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RESUMO 

 
Partindo do princípio de que os custos ocultos podem estar presentes em todas as 
entidades, inclusive nas instituições públicas brasileiras – onde as disfunções 
resultantes da interação de estruturas atrofiadas com comportamentos atrofiados 
fazem com que estes custos se perpetuem – esta pesquisa busca responder, dentro 
do contexto da administração pública, como a Gestão do Capital Intelectual pode 
contribuir para melhor administrar os custos ocultos. Neste sentido, deve-se levar em 
consideração que as técnicas contabilísticas não podem reconhecer esse tipo de 
custo e que a Nova Gestão Pública tem buscado técnicas de gerenciamento 
aplicáveis ao setor público que resultem no aumento da eficiência, transparência e 
qualidade dos serviços prestados ao cidadão. Para tanto, primeiramente buscou-se 
na literatura os principais conceitos, origens, natureza e classificação dos custos 
ocultos e do Capital Intelectual, bem como os modelos e técnicas para sua 
identificação e mensuração. A partir daí, realizou-se um estudo de caso no 
Departamento de Contabilidade e Finanças da Universidade Federal Fluminense e 
áreas correlacionadas. Foi aplicado um questionário baseado em método de 
reconhecimento e mensuração do Capital Intelectual do setor público, o qual pode 
apresentar resultados que direcionam para insuficiência, estagnação ou excelência, 
sendo os dois primeiros grandes indicadores da ocorrência de custos ocultos. Foi 
possível verificar que a Gestão do Capital Intelectual no Serviço Público pode ser 
aplicada de forma a contribuir na regulação dos comportamentos e estruturas 
atrofiadas, objetivando com isso diminuir as disfunções que geram custos ocultos e 
produzem efeitos destrutivos para a performance eficiente do serviço público. 
 
Palavras-chave: Custos Ocultos; Capital Intelectual; Administração Pública; Serviço 
Público. 

 
 



ABSTRACT 

 

Assuming that hidden costs may be present in all entities, including Brazilian public 
institutions – where dysfunctions resulted from the interaction between both 
atrophied structures and atrophied behaviors make these costs to perpetuate 
themselves – this research aims to answer, within public administration context, how 
intellectual capital management can help to improve hidden costs management as 
well. In this sense, it must be taken that accounting techniques cannot recognize this 
kind of cost and the New Public Management has searched for management 
techniques applicable to public sector that result in increasing efficiency, 
transparency and quality of services provided to citizens. To do so, first one has 
sought in literature about the main concepts, origins, nature and classification of 
hidden costs and Intellectual Capital, as well as models and techniques for its 
identification and measurement. Thereafter, one has performed a case study in the 
Accounting and Finances Department of Federal Fluminense University and its 
related areas.It has been applied a survey based on a method for recognition and 
measurement of intellectual capital in public sector, which can produce results that 
lead to failure, stagnation or excellence, the first two ones are considered main 
indicators of the occurrence of hidden costs. Was possible to verify that the 
Intellectual Capital Management in Public Service can be applied in order to 
contribute for the regulation of behavior and atrophied structures, aiming this way to 
reduce dysfunctions that generate hidden costs and produce destructive effects for 
the efficient performance of the public service. 
 
Keywords: Hidden Costs; Intellectual Capital; Public Administration.Public Service. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Vive-se atualmente em uma era em que dados, informações e conhecimento 

sobre diversos temas estão cada vez mais disponíveis, graças aos avanços da 

tecnologia de informação. A cada dia, sobre cada indivíduo ao alcance da mídia ou 

das instituições de ensino, acontece uma série de bombardeios de grande 

quantidade de informações em um curto espaço de tempo. Isto faz com que boa 

parte destas informações seja absorvida de maneira superficial. 

Décadas atrás, a oferta de informação era mais restrita e o conhecimento 

era considerado privilégio de alguns. Atualmente, informação e conhecimento são 

considerados vantagem competitiva. Neste sentido, o diferencial consiste em saber 

gerenciar as informações e suas fontes e utilizá-las de maneira estratégica tanto 

para a organização quanto para o indivíduo nela inserido. 

No contexto do serviço público federal, verifica-se que nos últimos anos – 

objetivando também a renovação de pessoal – foram autorizados diversos editais de 

concursos para a reposição de centenas de cargos vagos, tanto por aposentadoria 

quanto por exoneração de servidores. Por sua vez, vem sendo observado que 

muitos dos profissionais recém-empossados não obtiveram acesso às informações 

necessárias ao cumprimento das rotinas específicas de suas atribuições justamente 

porque tais conhecimentos ficaram retidos com os servidores que deixaram os 

cargos anteriormente. Por conseguinte, supõe-se que a qualidade dos serviços pode 

ficar comprometida e, consequentemente, gerar custos não previstos inicialmente. 

Os custos normalmente são previsíveis e mensuráveis em diversos casos, 

principalmente nas atividades de indústria e comércio; porém, Miller; Vollmann 

(1985) teorizam que as atividades são a melhor base para a alocação e 

transparência dos custos. A falta de transparência significa a existência de custos 

invisíveis. Estes custos invisíveis (ou ocultos), segundo LIMA (1991), podem ser tão 

danosos quanto os tradicionais, pois seu impacto atinge – além das finanças – a 

qualidade, a produtividade e a imagem da instituição de formas muitas vezes 

irrecuperáveis e de difícil mensuração ou previsão. 

Na opinião de Santos (2003), o estudo dos custos ocultos pode se mostrar 

de grande valia, ao passo que este identificará onde existem as disfunções que 

empatam o crescimento e a qualidade da prestação dos serviços. Neste sentido, 
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Savall; Zardet (2004) sugeriram, após estudos da origem dos custos ocultos, um 

método de análise socioeconômica como forma de abordar tais custos. 

Nesta mesma linha, Bernardi (2004, p. 265) afirma que – se não for possível 

medir os custos invisíveis que poderão advir – “a empresa ao menos deve ter 

consciência de sua existência, das causas e dos sintomas, e combatê-los, uma vez 

que minam sua saúde e a eficiência da gestão”. Assim, MOTOMURA (1999) 

pondera que não se deve avaliar os efeitos isolados (fatores) de cada sinal de 

custos invisíveis existentes e sim de forma conjunta com outros fatores. 

Portanto, sob a ótica de gestão estratégica, é recomendável que os custos 

invisíveis sejam identificados, ordenados e avaliados, individual e conjuntamente, 

verificando se há necessidade efetiva de gerenciamento sobre eles. 

Constata-se no serviço público, mais especificamente nos ambientes 

administrativos, que a disseminação do conhecimento é um dos fatores 

indispensáveis para garantir a qualidade dos serviços prestados. Para KLASE 

(1996), os recursos humanos com seus conhecimentos, habilidades e atitudes são 

fundamentais para que a entidade alcance seus objetivos. 

Desta forma, a Gestão do Capital Intelectual nas organizações públicas pode 

– segundo JOIA (2001) – colaborar para esta disseminação, além de melhorar o 

desempenho dos servidores com a redução do retrabalho e aumento da 

produtividade. 

 

1.1 FORMULAÇÃO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA 

 

Considerando que:  

a) Os gestores e servidores dos órgãos públicos não atuam em um 
ambiente de concorrência profissional do tipo “selvagem”, como ocorre 
comumente no mercado de trabalho da iniciativa privada;  
 

b) Que o objetivo principal das universidades públicas é a disseminação do 
conhecimento e da informação;  

 

c) Que na administração pública em geral tem crescido a preocupação com 
os custos e com a qualidade dos serviços prestados, vinculando-os à busca 
da eficácia e da eficiência, a Gestão do Capital Intelectual apresenta-se 
como alternativa para diminuir os custos ocultos e maximizar o valor dos 
intangíveis com a melhoria do desempenho e da qualidade dos serviços 
prestados. 
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Sob esta perspectiva, pergunta-se: como a gestão do capital intelectual pode 

contribuir para a administração dos custos ocultos no serviço público? 

 

1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

O objetivo desta pesquisa é evidenciar a contribuição que a Gestão do 

Capital Intelectual pode fornecer como ferramenta auxiliar na detecção, prevenção e 

administração dos custos ocultos. 

Para alcançar o objetivo geral tem-se definido os seguintes objetivos 

específicos: 

a) Avaliar o nível de capital intelectual em uma instituição pública e 
identificar elementos que necessitam de ações de melhoria visando ao 
alcance do desempenho desejado; 
 

b) Constatar que aspectos estão influenciando, negativamente, o Capital 
Intelectual no serviço público ao ponto de gerar comportamentos e 
estruturas atrofiadas; 
 

c) Identificar que tipos de custos ocultos estão presentes nas instituições 
públicas e quais suas principais origens. 

 

1.3 QUESTÕES DA PESQUISA 

 

A proposta de utilizar a Gestão do Capital Intelectual como ferramenta de 

estratégia administrativa e política para influenciar na educação profissional, na 

motivação dos servidores públicos e na cultura organizacional, visa à integração – 

de forma harmoniosa – de pessoas, processos e tecnologias no ambiente 

organizacional, trazendo como resultado a melhoria na administração dos custos, 

principalmente dos custos ocultos. 

Nesta linha de proposta, foram pontuadas algumas questões a serem 

respondidas com os resultados da revisão da literatura e da pesquisa de campo a 

ser realizada, visando o atendimento ao objetivo geral da investigação: 

a) Como avaliar o atual nível do capital intelectual em uma instituição pública 
de modo a identificar elementos que necessitem de ações de melhoria 
visando alcançar o desempenho desejado; 
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b) Identificar quais aspectos está influenciando negativamente o capital 
intelectual no serviço público ao ponto de gerar comportamentos e 
estruturas atrofiadas; e 
 

c) Que tipos de custos ocultos estão presentes nas instituições públicas e 
quais suas possíveis origens. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DA PESQUISA 

 

Nas duas últimas décadas tem se intensificado diversas discussões no 

serviço público sobre assuntos de interesse do cidadão e dos gestores. Entre os 

temas abordados há aqueles que tratam da qualidade dos serviços, dos custos 

envolvidos na prestação destes serviços, do tratamento dispensado pelos servidores 

aos cidadãos e da prestação de contas que os gestores devem oferecer. 

