a 

implantação das Tecnologias da Informação e Comunicação; e que sim, acredita 

que as novas tecnologias da informação e comunicação são um fator de inovação 

no Serviço Público, em ambos os grupos. 

 

5.1 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 

Toda pesquisa científica apresenta algum grau de limitações, no caso deste 

estudo não é diferente. Uma destas limitações foi relacionada à disponibilidade de 

informação por parte dos respondentes. Pode-se considerar que a falta de atenção 

ou teimosia dos respondentes do questionário acabou se tornando um limitador da 

pesquisa. Uma vez que, mesmo sendo os questionários entregues presencialmente 

– o que facilitava uma resposta mais consciente por parte dos respondentes (que em 

dúvida, perguntavam exatamente o que era preciso responder naquela questão) – 

muitos respondentes não seguiam a orientação da pergunta e respondiam da 

maneira que entendiam melhor, prejudicando em parte, a acuracidade da pesquisa. 

Como exemplo disso, pode-se usar a questão número 7 que traz cinco itens 

importantes de melhoria na prestação do serviço público. O questionário buscava 

saber qual item o respondente entendia como mais importante, apesar de todos os 

itens – propositalmente - serem importantes. Muitas pessoas não aceitaram 
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preencher apenas um campo e deixaram vários ou todos os campos preenchidos, o 

que limitava os dados coletados.  

Outro item limitador da pesquisa foi o tempo. Uma vez que 200 questionários 

foram entregues manualmente, isso acabou tomando um tempo maior do que o 

esperado para este processo. Além disso, mudanças no trabalho, compromissos 

familiares, saúde delicada e a gravidez avançada da pesquisadora foi tornando-a 

mais lenta para desenvolver algumas atividades do estudo. 

  

5.2 SUGESTÕES PARA NOVAS PESQUISAS 

 

Visando contribuir para um melhor aperfeiçoamento do tema abordado e 

considerando a importância do assunto aqui discutido, sugerem-se estudos na área 

de processos e gestão do conhecimento atrelados às Tecnologias da Informação e 

Comunicação. Pesquisas em contextos variados como empresas, fábricas e 

instituições diversas também podem ser de grande relevância.  

Em um estudo realizado por Seri (2013) observou-se que somente 

investimentos em Tecnologias da Informação e Comunicação não refletem uma boa 

performance da organização. O investimento deve vir combinado com o esforço de 

desenvolvimento das habilidades e comportamento da força laboral, assim como da 

estrutura organizacional – que segue como sugestão a novos estudos. 

Além disso, seguem outras sugestões para a elaboração de pesquisas 

futuras, como: estudo comparado entre instituições de ensino públicas com 

instituições de ensino privadas; estudos específicos e pontuais dos pontos negativos 

e dos problemas enfrentados pelos usuários das organizações na adoção das novas 

tecnologias da informação e comunicação; A motivação das Instituições públicas em 

criar sistemas de capacitação para seus colaboradores internos; Como as empresas 

públicas podem realizar programas de capacitação com adesão por parte de seus 

colaboradores internos/funcionários, gerando a satisfação dos mesmos; Até onde a 

humanização do atendimento influencia no grau de satisfação dos usuários do 

serviço público. 
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APÊNDICE A - Instrumento de coleta de dados –Questionário (Lakatos, 2010; 

GRAY (2012); BARDIN (2011); GESPUBLICA (2019); YIN (2015); Apresentação 

de trabalhos monográficos de conclusão de curso – EdUFF (2012); WEYNE 

(2004). 

QUESTIONÁRIO DA PESQUISA                                              DATA 
____/_____/_2019. 

1. categoria a qual pertence: 
 Estudante     
 Funcionário Técnico Administrativo     

 
2. Com qual Setor da UFF você se relaciona mais? 

____________________________________________________________
_  

 
3. Você tem facilidade de comunicação com o setor que mais se relaciona? 
 
            SIM                NÃO               MAIS OU MENOS 
     
 
4. Você sabe o que é Tecnologia da Informação e Comunicação? 
          
             SIM               NÃO        
    
5. Você acredita na melhoria dos serviços da Universidade Federal 
Fluminense com a implantação das Tecnologias da informação e 
comunicação? 
 
            SIM               NÃO      
 
6. Você acredita que as novas tecnologias da informação e comunicação são 
um fator de inovação no Serviço Público? 
 
            SIM               NÃO 
 
7. Na sua opinião, qual fator é mais importante para uma boa prestação do 
serviço público? 
 

 

 Comunicação/Interação entre os indivíduos; 

 Capacitação dos profissionais; 

 Implantação de novas Tecnologias da Informação e Comunicação 

 Modernização dos processos Internos da organização. 

 Funcionários Cordiais e com Boa vontade; 
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8. Na sua opinião, o que precisa ser melhorado na prestação de serviço da 
UFF? 
 