Neste contexto espera-se, com o referido trabalho, incrementar a discussão 

acerca da participação do Capital Intelectual no desempenho das organizações 

públicas no que tange a estes aspectos e aos resultados tangíveis e intangíveis 

percebidos pelos cidadãos. 

Espera-se, com a demonstração dos resultados desta pesquisa, estimular o 

comprometimento das chefias dos órgãos públicos, em especial das Universidades, 

com as iniciativas necessárias em termos de desenvolvimento estratégico e 

organizacional, investimento em infraestrutura tecnológica e cultura organizacional 

favorável à implantação da Gestão do Capital Intelectual e ao atingimento dos 

objetivos estratégicos da instituição. 

Ademais, presume-se que a pesquisa traga como resultado a identificação 

do nível de Gestão do Capital Intelectual nas áreas pesquisadas e a verificação da 

ocorrência de custos ocultos nestas áreas e sua relação com a qualidade dos 

serviços prestados. 

Logo, seus resultados também se apresentam interessantes para os 

gestores públicos em geral, os quais poderão usufruir os benefícios de priorizar a 

criação e a implementação de processos que sistematizam a capacidade dos 

servidores de capturar, armazenar, criar e compartilhar a informação exata de 

maneira rápida e precisa. Entre estes benefícios encontra-se a identificação e 

administração dos custos ocultos.  
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Finalmente, procura-se disponibilizar o entendimento de que é necessário 

tornar o conhecimento – o qual se trata de um bem tangível – em algo mais 

acessível e proveitoso para a organização como um todo, demonstrando que isso é 

possível através da Gestão do Capital Intelectual. 

Do mesmo modo, é aguardado que este trabalho contribua para aumentar o 

número de pesquisas relacionadas a Custos Invisíveis e à Gestão do Capital 

Intelectual na Administração Pública, já que estes assuntos não são abordados com 

grande frequência. 

 

1.5 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO  

 

Como delimitação desta pesquisa, no âmbito espacial, foi escolhido o 

Departamento de Contabilidade e Finanças da Pró-Reitoria de Planejamento da 

Universidade Federal Fluminense que se situa na Cidade de Niterói no Estado do 

Rio de Janeiro. 

O motivo da escolha do Departamento justifica-se em função da 

acessibilidade favorecida pelo fato do pesquisador trabalhar e deter conhecimento 

nesta área e dos seus processos. 

Será considerado o número total de servidores que desempenham 

atividades no Departamento como amostra representativa dos técnicos 

administrativos que atuam na execução financeira e orçamentária na Universidade. 

São servidores que possuem formações que abrangem do nível médio ao nível de 

mestrado, em diversas áreas do conhecimento, sendo a maioria das Ciências 

Contábeis, Administração e Direito. 

Estes participarão da pesquisa respondendo questionário cujo objetivo é a 

avaliação do nível de Capital Intelectual no Serviço Público. Como modelo de 

avaliação foi escolhida a teoria proposta por QUEIROZ (2003). 

Tal escolha justifica-se pelo fato de o modelo ter sido desenvolvido como 

alternativa aos modelos existentes que, em sua grande maioria, tratam apenas do 

Capital Intelectual na iniciativa privada. 

Acrescenta-se outro diferencial que é a inclusão de elementos que são 

específicos da área pública como: transparência, prestação de contas e qualidade 

do serviço público, além dos elementos existentes nos modelos mais conhecidos. 
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Ainda na dimensão teórica, esta pesquisa, ao abordar o tema Custos, 

enfatizará os conceitos e a classificação de Custos Ocultos ou Invisíveis e 

pesquisará, prioritariamente, suas origens, ocorrências e efeitos, deixando como 

secundário outros aspectos tratados pela contabilidade de custos. 

 

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Incluindo este primeiro capítulo que traz a Introdução, esta pesquisa 

encontra-se estruturada em cinco capítulos. 

No primeiro encontramos a introdução, no segundo será abordada a revisão 

da literatura para fundamentar a pesquisa. Esta revisão está subdividida em três 

assuntos que permeiam o trabalho: a Administração Pública, o Capital Intelectual e 

os Custos Ocultos. 

Em relação ao conhecimento do assunto, a revisão bibliográfica busca 

acumular informações e satisfazer a curiosidade sobre os assuntos pesquisados, 

além de criar condições para conduzir uma linha de raciocínio direcionada para 

compreender o contexto atual da administração pública e aspectos históricos. 

Ainda na revisão da literatura, será tratada a gestão do Capital Intelectual, 

sua composição, métodos de mensuração e sua aplicabilidade na esfera pública. 

Por fim, os Custos Ocultos também serão tratados na terceira etapa da pesquisa. 

Suas origens, características, composições e classificações, bem como suas 

relações com as estruturas e comportamentos das pessoas que compõem uma 

organização. 

O terceiro capítulo descreverá a metodologia e o tipo da pesquisa a ser 

aplicada na análise dos dados necessários para verificar qual a contribuição da 

gestão do Capital Intelectual na administração dos custos ocultos no serviço público. 

Para tanto, será realizado um estudo de caso em um dos departamentos de 

uma autarquia pública federal, com coleta de dados através de questionário, o qual 

servirá para, primariamente, analisar em que nível se encontra a gestão do Capital 

Intelectual na instituição pública estudada e, secundariamente, verificar a ocorrência 

de custos ocultos nas rotinas dos serviços prestados pela instituição. 

No quarto capítulo será apresentada a tabulação dos dados obtidos com as 

respostas dos questionários que retornaram bem como a interpretação da amostra 

no tocante ao perfil dos entrevistados. 
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Os resultados em cada componente do capital intelectual e suas 

interpretações também estarão neste capítulo, onde serão levantados os aspectos 

negativos e os custos ocultos verificados. 

As conclusões, recomendações e ressalvas serão apresentadas no quinto e 

último capítulo. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Para um melhor entendimento sobre o contexto em que estão inseridas 

todas as atividades do serviço público, é necessária a apresentação das 

peculiaridades da Administração Pública: seus princípios fundamentais, as teorias 

que influenciaram – principalmente a Teoria da Burocracia – a estrutura e a 

organização do Estado e as tentativas de reformas pelas quais passou. 

Marshall (1998) define a Administração Pública, enquanto disciplina, como 

um campo de estudos interdisciplinar que captura, de um lado, as tensões entre uma 

orientação racional instrumental (dirigida para a ampliação da eficácia e da 

eficiência), e de outro, uma orientação política que considera as questões dos 

valores e visa promover o interesse público. 

Na Constituição Federal de 1988 são identificadas as principais funções do 

Estado em relação aos serviços públicos básicos a serem oferecidos à população: 

saúde, educação, segurança e previdência social. (BRASIL, 1988). É justamente 

nestes serviços básicos e essenciais que se encontram as maiores mazelas da 

administração pública. 

Os desafios sociais e econômicos que se apresentam são vários e se 

ampliam em sua área de alcance. A manutenção da estabilidade econômica com 

combate à inflação e com a busca de um país mais competitivo no mercado 

internacional, redução dos juros básicos da economia, investimento em 

infraestrutura e a estabilização da carga tributária são exemplos de desafios a serem 

vencidos. 

No campo social, a ampliação do alcance das políticas sociais de combate à 

miséria e à fome, o aumento da cobertura e a melhoria da qualidade da educação, 

da saúde e da segurança pública e a oferta de democracia e cidadania a todos os 

brasileiros, acrescentam-se a esta lista de desafios. Sem mencionar os casos 

específicos relativos aos problemas enfrentados pelas grandes cidades, tais como: 

habitação, transporte e emprego. 

A este contexto acrescenta-se o aspecto administrativo, no qual se 

acumulam problemas de gestão financeira e de recursos humanos (modelos 

remuneratórios e de carreira equivocados e, por sua vez, de previdência caótica), 



23 

bem como diversos casos de corporativismo e nepotismo que perpetuam núcleos de 

poder. 

Este quadro provoca a manifestação da população, a qual pressiona os 

governos a melhorarem o desempenho nos serviços básicos e a apresentar mais 

transparência nas atividades e nos gastos públicos e maior eficiência no consumo 

dos recursos. A imprensa se farta revelando o mau comportamento de agentes 

públicos, administrativos e políticos, que utilizam os bens públicos como se fossem 

suas propriedades (REIS, 1996). 

A despeito do enorme conjunto de leis que disciplinam a boa utilização do 

dinheiro público, os agentes responsáveis pela administração dos recursos 

continuam a cometer atos de improbidade administrativa, gerando desperdícios, 

realizando despesas que ignoram todos os princípios constitucionais da 

administração pública. 

Estes desperdícios e outros escândalos denunciados resultam de disfunções 

dos processos ou dos comportamentos dos servidores públicos ou mesmo da 

interação dos dois fatores. Com isso, diversos custos que não estavam previstos no 

planejamento e no orçamento invariavelmente acabam ocorrendo. São os chamados 

Custos Ocultos ou Invisíveis, cujo ônus, no final das contas, será arcado pelos 

contribuintes que pagam seus impostos aguardando um retorno em serviços da 

parte do Estado. 

Este breve panorama demonstra o resultado da desobediência e da não 

aplicação dos princípios norteadores da administração pública.  

 

2.1.1 Princípios Constitucionais Da Administração Pública 

 

A Lei Máxima da nação, promulgada em 1988, em seu artigo 37, estabelece 

os princípios que devem reger a administração pública: 

 
 
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência [...] (BRASIL, 1988, p. 36). 
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De acordo com o Decreto nº 5.378/2005, a gestão pública – para ser 

excelente – tem que ser legal, impessoal, moral, pública e eficiente. O mesmo 

decreto apresenta estes princípios com as seguintes descrições: 

a) Legalidade:  
 
 

“estrita obediência à lei; nenhum resultado poderá ser considerado bom, 
nenhuma gestão poderá ser reconhecida como de excelência à revelia da 
lei”. (BRASIL, 2008, p.10); 

 
 

b) Impessoalidade: 
 
 
[...] não fazer acepção de pessoas. O tratamento diferenciado restringe-se 
apenas aos casos previstos em lei. A cortesia, a rapidez no atendimento, a 
confiabilidade e o conforto são requisitos de um serviço público de 
qualidade e devem ser agregados a todos os usuários indistintamente. Em 
se tratando de organização pública, todos os seus usuários são 
preferenciais, são pessoas muito importantes. (BRASIL, 2008, p. 10). 
 
 

c) Moralidade: 
 
 

“pautar a gestão pública por um código moral. Não se trata de ética (no 
sentido de princípios individuais, de foro íntimo), mas de princípios morais 
de aceitação pública.” (BRASIL, 2008, p.10); 

 
 

d) Publicidade: “ser transparente, dar publicidade aos fatos e dados. Essa é 
uma forma eficaz de indução do controle social”. (BRASIL, 2008, p.10); e 

 

e) Eficiência:  
 
 
“fazer o que precisa ser feito com o máximo de qualidade ao menor custo 
possível. Não se trata de redução de custo de qualquer maneira, mas de 
buscar a melhor relação entre qualidade do serviço e qualidade do gasto”. 
(BRASIL, 2008, p.10). 
 
 

Para Abunhaman (2006) estes princípios devem ser respeitados dentro de 

uma instituição e precisam ser executados dentro de um rigoroso controle interno. 

Este conjunto somente funcionará com o total envolvimento das pessoas da 

organização e implica em uma criteriosa preparação de toda a empresa, criando 

condições propícias de adaptações políticas, mudanças de processos e 

comportamento. O apoio e o forte comprometimento devem partir da alta 

administração e se disseminar por toda a estrutura organizacional.  
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O mesmo autor entende que a criação de controles internos é fundamental 

para que a União, Estados e Municípios resguardem seus ativos, assegurem a 

fidelidade e integridade dos registros, demonstrações, informações e relatórios 

contábeis; conheçam efetivamente suas realidades; estabeleçam e conheçam seus 

compromissos com a gestão; orientem e estimulem a organização estrutural e 

funcional, comunicando as diretrizes administrativas aos setores envolvidos. 

 

2.1.2 A Estrutura Organizacional do Estado 

 

Segundo a Constituição Federal do Brasil, o Estado é representado por três 

poderes, os quais constituem sua estrutura organizacional, a saber: Executivo, 

Legislativo e Judiciário; e por três níveis: União, Estados da Federação e Municípios 

e Distrito Federal.  

Para Costa (2010), Governo e Administração Pública tem em comum o fato 

de serem, juntamente com as instâncias legislativa e jurídica e os aparatos militar e 

policial, constituintes do Estado. 

O Setor Público abrange os Órgãos da Administração Direta, as Autarquias 

e as Fundações das três esferas de governo (federal, estadual e municipal) e suas 

respectivas empresas estatais, o Banco Central e o Instituto Nacional de Seguridade 

Social – INSS. (SILVA; MEDEIROS, 2009, p.101). 

Em sentido amplo, pode-se entender o Aparelho do Estado como sendo: 

 
 
[...] o Estado como organização, que conta com servidores públicos, 
recursos financeiros, máquinas, equipamentos e instalações, para a 
prestação de serviços no interesse da sociedade. O aparelho de Estado é o 
executor das decisões que são tomadas pelo Governo. Daí, a necessidade 
de que atue com eficiência e presteza, em respeito ao contribuinte e 
procurando sempre dar respostas às necessidades da sociedade. 
(BRESSER-PEREIRA, 1997, p.15). 
 
 

Faria; Meneghetti (2010) descrevem o Estado, como sendo uma 

organização burocrática fundamental, consolidando uma elite política normalmente 

associada à classe dominante e criando, além disso. Um corpo de funcionários 

hierarquicamente organizados para se ocuparem da administração. Procura-se 

manter, com essa organização, a ordem interna, além de proteger o estado contra 

ameaças externas. O Estado utiliza-se do seu poder disciplinador, de políticas que 
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promovam consenso social e, também o monopólio da violência, visando manter a 

ordem estabelecida. 

A partir deste entendimento inicial, pode-se distinguir a Reforma do Estado 

da Reforma do Aparelho do Estado. A Reforma do Estado compreende um sentido 

amplo. A seu turno, a reforma do Aparelho do Estado detém uma abrangência mais 

restrita e direcionada a tornar a administração pública mais eficiente e mais voltada 

para a cidadania. 

Neste sentido, o governo brasileiro, dada sua legitimidade democrática e 

apoio da sociedade civil, já possui alto grau de governabilidade. O problema maior 

que pode vir a afetar o governo é o baixo nível de governança, considerando sua 

capacidade de implementar suas políticas, a qual pode ser influenciada e limitada 

pela rigidez e ineficiência do aparelho do estado. 

A reforma do aparelho do Estado é uma resposta que pode ser dada à crise 

de governança, e uma forma de defender o Estado enquanto coisa pública ou 

patrimônio público. A defesa do patrimônio público é característica inerente ao 

estado democrático. Esta defesa acontece em duas frentes: uma política e outra 

administrativa. 

Na frente política defendem-se os direitos individuais do cidadão, como a 

liberdade de expressão e de imprensa, eleições livres, explicitação dos direitos 

públicos ao patrimônio – comum a todos – e participação e controle direto dos 

cidadãos sobre a administração pública. 

Na frente administrativa tenta-se defender a coisa pública através da adoção 

de novas formas de administração pública. No Brasil, diversas configurações 

sucederam-se sem que as anteriores fossem completamente abandonadas com a 

adoção das posteriores. 

Para Drumond et al, (2014) a reforma do estado, sob a perspectiva 

gerencial, pode ser considerada uma mudança nas funções do Estado, o qual se 

abstém de ser o provedor de bens e serviços para assumir a função de gestor e 

regulador do desenvolvimento. 

 

2.1.3 Administração Pública Patrimonialista 

 

Entendido como o primeiro modelo de administração publica no Brasil, o 

Patrimonialismo inicia-se no período colonial, onde a dominação da metrópole 
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Portugal sobre a colônia brasileira expressava a aceitação dos súditos diante dos 

soberanos como algo natural. 

O Patrimonialismo, embora não se trate de um modelo benéfico para o 

público, constitui em um tipo de configuração adotado pelos gestores públicos, no 

qual o aparelho do Estado funciona como uma extensão do poder do soberano. Os 

servidores do Estado possuem posição de nobres reais. Os cargos funcionam como 

títulos de nobreza. O que é público não se diferencia do que é privado.  O nepotismo 

e a corrupção são características marcantes deste tipo de administração 

Mesmo após a proclamação da independência e da república, o 

Patrimonialismo perdurou no período conhecido como a política dos governadores, 

marcado pelo coronelismo, onde os grandes proprietários de terra incorporam o 

papel de soberano e se apropriam do poder político e econômico. 

Filippim, Rossetto (2010) apresentam as principais características do 

Patrimonialismo que predominaram no Brasil durante os períodos colonial, imperial e 

República Velha. Entre elas estão o favoritismo, o assistencialismo e o clientelismo, 

que tornam o povo dependente de ações pontuais ou esporádicas do governo. Além 

destes são citadas pelos autores o improviso pela predominância do poder pessoal 

nas tomadas de decisão baseadas em pontos de vista também pessoal. 

Oliveira et al. (2011) observam que algumas variações do Patrimonialismo 

podem ser identificadas, como: o Patrimonialismo privado em que grupos se 

apropriam e exploram o Estado através de contratos superfaturados, empréstimos 

subsidiados e recebimento de vantagens pessoais; o Patrimonialismo jurídico e 

fiscal, no qual as leis são manipuladas para garantir a impunidade por crimes 

comuns, fiscais ou políticos; o Patrimonialismo negativo, em que o poder político é 

utilizado para discriminar ou prejudicar grupos sociais entendidos como opositores 

aos governantes. 

Para Drumond et al. (2014) estas características demonstram que no modelo 

Patrimonialista o aparelho do Estado está constituído pelas pessoas que nele 

transitam livremente e estas não distinguem o que é público e o que é privado. As 

práticas adequadas não são institucionalizadas e toda ação estatal é uma ação do 

particular que a coordena. 

Na sociologia weberiana o Patrimonialismo caracteriza-se como a 

apropriação dos recursos estatais pelos funcionários públicos, grupos políticos e 

segmentos privados. (OLIVEIRA et al., 2011). 
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O Patrimonialismo é um dos quatro traços culturais descritos por Cherque, 

Pimenta (2014) como principais determinantes dos desvios na aplicação de normas 

no setor público brasileiro. 

Os autores ainda citam o Mandonismo (coronelismo) que distorce e banaliza 

a criação e aperfeiçoamento de normas orientadas para a produtividade; o 

Personalismo que é marcado pela imposição da “pessoa” dos dirigentes e 

administradores sobre a estrutura da gestão pública. Estes indivíduos se sentem no 

direito de desrespeitar as normas em troca da satisfação de suas demandas 

pessoais; e o Formalismo que tem sobre as normas o efeito da cristalinização, do 

cumprimento obstinado do estabelecido e a recusa à crítica ou proposições de 

reformulação mesmo em face de absurdos evidentes. 

Zwick et al (2012) alerta que o Patrimonialismo, mesmo tendo sido 

combatido por diversos governos, não foi eliminado das práticas públicas brasileiras 

e superá-lo ainda é um grande desafio e não deve ser ignorado, pois suas origens 

estão em atitudes e costumes ainda muito arraigados na política nacional. 

Como forma de defender a coisa pública contra o Patrimonialismo, surge na 

administração pública a aplicação da Teoria da Administração Burocrática. 

 

2.1.4 A Teoria da Burocracia na Administração Pública 

 

Foi a partir da descoberta dos trabalhos de Weber (2010) que a Sociologia 

da Burocracia propôs um modelo de organização, surgindo, a partir daí, a Teoria da 

Burocracia na Administração, considerada como um tipo ideal de gestão. 

Críticas foram levantadas contra a Teoria Clássica, devido ao seu 

mecanicismo. Por sua vez, a Teoria das Relações Humanas recebeu críticas devido 

ao seu aspecto romântico, demonstrando, portanto, a ausência de uma teoria que 

servisse de orientação para o administrador. Este direcionamento só viria a ser 

encontrado pelos estudiosos da época nas obras de Max Weber, sociólogo e 

economista alemão, considerado como um participante da abordagem estruturalista. 