 

 Implantação das novas Tecnologias da Informação e Comunicação; 

 Funcionários Cordiais e com Boa vontade; 

 Capacitação dos profissionais; 

  Modernização dos processos internos da organização; 

 Comunicação/Interação entre os indivíduos. 
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APÊNDICE B - Instrumento de coleta de dados (Roteiro para 

entrevistas semiestruturada e direcionada ao Superintendente de 

Comunicação Social da UFF João Marcel Fanara Corrêa) 

 

Pergunta: O que é o projeto da UFF digital?  

Resposta: No início, pelo que me lembro, a Uff digital era um guarda-

chuva e o Sei estava dentro dele. Mas eu não sei exatamente se a 

coisa continuou desse jeito, porque quem pilotava isso era a 

Superintendência de Tecnologia da Informação junto com a 

Superintendência de Documentação. Então eu não sei exatamente se 

Uff digital continua existindo, esse termo, ou se é sinônimo de SEI. 

 

Pergunta: E como que é analisado o uso das TIC pelos setores da 

Universidade no que diz respeito aos meios informais, seriam os 

emails, redes sociais…. como seria feito? 

Resposta: Quando a gente fala de TIC, é um termo que envolvia 

tecnologia com comunicação, mas hoje em dia isso tá tão misturado 

que já não é mais uma coisa tão recente. Antigamente as coisas 

estavam muito isoladas hoje isso tá misturado. Na Universidade 

Federal Fluminense a gente tem uma Superintendência de Tecnologia 

de Informação, STI, temos outra Superintendência que é de 

Comunicação e a gente tem uma outra que é de documentação, 

responsável pela gestão de informação. Em uma estrutura ideal, estas 

três estariam atuando de alguma forma juntas, se não me engano tem 

uma Universidade, a de Pelotas, que tem uma única Superintedência 

que trabalha com estes três temas. Aqui na Uff são Superintedências 

diferentes. Em relação à Superintendência de Comunicação, a gente 

utiliza em termos de tecnologia o site principal da UFF, a gente que 

construiu o site, a gente que administra o Site, o público dele 

idealmente seria o público externo, mas como nós ainda não temos 

uma intranet aqui na Universidade, todo o conteúdo interno, ou seja o 

interesse dos técnicos, dos professores ou de alunos da uff, acabam 
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tendo que ir para este mesmo ambiente que é o site, então fica um 

pouco confuso, mas a gente utiliza o site em termos de tecnologia. 

Comunicação interna a gente utiliza muito e tem funcionado muito 

bem essa questão do email, mas email segmentado, a gente tem toda 

uma inteligência para pegar só dados das pessoas, conseguir 

identificar de que curso que ela é, faixa etária, sexo … a gente 

segmenta os assuntos todos para esses públicos. O principal é que a 

gente consegue medir isso, a gente sabe quem abriu o email, quem 

clicou em cada link do email. Por exemplo se a gente manda um email 

sobre sustentabilidade a gente consegue monitorar que, por exemplo, 

alunos de biologia, veterinária e relações internacionais se 

interessaram por esse email. A partir daí a gente já sabe para quem 

mandar os próximos emails com temas de sustentabilidade, isso evita 

spam e email indesejado. Fora disso tem as mídias sociais, que são 

muito importantes, não funcionam muito com servidor, mas com 

estudantes funcionam muito bem, por exemplo:  Instagran, Facebook, 

Linkedin - que especialmente para ex alunos é muito bom... 

basicamente é isso. 

 

Pergunta: Qual que é a sua visão do funcionamento da Comunicação 

Institucional, entre os próprios servidores e também com o público 

externo, alunos e outras pessoas que busquem os serviços da UFF? 

Você acha que as pessoas estão satisfeitas com essa comunicação 

com a uff ou vc acha que as pessoas vislumbram uma melhora? 

Resposta: A gente fez uma pesquisa em 2017. A gente mandou email 

para toda comunidade interna justamente com essas perguntas. Um 

dado interessante, curioso, é que os técnicos, servidores, sentem falta 

de informação sobre políticas da reitoria - o que está sendo feito, 

pensado, produzido… - está até no site da uff o formulário com o 

gráfico direitinho. A Universidade é uma Instituição extremamente 

complexa, ela está em dez municípios, são mais de 70 mil alunos, 

você tem várias unidades, departamentos que têm métodos 
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diferentes, formas de ver o mundo diferentes. Então uma forma de 

comunicar pode soar completamente diferente para um aluno de 

antropologia e para um aluno de engenharia mecânica, são visões de 

mundo completamente diferentes - e isso não é só com alunos, mas 

os professores também pensam o mundo de maneira diferentes. 