Max Weber (2010) preocupou-se com a hierarquia de pessoas na 

organização, defendendo os critérios de mérito para contratação e promoção, com 

papéis precisamente definidos para cada cargo. Estas características deram origem 

ao modelo denominado "Modelo Burocrático". 
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A Administração Pública sob o Modelo Burocrático surgiu no Brasil no início 

do século passado, em 1930,no período do Governo do Presidente Getúlio Vargas, 

em concomitância ao surgimento do Estado liberal, como uma forma de defender a 

coisa pública contra o patrimonialismo. 

Drumond et al. (2014) relatam que a escolha do modelo burocrático visava 

romper com as práticas de corrupção, nepotismo e arbitrariedade das ações 

públicas de um patrimonialismo até então vigente e contrário aos interesses de uma 

nova classe que surgia: a classe urbana.  

A Burocracia foi assimilada como forma de organização que se baseia na 

racionalidade, isto é, na adequação dos meios aos objetivos pretendidos, a fim de 

garantir a máxima eficiência possível no alcance dos objetivos. 

Essa eficiência é, segundo Motta; Pereira (2004), uma forma específica de 

racionalidade, na qual a coerência dos meios em relação aos fins visados se traduz 

no emprego de um mínimo de esforços (meios) para a obtenção de um máximo de 

resultados (fins). 

Max Weber (2010) apresentou a Burocracia como um tipo de poder 

suficiente para a funcionalidade eficaz das organizações. Teve como destaque a 

precisão de uma abordagem integrada e generalista das empresas.  

A Teoria Clássica, valendo-se do julgamento altamente negativo em relação 

ao ser humano, trazia em seu bojo uma administração prioritariamente 

centralizadora dos responsáveis pela organização, utilizando recursos dos mais 

diversos para alcançar seus objetivos, dentre eles a padronização de atividades e 

total controle por meio da persuasão, coação, punições e recompensas. 

Por outro lado, a Teoria das Relações Humanas tinha o homem como sua 

maior riqueza. Este deveria ser motivado segundo sua própria natureza para que 

pudesse produzir melhor. Esta teoria lançava mão de uma administração mais 

participativa, valorizada pela descentralização, delegação e auto avaliação. 

Na Burocracia de Weber (2010), a liderança deve ser exercida com 

obediência às regras impessoais, formais e profissionais, através de uma estrutura 

embutida no contexto de uma hierarquia, onde o poder depende do grau de 

especialidade e competência técnica de quem o detém. 

Para Weber (2010), mais importante do que deixar uma definição para 

Burocracia era apresentar suas vantagens e demonstrar suas características. Estas 

peculiaridades contribuíam para o objetivo de alcançar a máxima eficiência das 
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organizações. Weber (2010) propôs, então, a Burocracia como um sinônimo de 

eficiência e excelência, pois mostra como tudo deve ser feito em seus mínimos 

detalhes. 

Convém ressaltar que as concepções enfocadas por Weber (2010) 

exerceram grande influência sobre as pesquisas no âmbito da Administração Pública 

que, por ser institucionalizada e adotar a forma de organização burocrática nas suas 

atividades típicas e essenciais, constitui o campo lógico e natural de aplicação do 

enfoque weberiano. 

Merton (1967), um dos primeiros estudiosos da Burocracia a definiu como 

uma estrutura grupal secundária, destinada a desempenhar determinadas atividades 

e que não podem ser cumpridas satisfatoriamente por critérios grupais primários. 

Mota (2000) apresenta a burocracia como uma estrutura social onde a 

direção das atividades coletivas fica a cargo de um aparelho impessoal organizado 

de forma hierárquica, que se utiliza de métodos e critérios impessoais e racionais. 

Constitui em um grupo social, o qual se afasta do resto da sociedade e se impõe a 

ela, dominando-a através de organizações como o Estado, empresas, escolas, 

partidos políticos etc. 

Para Motta; Pereira (2004, p. 23) a Burocracia “é o sistema social em que a 

divisão do trabalho é sistemática e coerentemente realizada, tendo em vista os fins 

visados. É o sistema social em que há procura deliberada de economizar os meios 

para se atingir os objetivos”. 

Drumond et al. (2014) destacam que este modelo apresenta alguns 

elementos que são essenciais: a estrutura de autoridade impessoal; hierarquia de 

cargos altamente especificada; descrição de cargos com claras esferas de 

competências e atribuições; seleção com base em qualificação técnica; 

remuneração fixa e compatível com a hierarquia de cargos; o cargo como única 

ocupação do burocrata; promoção baseada em sistema de mérito; separação entre 

os bens públicos e privados do burocrata; e controle sistemático do cargo. 

O modelo burocrático para Filippim, Rosseto (2010) preza pela 

especialização dos serviços, pelo legalismo e pela eficiência, tem seu foco nos 

controles, na disciplina e na impessoalidade. A uniformidade de rotinas e 

procedimentos que favoreçam a padronização, redução de custos, erros e atritos 

entre os funcionários, pois cada um conhece os limites entre suas responsabilidades 

e as dos outros. A hierarquia é formalizada e o trabalho dividido de forma ordenada. 
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Todos recebem igual tratamento e sabem quais são as regras. Isto permite a muitas 

organizações tornarem-se extremamente eficientes (DAFT, 2006). 

Todas as características, de uma forma ou de outra, demonstram que a 

finalidade da burocracia é buscar a máxima eficiência da organização. 

Procedimentos padronizados certificados por Associações de fomento à qualidade 

do produto e da satisfação do cliente são baseados nas características da 

burocracia. Como exemplo cita-se o Certificado ISO 9000, no qual as rotinas são 

escritas detalhando sua forma de execução, padronizando, desta forma, os 

processos de trabalho críticos. 

É justamente esta padronização e detalhamento que, muitas vezes, fazem 

com que os funcionários sujeitos a burocracia enrijeçam suas atividades, ao ponto 

de se tornarem reféns delas e limitarem sua capacidade criativa, deixando com isso 

que o zelo pelo cumprimento dos ritos pré-estabelecidos tornem as rotinas mais 

morosas e inflexíveis, transparecendo uma ideia de demora e mau atendimento, 

características de entraves de funcionamento de qualquer organização. 

Esta passa a ser então a visão dos usuários dos serviços administrativos 

públicos, principal foco de domínio dos burocratas, onde o cidadão se depara com 

excesso de papéis, acúmulo de pessoas em filas, exigências de protocolos a serem 

seguidos, gerando assim um conceito pejorativo sobre o que é burocracia. 

Entretanto, para Max Weber (2010) a burocracia é exatamente o contrário. É 

a organização eficiente por excelência e para conseguir esta eficiência, a burocracia 

precisa detalhar antecipada e minunciosamente como os fatos devem acontecer. 

Entre as décadas de 1940 e 1960 pesquisas já apresentavam as 

desvantagens da burocracia, as quais foram denominadas “disfunções” pelos 

pesquisadores da época como MERTON (1967), GOULDNER (1954). SELZNICK 

(1949).  

Para o cidadão, “burocracia” passa a abranger as anomalias do sistema, 

porquanto o conceito dado não trata exatamente do real significado de burocracia, 

mas de suas disfunções, o que pode constituir em uma ameaça para qualquer 

organização, seja pública ou privada. Embora a burocracia se verifique com maior 

frequência e intensidade na administração pública, não se deve combater o sistema 

burocrático em si mesmo, e sim a existência de procedimentos que evidenciem os 

sintomas das anomalias da burocracia.  



32 

Para Motta e Bresser Pereira (2004) é a imprevisibilidade do comportamento 

humano, na tentativa de combater o formalismo da burocracia, que resulta, na 

maioria das vezes, na criação das disfunções e até mesmo no cultivo de ambientes 

propícios a corrupção, quer seja ativa ou passiva.  

 

2.1.5 A Burocracia e o Homem 

 

Merton (1967), em estudo que aborda o tema Estrutura Burocrática e 

Personalidade, concluiu que Max Weber (2010) – ao idealizar a burocracia – não 

considerou o livre arbítrio do homem, suas emoções, sentimentos, formação moral e 

cultural. Na verdade, WEBER (2010) abstraiu todo o conteúdo inerente ao homem e 

descreveu um sistema mecanicista. 

Então, o homem interviria neste sistema e realizaria algumas adaptações 

devido a situações que não fossem previstas ou faz somente aquilo que está 

previamente definido por seus superiores, sem demonstrar nenhuma flexibilidade. 

Estes procedimentos inflexíveis e que desconsideram os imprevistos, 

segundo MERTON (1967), são resultados da burocracia, denominados por ele de 

disfunções burocráticas, as quais apresentam-se a seguir: 

a) Extremo apego às normas - As normas e regulamentos criados pela 
burocracia tendem a adquirir um valor próprio e independente dos 
objetivos para os quais foram criados. Estas normas tendem a significar 
entraves. Os funcionários passam a trabalhar para cumprir as normas e 
perdem o foco dos objetivos. Estes funcionários especializam-se em 
cumprir as normas que regulam seu cargo, o que não significa que sejam 
especialistas em suas tarefas. Muitas vezes, não são capazes de 
compreender o significado ou a importância de sua atividade dentro da 
organização; 
 

b) Resistência a mudanças - Na burocracia tudo é padronizado e segue 
rotinas pré-estabelecidas. Com isso, as atividades são repetitivas. O 
funcionário passa a executar tarefas mecanicamente e se acostuma, 
tanto com elas quanto com o consumo do tempo despendido para 
executá-las. Sua rotina e seu tempo tornam-se estáveis e previsíveis. 
Quando surge qualquer sinal de mudança, há uma fortíssima tendência a 
ser interpretada como sinal de instabilidade que irá prejudicar sua 
segurança e tranquilidade profissionais. O medo do desconhecido e do 
não testado tende a trazer forte resistência a qualquer tipo de mudança. 
Ouvem-se muitas declarações do tipo: “sempre foi assim, sempre deu 
certo, não há porque mudar”; 
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c) Excesso de formalismo e produção de papéis - No cerne da burocracia 
tudo deve ser documentado. Os atos devem ser ritualmente 
formalizados. As comunicações devem ser testemunhadas por escrito. A 
alta produção de registro em papéis deixa clara a necessidade de 
armazenamento destes documentos que ocupam espaços que poderiam 
ser mais úteis para outras atividades; 

 

d) Ênfase na Impessoalidade dos relacionamentos e na hierarquia - O 
caráter impessoal nos relacionamentos entre os funcionários é uma das 
características básicas da burocracia. Enfatizam-se mais os cargos do 
que as pessoas, diminuindo as relações personalizadas. A hierarquia 
também é valorizada. Neste sentido, surge a utilização de sinais de 
status para serem deixadas claras as posições hierárquicas. Entre esses 
sinais estão o uso de uniformes, posição e tamanho da mesa, localização 
da sala, do banheiro e uso do estacionamento; e 

 

e) Problemas no atendimento ao cliente - Como os funcionários estão 
voltados para cumprir procedimentos e objetivam cumprir suas rotinas 
pré-estabelecidas – além de atender a seus superiores imediatos – não 
raro entram em conflito com os clientes da organização. Estes exigem 
atendimento de forma personalizada, porém os funcionários restringem-
se ao padrão de atendimento imposto pelo modelo burocrático. 

 

O setor público brasileiro demonstra alguns traços específicos que 

atrapalham a orientação ao atendimento dos problemas dos cidadãos. Para PIRES 

MACEDO (2006) a interferência política externa à organização pública, o 

autoritarismo centralizado, o paternalismo, o apego às regras e rotinas, a 

supervalorização da hierarquia, a aversão ao empreendedorismo e a 

descontinuidade da gestão formam estes traços. 

De forma mais razoável Matos; Lima (2007) entendem que as organizações 

modernas precisam ser racionais, eficientes e competentes, características que lhe 

podem ser fornecidas pela Burocracia. Esta muitas vezes, necessária como 

estrutura de proteção contra a arbitrariedade de muitos detentores do poder. 

Por isso, acrescentam os autores: 

 
 

[...] A Burocracia não pode simplesmente ser extirpada sem uma opção 
viável que a substitua. É necessário procurar uma forma de equilíbrio, um 
ponto de interseção entre a eficiência e a rigidez, pois ambas caracterizam 
o fenômeno burocrático, a eficiência como resultado e a rigidez como efeito. 
(MATOS, LIMA, 2007, p.8). 
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Para Matias-Pereira (2013) o Brasil não consolidou um modelo de 

administração burocrática, constituindo, enfim, um padrão híbrido de burocracia 

patrimonial. 

 

2.1.6 A Nova Administração Pública 

 

A corrente de reforma da gestão pública The New Realities tem como um de 

seus influenciadores o pensador Peter Drucker, autor de “A Era da 

Descontinuidade”. Nesta obra, DRUCKER (1994) declara que o modelo burocrático 

de governo já está ultrapassado e a gestão pública precisa enfrentar uma nova 

realidade. 

Desde a crise do petróleo, que abalou o mundo no período de 1973 a 1979, 

busca-se para a economia mundial um novo paradigma estável de governabilidade 

econômica e, consequentemente, político e social. Quaisquer que fossem os 

motivos para reformas na administração pública, em todos eles estariam arroladas a 

busca da eficiência do Estado e a diminuição da burocracia.  

Para tanto, o Estado deveria se ocupar exclusivamente da manutenção da 

segurança interna e externa, da garantia dos cumprimentos dos contratos e da 

prestação de serviços de utilidade pública. (Paes de Paula, 2005). 

De acordo com Ferrer; Lima (2007), até a crise de 1929 o papel do Estado 

era de um simples agente à margem do mercado, já que este funcionava 

relativamente bem e o governo só intervia para evitar perturbações. 

A partir da década de 1980, o Estado passou a conduzir a economia em 

direção ao crescimento e a eficiência. Ao mesmo tempo emergia, ao redor do 

mundo, um conjunto de abordagens que visavam aplicar, entre outros, os princípios 

do mercado e a lógica empresarial na esfera pública. Surgiu então, como alternativa 

ao modelo burocrático, a Nova Administração Pública, um modelo gerencial baseado 

em competição e com foco em resultado, ancorada em uma agenda neoliberal 

internacional, composta por princípios voltados para a descentralização 

administrativa, eficiência e excelência em qualidade do serviço público. (ANDION, 

2012). 

Segundo Lima (2005), na administração pública mundial podem ser 

identificados três motivos para a busca da eficiência e da qualidade: primeiro, a 

necessidade cada vez mais premente de grandes esforços, na Europa, para resolver 
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a crise do Bem-Estar Social; segundo, a percepção de que a qualidade do serviço 

público americano estaria muito deteriorada, acarretando perdas até para o setor 

privado; e terceiro, nos países em desenvolvimento, a obrigatoriedade de ajustes 

fiscais em conjunto com aumento de demandas sociais originadas da concentração 

de renda e da deterioração da economia. 

Dessa forma, percebe-se que, até a década de 1980, o Estado era o indutor 

de crescimento. Com isso, em países com graves problemas estruturais como o 

Brasil, o Estado criou um ambiente econômico artificial. 

Com o fim da chamada fase do desenvolvimentismo, mais precisamente 

com a abertura econômica e com as privatizações dos anos 90 no Brasil, houve uma 

redefinição do papel do Estado. A manutenção de um ambiente macroeconômico 

estável foi colocada em primeiro plano, trazendo como consequência a renúncia do 

Estado ao papel de indutor de crescimento financiado por investimentos de longo 

prazo. 

Todavia, esta renúncia foi provocada pela suspensão dos financiamentos 

externos ao governo. Se ele quisesse continuar financiando o desenvolvimento, teria 

que fazê-lo com recursos próprios, já que o setor financeiro privado não teria 

disposição em fornecer este financiamento. 

Uma alternativa para melhorar a performance econômica e financeira do 

governo consistiu em reduzir suas despesas e aumentar os financiamentos de 

capital (poupança do governo). Para isso, se fez necessária uma reestruturação do 

setor financeiro nacional e ao mesmo tempo uma reestruturação da máquina pública 

em busca da eficiência. 

Duas formas comuns de se aumentar a eficiência do governo englobam a 

mudança de gestão e a adoção do governo eletrônico, com a incorporação de novas 

tecnologias da informação e da comunicação aos processos (FERRER; LIMA, 

2007). 

A partir deste raciocínio, surgiram diversos pensamentos reformistas dos 

modelos de gestão pública que, segundo SANTOS (1997):  

 
 
[...] defende a criação de canais para a participação da sociedade na gestão 
pública, viabilizando o controle social do Estado através da participação de 
usuários, funcionários e da cidadania em geral, na gestão das políticas e 
serviços públicos, viabilizando a negociação transparente e pública das 
prioridades e ações centrais de governo. Defende ainda a extinção da 
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separação burocrática que existe entre Estado e sociedade. (SANTOS, 
1997, p.278). 
 
 

Para Ferrer (2000): 

 
 
[...] o Estado está carente de uma reforma administrativa total, pois a 
burocracia já não serve numa era onde prevalece a Tecnologia de 
Informação e Comunicação. A inércia e a resistência à mudança, ambas 
características sociais presentes no âmbito da administração pública, não 
serão vencidas pela mera implementação de tecnologia, a não ser que um 
novo conceito de estruturas e processos mais modernos e competitivos 
sejam introduzidos ao mesmo tempo. A Incorporação de tecnologia a 
processos obsoletos somente vai reproduzi-los em uma velocidade um 
pouco maior (FERRER, 2000, p.46). 
 
 

Estes dois pilares de apoio: mudanças na forma de gestão e incorporação 

de tecnologia de informação nas estruturas administrativas são a base teórica 

proposta pela New Public Management. 

Homburg (2004) retrata a Nova Gestão Pública como um conjunto de 

estratégias e táticas que procuram melhorar a capacidade dos órgãos de governo e 

suas entidades colaborativas privadas e de terceiro setor para produzir resultados 

mediante a reinvenção do governo. 

O mesmo autor descreve ainda que as principais características da Nova 

Gestão Pública são: 

a) Orientação ao usuário dos serviços públicos mais como “clientes” do que 
como “cidadãos”; 

 

b) Orientação das organizações públicas e do pessoal ao desempenho; 
 

c) Orientação à melhoria contínua da qualidade; 
 

d) Estruturas enxutas e descentralizadas; 
 

e) Empowerment dos servidores públicos operacionais (chão de fábrica); 
 

f) Flexibilidade no recrutamento, seleção e dispensa de pessoal; 
 

g) Ênfase na responsabilização dos níveis superiores pelo desempenho das 
unidades; 

h) Gestão mais ativa e independência das habilidades de gestão 
operacionais; e 
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i) Rigorosos mecanismos de controle de custos. 

 

Osborne; Gaebler (1998) argumentam que, se o objetivo é uma gestão 

melhor, deve-se liberar as mãos dos gerentes e deixá-los gerenciar, 

responsabilizando-os pelos resultados e não pelo cumprimento de regras 

burocráticas. 

Ao analisar os limites da aplicação da Nova Administração Pública, 

DENHARDT, (2011) observa que deste modelo emergem três correntes de 

pensamento que buscam revitalizar o Estado e seus gestores: Neoinstitucionalismo, 

Boa Governança e Gerencialismo. 

O Neoinstitucionalismo tem seu foco em entender as leis que estruturam as 

ações dos atores políticos, de modo a construir teorias sobre a administração 

pública e a política, tendo como inspiração a economia neoclássica. 

A corrente da Boa Governança tem seu foco na promoção de um estilo 

ótimo de ação pública e de novos arranjos institucionais na fronteira entre esfera 

pública e privada. 

Já o Gerencialismo está focado na ampliação da performance dos gestores 

públicos, por meio da profissionalização. 

O pensamento gerencialista concentra-se na avaliação dos resultados, tenta 

livrar do controle burocrático a gestão dos meios e critica a incapacidade crônica que 

a burocracia tem em produzir resultados esperados pela sociedade usuária dos 

serviços públicos. Esta incapacidade é considerada um dos grandes motivos para o 

fim do modelo burocrático. 