Neste aspecto a Universidade é muito complicada e é muito grande 

também e chegar nas pontas é um grande desafio. A Universidade foi 

criada a partir de várias faculdades na cidade, que eram espalhadas, 

elas já existiam, e a partir delas foi criada a UFF. O que acontece é que 

cada uma dessas faculdades possuíam identidades própria e virando 

Universidade, essa identidade se mantém. Por exemplo, quem é da 

Biomedicina tem um conjunto de valores que quer ser preservado 

diferente dos da faculdade de Direito ou do IACS. Então são mundos 

realmente diferentes e tem história para isso, e a comunicação tem um 

grande desafio do ponto de vista técnico -  de chegar a essas 

pessoas, como faço minha comunicação chegar lá. Hoje o email está 

sendo o método mais eficiente, porque a gente consegue medir isso, 

temos uma taxa de abertura até bem acima do mercado, cerca de 40 

por cento de abertura; e a segunda parte é: como se comunicar com 

essas pessoas, com interesses que são tão conflitantes? Por exemplo 

quando falamos em técnicos administrativos estamos falando de um 

médico que é técnico administrativo, um auxiliar de enfermagem, uma 

nutricionista, um analista também é e são mundos completamente 

diferentes. Além disso, há os que moram em municípios diferentes, 

que carregam as identidades de seus municípios também, então 

realmente é um grande desafio se comunicar com uma comunidade 

tão grande, mas isso é assim no mundo todo! Eu até citei na minha 

monografia uma empresa que desenvolve intranet na Austrália e 

desenvolveu a intranet da Universidade de Sidney. O técnico que fez 

esse trabalho ficou muito impressionado em como é uma 

Universidade. Ele não conhecia a complexidade que é lidar com uma 

Universidade - diversidade de público, fragmentação, capilaridade... 
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Foi um desafio muito grande para a maior empresa do mundo que 

cuida disso e que tem experiência em empresas de mercado. Então, a 

Universidade é uma empresa muito diferente e a comunicação tem um 

desafio muito grande de conseguir chegar nessas pessoas, sem 

contar essa questão da dinâmica. O que funcionava em 2015, por 

exemplo, hoje não funciona. Exemplo disso é o facebook, em 2015 a 

Superintendência de Comunicação Social se organizou em volta de 

uma rede social, só que agora a gente já tá revendo isso, porque ela 

perdeu popularidade... então a comunicação tem que se modificar o 

tempo inteiro, é diferente de uma redação de um jornal que usa o 

mesmo método, apesar de mudar a plataforma, ou é site ou é papel, 

mas não tem tanta alteração por causa da lógica de trabalho.  Aqui, no 

caso da Comunicação Institucional a mudança tem que ser feita e nem 

sempre as equipes têm muita facilidade de fazer essa mudança. Aqui 

como tudo é muito multidisciplinar a gente consegue se adaptar com 

relativa rapidez , frente a outras universidades. 

Pergunta: O que que é o SEI? Como ele surgiu? Como foi criado? 

Resposta: O SEI existiu por uma exigência legal de ter os processos 

digitais e a Uff já tinha usado outro sistema, que era da justiça, se não 

estou enganado, mas com alcance muito limitado. Então, a Uff 

procurou soluções e descobriu o SEI, que foi desenvolvido pelo TRF-

4. O grande desafio para implantação do SEI é que a Universidade não 

tinha os processos de trabalho mapeados, então na verdade a gente 

contava com a memória das pessoas. Isso é uma realidade muito 

nacional, nossa cultura é muito oralizada então é muito difícil que se 

documente as coisas. O maior desafio do SEI é realmente mapear 

todas as atividades, ver o que que tem de redundante, o que pode ser 

melhorado, melhorar os processos - o fluxo - e aí é implantado no 

Sistema.  

 

Pergunta: Como estão sendo feitos os treinamentos de funcionários? 

Os cursos são presenciais? 
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Resposta: São feitos cursos para multiplicadores, pessoas que iriam 

multiplicar dentro da Universidade esses cursos. Por que se existem 

dez mil usuários, é muito complicado treinar dez mil pessoas… e o 

site do SEI tem os manuais muito bem feitos, muito bem explicados, o 

que supre bastante a implantação. Toda terça-feira tem uma reunião 

da comissão principal, são quase vinte funcionários, técnicos de 

diversas áreas da Universidade e tem as sub-comissões também… 

eles treinam os multiplicadores para conseguir dar vazão à 

Universidade toda - mas o manual, os tutoriais no site, os cursos on-

line, já suprem completamente. 

 

Pergunta: E vocês já podem verificar algum retorno ou caso de 

sucesso? 

Resposta: Sim, o retorno mais palpável, mais material, é a diminuição 

de papel. O que se economizou de papel é um absurdo! Mas isso nem 

é o principal, o principal mesmo é a diminuição do trabalho penoso de 

lidar com papel e a rapidez na tramitação. Por exemplo, as Unidades 

fora da sede, como Friburgo, Volta Redonda… tinham que pegar um 

carro, cheio de papel, de processo, trazer para cá, para assinar, para 

depois voltar…. hoje é tudo feito on-line, esse tempo com 

deslocamento, custo com automóvel, não existem mais, pode tramitar 

esses processos de qualquer lugar… isso facilitou muito  para as 

unidades fora de sede. 
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APÊNDICE C – E-mail solicitando marcar uma entrevista 

semiestruturada e direcionada à Superintendente de Documentação 

Déborah Motta Ambinter. 

 

 

 