Para Chiavenato (2006) o modelo gerencial em sua origem tenta atender às 

expectativas da sociedade apresentando uma administração mais ágil e eficiente, na 

qual o usuário dos serviços públicos é visto como o financiador do sistema ou 

simplesmente contribuintes. O autor acrescenta que deste modelo derivam-se ainda 

o Consumerism e a Public Service Orientation, conforme apresentado no quadro 1. 

 

 

 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA GERENCIAL 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 
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Modelo Gerencial Consumerism Public Service Orientation 

Economia e Eficiência Efetividade e Qualidade Accountability e Equidade 

Contribuintes Clientes Consumidores Cidadãos 

Quadro 1 - Fases da Administração Gerencial 
Fonte: Adaptado de Chiavenato, 2006. 

 

No Consumerism o usuário do serviço passa a ser considerado como cliente 

consumidor e a ênfase é a efetividade e a qualidade. Já no Public Service 

Orientation a ênfase é a equidade, onde se dá o tratamento igual a todos os 

usuários. 

A ideia de igualdade fica mais difícil de ser aplicada no Consumerism, no 

qual os usuários são considerados clientes consumidores, pois, se alguns destes 

forem mais organizados e estruturados terão maior poder para pleitear suas 

exigências, enquanto que outros clientes – não tão organizados e estruturados 

assim – ficariam em prejuízo por isso. Logo todos passam a ser considerados como 

“Cidadãos”. 

Os cidadãos além de direitos teriam a obrigação de serem fiscais da gestão 

e da coisa pública, com a missão de cobrar e responsabilizar os maus gestores por 

atos de improbidade. 

A Nova Administração Pública e seus princípios foram a base para as 

reformas administrativas empreendidas no Brasil durante a gestão dos Presidentes 

FERNANDO COLLOR DE MELLO (1990-1991), ITAMAR FRANCO (1991-1994) e 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (1995-2001). 

No governo do Presidente Fernando Collor de Mello, decidiu-se pela 

proposta neoliberal de enfraquecimento do Estado, extinção de cargos da 

administração pública, demissão de milhares de funcionários públicos e ampliação 

do controle sobre as empresas estatais por meio de auditorias e fiscalizações 

internas. (REYES-RICONET al., 2010). 

Esta linha de gestão pública continuou no governo de Itamar Franco. Mas foi 

no governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso que o neoliberalismo foi 

adotado com maior ênfase. Estes presidentes realizaram as reformas que julgaram 

necessárias, quer fossem econômicas ou administrativas no sentido de estabelecer 

uma administração pública gerencial inserida nos conceitos da Nova Administração 

Pública. Alguns fatos que marcaram estes períodos de mudanças estruturais foram:  
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a) 1991 – A administração do quadro de pessoal, sob a égide da Lei nº 
8.112, que dispõe sob o regime jurídico dos servidores públicos civis da 
União, das Autarquias e das Fundações públicas Federais e define o 
Estatuto do Servidor Público; 

 

b) 1993 – A regulamentação do art.37 da Constituição Federal, instituindo a 
Lei 8666/93 que estabeleceu normas para licitações e contratos na 
administração pública. 

 

c) 1994 – Sanção da Lei nº 8.880/94 que dispõe sobre o Programa de 
Estabilização Econômica e o Sistema Monetário Nacional e institui a 
Unidade Real de Valor (URV) que posteriormente foi convertida para o 
Real, a moeda criada com a Lei nº 9.069/95, que trouxe o Plano Real 
como solução na busca pelo equilíbrio econômico; 

 

d) 1995 – Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado idealizado pelo 
então ministro Bresser Pereira e elaborado pelo extinto Ministério da 
Administração Federal e Reforma do Estado; e 

 

e) 2000 – A instituição da Lei Complementar nº 101: Lei de 
Responsabilidade Fiscal, que estimula a transparência na prestação de 
contas com a publicação obrigatória de relatórios de execução 
orçamentária e financeira e impunha limites aos gastos públicos, 
responsabilizando e punindo aqueles que extrapolassem estes limites. 

 

Muitas destas leis e reformas acabaram sendo direcionadas para remediar 

problemas de cunho econômico, que era uma prioridade, ou de recursos humanos, 

no que tange a direitos e deveres trabalhistas. Em alguns momentos, apresentavam 

pontos que poderiam afetar a gestão administrativa do serviço público com efeito 

temporário. Mas não se configuravam em planos com objetivo específico de realizar 

reforma administrativa em busca da eficiência e da qualidade no serviço público. 

Consistiam em instrumentos que buscavam impedir que os gastos aumentassem, 

consumindo os recursos dos governos sem que houvesse o retorno em eficiência e 

qualidade nos serviços. 

Na história da república brasileira registram-se diversas tentativas de 

reformas administrativas. Segundo MILESKI (1999, p.11) “a filosofia orientadora da 

reforma busca o estabelecimento de uma Administração Pública mais eficiente, no 

sentido de que o cidadão, como destinatário dos serviços públicos que o Estado 

deve prestar, receba-os com maior qualidade e menor custo”. 
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Segundo Capuano (2008), o desafio do governo consiste na elaboração de 

uma síntese conceitual entre o modelo burocrático e o modelo gerencialista que 

permita a estruturação do serviço público segundo as necessidades de seus 

usuários, tendo como condicionantes a evolução social e tecnológica e a aplicação 

prática sobre os aspectos cultural, institucional, político, econômico e social vigentes. 

Para Matias; Pereira (2013) percebe-se, nas duas últimas décadas o retorno 

de características do Patrimonialismo na administração pública, evidenciados pelos 

principais casos de corrupção no país, além da influência da burocracia, cujos 

excessos contribuem para tornar a performance do Estado ainda mais ineficiente. 

 

2.1.7 Gestão da Qualidade na Administração Pública Brasileira 

 

Para Kupfer (1993), o Governo Federal tem se esforçado em inserir na 

administração pública, desde o final da década de 1980, a filosofia da gestão pela 

qualidade. 

Segundo o autor, entre os esforços iniciais do governo federal, pode ser 

citado o Decreto 99675/90 que implantou o Programa Brasileiro de Qualidade e 

Produtividade (PBQP), no qual muitas organizações públicas das três esferas 

passaram a adotar métodos e técnicas de gestão pela qualidade. (BRASIL, 1990). 

Esta adoção por gestores e servidores públicos tornou-se um embrião de mudança 

da cultura burocrática, para a cultura da produtividade, orientando-se para 

resultados e tendo o cidadão como prioridade. 

Assim, na conjuntura do PBQP, criou-se o Subprograma da Qualidade e 

Produtividade da Administração Pública com o fim de inserir programas de qualidade 

nos órgãos públicos, visando ao aperfeiçoamento da gestão dos recursos e ao 

atendimento às demandas sociais. Para ANGELIM (2003), um dos objetivos do 

programa seria orientar os gestores públicos a implantarem um processo de 

avaliação e verificação do grau de adesão de práticas gerenciais a um referencial de 

gestão tomado como ideal. 

Havia também entre os objetivos do modelo criado pelo governo, a 

orientação às organizações quanto a transformação gerencial e, ao mesmo tempo, a 

tentativa de possibilitar a comparação de desempenho entre entidades do Brasil e 

do exterior (ABRANTES, 2003). 
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O principal instrumento de aplicação do Plano Diretor da Reforma do 

Aparelho Estado era o Programa da Qualidade e Participação na Administração 

Pública (BRASIL, 1995). O plano se propunha a introduzir mudanças de valores e 

comportamentos recomendados pela Administração Pública Gerencial e a viabilizar 

a revisão dos processos internos no setor público com vistas à sua maior eficiência e 

eficácia. 

O Programa Nacional de apoio à Modernização da Gestão e do 

Planejamento dos Estados e do Distrito Federal (PNAGE) é outro exemplo de 

tentativa de modernização e, segundo Abrucio (2005), significou um reforço 

orçamentário para a prestação de serviços cada vez melhores à sociedade, tendo 

sido elaborado em 2003, através da parceria de diversos órgãos, dentre eles o 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, o Conselho Nacional de 

Secretários de Administração, o Fórum Nacional de Secretários de Planejamento e o 

Banco Interamericano de Desenvolvimento. (BRASIL, 2003). 

Abrucio (2005) relata que cada Estado da Federação identificou suas 

prioridades em um diagnóstico dos principais problemas das Administrações 

Estaduais. O Programa envolveu vários órgãos que executaram as mudanças e 

tentaram transformar a forma de gerir o serviço Público nos Estados envolvidos, os 

quais priorizaram áreas específicas onde o programa foi implantado. 

Com o passar dos anos, o anteriormente citado programa de qualidade, 

PBQP de 1991, foi passando por modificações quanto ao seu foco, o que levou 

também à mudança de seu nome. Até que, em fevereiro de 2005, através do 

Decreto nº 5.378, ocorreu a fusão dos programas PBQP e Desburocratização. Esta 

fusão passou a denominar-se Programa Nacional de Gestão Pública e 

Desburocratização, conhecido operacionalmente como “GESPÚBLICA”. (BRASIL, 

2005).  

Sua finalidade é contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços 

públicos prestados aos cidadãos, promovendo a excelência em gestão pública e 

contribuindo para o aumento da competitividade do país. Institucionalmente, o 

responsável pela coordenação nacional é o Ministério do Planejamento, Orçamento 

e Gestão. Foi uma tentativa de tornar a administração pública mais eficiente na 

gestão dos recursos públicos e mais voltadas para o atendimento às demandas da 

sociedade do que para os seus próprios processos burocráticos. 
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Espera-se, já em 2015, que a busca pela excelência em gestão pública seja 

um hábito arraigado nas instituições públicas e presente na pauta de exigências dos 

cidadãos. Tal comportamento deverá ser fruto de ações voluntárias de pessoas 

mobilizadas dentro e fora do serviço público, resultantes da estratégia e visão de 

futuro da Proposta Gespública.  

Sua estratégia ainda contempla apoiar tecnicamente os órgãos na melhoria 

do atendimento e na simplificação de procedimentos e normas, implantação de 

ciclos contínuos de avaliação de desempenho e de melhoria de gestão com 

parâmetros e critérios fixados em consonância com o modelo de excelência em 

gestão pública. 

Segundo o Decreto nº 5.378/2005, o GESPÚBLICA (BRASIL, 2005) deve 

contemplar a formulação e implementação de medidas integradas em agenda de 

transformações da gestão, necessárias à promoção dos resultados preconizados no 

plano plurianual do governo, à consolidação da administração pública profissional 

voltada ao interesse do cidadão e à aplicação de instrumentos e abordagens 

gerenciais. 

Estes instrumentos e abordagens gerenciais objetivam, conforme art.2º do 

citado Decreto: 

a) Eliminar o déficit institucional, visando o integral atendimento das 
competências constitucionais do Poder Executivo Federal; 

 

b) Promover a governança, aumentando a capacidade de formulação, 
implementação e avaliação das políticas públicas; 

 

c) Promover a eficiência, por meio do melhor aproveitamento dos recursos, 
relativamente aos resultados da ação pública; 

 

d) Assegurar a eficácia e efetividade da ação governamental, promovendo a 
adequação entre meios, ações, impactos e resultados; e 

 

e) Promover a gestão democrática, participativa, transparente e ética.  
 

A proposta GESPÚBLICA (BRASIL, 2005) apresenta fundamentos que são 

orientados pelos princípios constitucionais para integrarem a base de sustentação 

do Modelo de Excelência em Gestão Pública, quais sejam: 

a) Excelência dirigida ao cidadão - Pressupõe atenção prioritária ao cidadão 
e à sociedade na condição de usuários de serviços públicos. As 
organizações públicas devem submeter-se à avaliação de seus usuários 
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para gerar produtos e serviços de valor para os cidadãos, 
proporcionando-lhes maior satisfação; 

 

b) Gestão Participativa - Determina uma atitude gerencial de liderança, que 
busque o máximo de cooperação dos indivíduos, reconhecendo a 
capacidade e o potencial de cada pessoa, a fim de conseguir a sinergia 
das equipes de trabalho. Como resposta, as pessoas assumem os 
desafios e se apossam dos processos de trabalho dos quais participam, 
tomam decisões, criam, inovam e dão à organização um clima saudável; 

 

c) Gestão baseada em processos e informações - O processo é entendido 
como um conjunto de atividades inter-relacionadas ou interativas, que 
transformam insumos em serviços com alto valor agregado. A gestão do 
processo permite a transformação das hierarquias burocráticas em redes 
de unidades de alto desempenho. Os fatos e dados gerados em cada um 
desses processos se transformam em informações que assessoram a 
tomada de decisão e alimentam a produção de conhecimento; 

 

d) Valorização das pessoas - Pressupõe dar autonomia para atingir metas, 
criar oportunidades de aprendizado e de desenvolvimento das 
potencialidades e reconhecer o bom desempenho. As pessoas fazem a 
diferença quando o assunto é o sucesso de uma organização; 

 

e) Visão de futuro: Indica o rumo para a organização - Pressupõe a 
constância de propósitos, agir persistentemente, de forma contínua, para 
que as ações do dia-a-dia da organização contribuam para a construção 
do futuro almejado. A busca da excelência nas organizações é 
diretamente relacionada à sua capacidade de estabelecer um estado 
futuro desejado; 

 

f) Aprendizado organizacional - Independentemente do processo produtivo, 
da prática de gestão adotada ou do padrão de trabalho, o aprendizado 
deve ocorrer de maneira sistêmica. É um processo contínuo e 
inesgotável que engloba tanto os aperfeiçoamentos incrementais como 
as inovações e a ruptura de práticas que deixam de ser necessárias, 
apesar da competência da organização em realizá-las. É preciso ir além 
dos problemas e procurar novas oportunidades para a organização; 

 

g) Agilidade - A postura proativa está relacionada à noção de antecipação e 
resposta rápida às mudanças do ambiente. A organização precisa 
antecipar-se às demandas de seus usuários e das demais partes 
interessadas. As políticas públicas devem ser adaptáveis às mudanças 
do ambiente e devem conseguir precipitar-se aos problemas e 
oportunidades. A resposta rápida agrega valor aos resultados do 
exercício do poder do Estado;  

h) Foco em resultados - O resultado é a materialização de todo o esforço da 
organização para o atendimento das necessidades de todas as partes 
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interessadas. O sucesso de uma organização é avaliado por meio de 
resultados medidos por um conjunto de indicadores; e 

 

i) Inovação - Significa mudanças relevantes e significativas em tecnologias, 
métodos e valores para aperfeiçoar os serviços e produtos da 
organização. 

 

Ainda intencionado em aplicar novas formas de gestão na área pública, a 

Presidência da República, através de decreto assinado pelo então Presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva, criou o Comitê Técnico de Gestão do Conhecimento e 

Informação Estratégica (CT-GCIE), com o objetivo de promover a gestão do 

conhecimento na Administração Pública. (BRASIL, 2003) 

O Comitê foi composto por Grupos Temáticos diretamente ligados às 

matérias que envolviam a Gestão do Conhecimento. Eram onze grupos, a saber: 

a) Prospectiva e Informação Estratégica; 
 

b) Aprendizagem Organizacional; 
 

c) Educação Corporativa; 
 

d) Propriedade Intelectual; 
 

e) Gestão de Pessoas por Competências; 
 

f) Tecnologia da Informação; 
 

g) Melhores Práticas; 
 

h) Portais Corporativos Individuais; 
 

i) Comunidades Virtuais; 
 

j) Conceitos e Metodologias; e 
 

k) Indicadores sobre Ativos Intangíveis. 
 

Segundo Santos (2009), há outros elementos indispensáveis como 

liderança, capacitação, comprometimento, políticas de governo e comunicação para 
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que se efetivem as transformações necessárias e o modelo de gestão pública possa 

evoluir criando condições de influenciar a cultura organizacional. 

 

2.1.8 Transparência Pública e Prestação de Contas 

 

A moderna administração pública está em linha de alteração dos conceitos 

tradicionais da burocracia apagando o seu perfil pejorativo e abandonando práticas 

já ultrapassadas como a falta de transparência e de prestação de contas. 

As instituições públicas têm buscado colocar em prática os conceitos da 

accountability, que, a despeito da impossibilidade de traduzir para a língua 

portuguesa o seu significado, tem sua importância reconhecida tanto pelo setor 

público como pela sociedade em geral. 

Pinho; Sacramento (2009) buscando o significado da palavra accountability 

em dicionários constataram que o termo envolve responsabilidade, tanto objetiva 

quanto subjetiva, controle, transparência, prestação de contas, justificativas para 

ações que foram ou deixaram de ser empreendidas. 

Porém, esta conclusão não é definitiva ou consensual no contexto da 

administração pública. Entretanto, em estudos realizados por Medeiros et al. (2013) 

as definições utilizadas mais frequentemente são Prestação de Contas e 

Responsabilização. 

No modelo burocrático weberiano o termo responsabilização está focado na 

aplicação de normas excessivas e no controle de procedimentos, enquanto que na 

New Prublic Management está relacionado ao controle de desempenho da 

administração pública. (CHERQUES;PIMENTA, 2014). 

Accountability está condicionada à capacidade dos cidadãos para atuar na 

definição de metas coletivas de sua sociedade e à construção de mecanismos 

institucionais que assegurem o controle público das ações dos governantes através 

da obrigação do governo de prestar contas. 

No contexto da Reforma do Estado e atendendo a prática da accountability, 

os governos passaram a desenvolver portais e sites eletrônicos com o objetivo de 

reunir, em um único canal, informações governamentais e prestação de serviços 

públicos. Essas iniciativas aproximaram governo e cidadãos e promoveram maior 

agilidade e eficiência na prestação de serviços.  



46 

Para Feijó (2013), atualmente é uma constante em qualquer organização a 

preocupação com as mudanças que ocorrem diariamente no mercado globalizado. E 

isto não está limitado somente a organizações privadas. As instituições públicas 

necessitam ter bem definidos e claros seu negócio, sua missão e sua visão, para 

desta forma atender as necessidades de seus clientes: os cidadãos. O autor ainda 

acrescenta: 

 
 
As instituições públicas e privadas têm incorporado no seu negócio o 
planejamento estratégico, pois ele está relacionado com as medidas 
positivas que uma empresa deverá tomar para fazer face às ameaças e 
aproveitar as oportunidades encontradas no ambiente em que estão 
inseridas. (FEIJÓ, 2013, p.22). 
 
 

O projeto de Governo Eletrônico faz parte das medidas positivas que a 

gestão pública pode implementar. Caracterizam-se, tradicionalmente, em primeiro 

lugar, por utilização pelo Estado do ambiente digital e por implementação de 

serviços que facilitam o funcionamento da máquina administrativa e arrecadatória; 

em segundo, por disponibilizar serviços de apoio ao cidadão e, em terceiro lugar, por 

trabalhar o acesso à informação, não somente como ato de disponibilização, mas 

como processo de tradução da linguagem de acesso ao cidadão. 

A partir do ano de 2004 a Controladoria Geral da União, atendendo a 

demanda por transparência pública para as contas de governo, passou a oferecer 

através da internet, o site Portal da Transparência, com livre acesso a população 

trazendo diversas informações sobre a origem e aplicação dos recursos públicos 

arrecadados através de tributos, apresentando detalhes relevantes e de interesse 

dos cidadãos com atualização permanente. 

Para tanto suas informações são coletadas inicialmente dos sistemas 

estruturantes dos governos, nas três esferas, reunidas em um banco de dados e 

disponibilizados aos visitantes do site, quer sejam gestores públicos ou simples 

cidadãos, contribuintes ou não, deixando claro o sentido de voluntariedade no 

compartilhamento das informações. 

Esta iniciativa se estabelece com o intuito de combater a cultura do segredo, 

que afirma que a disponibilização de informações ao cidadão pode trazer riscos, pois 

alega-se que os dados poderão ser utilizados por grupos de interesse 

Por outro lado, o inciso XXXIII do art. 5º da Constituição Federal, dispõe que: 
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[...] todos têm direito de receber dos órgãos públicos informações de 
interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestados 
no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo 
sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado [...] 
(BRASIL, 1988). 
 
 

Com este pensamento, foi sancionada a Lei nº 12527/2011, conhecida como 

a Lei de Acesso à Informação – representando uma mudança de paradigma – pois 

estabelece que, em relação a informação pública, o acesso é a regra e o sigilo é a 

exceção (BRASIL, 2011). Passa-se da cultura do segredo para a cultura do acesso. 

Na cultura do segredo a informação é retida e, muitas vezes, perdida. A 

gestão perde em eficiência, o cidadão não exerce seus direitos e o Estado não 

cumpre seu dever. Na cultura de acesso, o fluxo de informações favorece a tomada 

de decisões, a boa gestão de políticas públicas e a inclusão do cidadão.  

Nesta linha de mudança de cultura sobre a disponibilização de informações, 

a atuação dos agentes públicos deve ser comprometida com a transparência de 

seus atos. Além disso, os servidores devem cumprir sua missão com a visão de que 

podem ser mais ágeis, flexíveis e prestarem serviços com melhor qualidade, sem 

deixarem de ser honestos e probos administrativamente. 

Para as organizações, públicas ou privadas, começarem uma nova fase é 

necessário que haja uma possibilidade de abertura de novos gerenciamentos e 

técnicas administrativas. Uma das opções que podem gerar melhores resultados é a 

referente à Gestão do Capital Intelectual. Este poderá ser um direcionador 

estratégico que, não só contribuirá para a qualidade dos serviços, mas também para 

um crescimento sustentável. 

Acrescenta-se a estas mudanças, a alteração do comportamento dos 

cidadãos em relação às reivindicações por maior transparência e prestação de 

contas, e em relação a participação nas decisões de seus representantes eleitos 

para cargos no Legislativo ou no Executivo. 

 

2.1.9 Modelo de Gestão Social 

 

A participação social nas decisões da administração pública é um sinal 

característico da presença de mais um modelo de gestão no Brasil: a Gestão Social, 

que, segundo DRUMOND et al. (2014), é um modelo que se encontra em fase de 
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construção e tem entre suas propostas solucionar as disfunções características do 

modelo Gerencial. 

Os primeiros indícios de implementação das bases do modelo social 

encontram-se no governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2002-2010) que 

optou por realizar investimentos nas áreas sociais e transformá-los em políticas de 

Estado, com participação de associações, Organizações Não Governamentais e 

movimentos populares. (PAES DE PAULA, 2005). 

Da mesma forma que a administração pública foi se modificando com a 

alternância de seus modelos de gestão o processo democrático também passou por 

modificações e evoluiu, aperfeiçoando a participação da sociedade, deixando-a mais 

exigente quanto a seus direitos e aos deveres do Estado. 

Na visão de Matias; Pereira (2013) esta evolução contribuiu para que 

algumas características dos modelos anteriores, como o autoritarismo histórico, o 

coronelismo, a burocracia e o elitismo se tornassem inadmissíveis para a sociedade 

que busca o fortalecimento do sistema democrático, com mais justiça social e menos 

desigualdade na distribuição de renda. 

Nesta linha, o Estado brasileiro, de acordo com Reyes-Ricon et al (2010), 

tem buscado consolidar os sistemas universais de acesso a direitos sociais como 

saúde, educação e segurança e direitos trabalhistas. Estes, característicos do 

modelo de Gestão Social. Por outro lado mantém a flexibilidade de mercado para 

atrair capital e investimentos, características do modelo gerencial. 

Paes de Paula (2005) explica que a Gestão Social tem seu foco nas 

demandas populares, incluindo aquelas oriundas dos movimentos sociais, dos 

conselhos gestores de políticas públicas, dos orçamentos participativos, dentre 

outros. 

A autora ainda acrescenta que a Gestão Social é a tradução da 

manifestação da vontade do cidadão que busca respostas criativas para problemas 

que envolvem escassez de recursos e que podem ser resolvidos através do estímulo 

ao potencial produtivo e à participação cidadã. 

Para Pimentel; Pimentel (2010) existem princípios que caracterizam o campo 

da Gestão Social. Dentre eles podem se citados: a deliberação coletiva; o interesse 

coletivo de caráter público como objetivo; o interesse público como orientação de 

valor, a subordinação da lógica instrumental a um processo decisório deliberativo; 

Atendimento às necessidades de dado sistema social; sociedade civil organizada 
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como protagonista, mas sem deixar de envolver todos os atores sociais; processo 

participativo dialógico e consensual; parcerias e redes intersetoriais práticas e de 

conhecimento. 

Oliveira et al (2010) também expõem as principais características básicas da 

Gestão Social: 

a) Tomada de decisão coletiva, livre de coerção e baseada no 
entendimento; 
 

b) Adoção de transparência como um valor e da linguagem inteligível como 
uma norma; 

 

c) Emancipação dos seres humanos como o valor maior a ser alcançado. 
 

Para os autores o campo do conhecimento da Gestão Social fundamenta-se 

em três grandes categorias: interesse público, esfera pública e emancipação social. 

A partir deste entendimento apresentaram o conceito de Gestão Social: 

 
 

[...] a tomada de decisão coletiva, sem coerção, baseada em inteligibilidade 

da linguagem, na dialogicidade e entendimento esclarecido como processo, 

na transparência como pressuposto e na emancipação enquanto fim 

último[...]. (CANÇADO et al, 2011, p.697). 

 
 

Paes de Paula (2005) tratando do conceito de Gestão Social dentro do 

enfoque da administração pública conclui que se trata de uma abordagem que busca 

a elaboração de experiências de gestão focalizadas nas demandas do público alvo, 

incluindo questões culturais e participativas. 

Em meio às mazelas da exclusão social e do desequilíbrio de renda 

constata-se que “a responsabilidade pelo desenvolvimento humano está distribuída 

entre todos os atores sociais, estejam eles inseridos em organizações públicas, 

privadas, empresariais ou de participação da sociedade civil.” (FISCHER 2005, p.9). 

Para Peres Jr; Pereira (2014), a complexidade do mundo contemporâneo, 

com a rediscussão de deveres e responsabilidades entre o Estado, a sociedade civil 

e o mercado no atendimento das necessidades sociais, representa um estímulo e 

um desafio para a participação no processo democrático. 

Os pesquisadores anteriormente citados têm entre si o consenso de que a 

dimensão mais importante da Gestão Social e sobre a qual ela se justifica é a 
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participação, dado seu caráter dialógico e de significado de prática da cidadania 

deliberativa na esfera pública. 

Ao pesquisar abordagens teóricas de Gestão Social, Peres Jr; Pereira 

(2014) perceberam que, apesar de recente, este campo já possui alguns elementos 

conceituais de ampla utilização. Concepções como diálogo, bem comum, 

participação, parecem ser aceitas por grande parte dos teóricos, de forma 

consensual como pertinentes ao estudo do tema. 

Analisando os modelos de gestão até aqui apresentados, suas 

características e suas concepções conceituais que influenciaram a administração 

pública brasileira, percebe-se que não há predominância de um modelo de gestão. 

O que se percebe é a junção ou simultaneidade de aplicação de todos eles. 

Acarretando o aproveitamento dos seus pontos positivos que é uma vantagem, 

porém constatando também a ocorrência das disfunções de cada uma dos modelos, 

consistindo um desafio a ser superado. 

 

2.1.10 O Princípio da Eficiência na Administração Pública 

 

É inerente a qualquer tipo de organização a missão de sobreviver e 

permanecer operando suas atividades por prazo indeterminado. A busca constante 

pela qualidade em seus produtos e serviços se torna um pré-requisito fundamental 

para esta continuidade. 

Para Gil (1992), a principal missão das entidades é a continuidade 

operacional através dos objetivos de atendimento à sociedade, à qual elas estão 

incorporadas. 

Racionalmente, a busca pela qualidade exige – como requisito inicial – que a 

organização seja eficiente. Segundo FARIAS (2000), a eficiência traduz a ideia de 

presteza, rendimento funcional e responsabilidade no cumprimento de deveres 

impostos a qualquer funcionário, seja ele de entidade pública ou privada. Seu 

objetivo envolve a obtenção de resultados positivos no exercício dos serviços 

prestados, satisfazendo às necessidades básicas dos usuários-clientes. 

Bulos (1998) afirma que a inserção do princípio da eficiência ao lado dos 

vetores clássicos da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, baseou-

se no argumento de que o aparelho estatal deve se revelar apto para gerar 

benefícios, prestando serviços à sociedade e respeitando o cidadão contribuinte. 
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A adoção do princípio da eficiência possui a finalidade pedagógica de incutir 

no comportamento dos servidores e gestores a busca por resultados satisfatórios 

com o menor custo possível. Por outro lado, não se deve abandonar o critério do 

custo-benefício. 

Segundo Vitta (1999), o Princípio da Eficiência, não pode ser entendido 

apenas com significado de economicidade, mas também quanto ao aspecto 

valorativo das necessidades humanas – sobretudo num país ávido por empregos e 

salários – uma vez que é apenas um meio para realização do serviço prestado pelo 

Estado e não um fim em si mesmo. 

Assim, o Princípio da Eficiência, é o que impõe à administração pública 

direta e indireta e a seus agentes a persecução do bem comum, por meio do 

exercício de suas competências de forma imparcial, neutra, transparente, 

participativa, eficaz, sem burocracia e sempre em busca da qualidade, primando 

pela adoção dos critérios legais e morais necessários para a melhor utilização 

possível dos recursos públicos e de maneira a evitarem-se desperdícios e garantir 

maior rentabilidade social (MORAES,1999). 

A administração pública pode ser excelente sem deixar de ser pública. Para 

ser excelente, é necessário antes ser eficiente. Para isso é necessário que suas 

práticas sejam pautadas pelo Princípio da Eficiência, estabelecido no Art.37 da 

Constituição da República Brasileira, composto basicamente das seguintes 

características (BRASIL, 1988): 

a)  Direcionamento das atividades e dos serviços públicos à efetividade; 
 

b) Imparcialidade; 
 

c) Neutralidade; 
 

d) Transparência;  
 

e) Participação e aproximação dos serviços públicos da população; 
 

f) Eficácia; 
 

g) Desburocratização; e 

h) Busca pela qualidade. 
 



52 

Desta forma, entende-se que a Administração Pública poderá alcançar um 

nível melhor de qualidade se adotar como base os princípios constitucionais, em 

especial, o Princípio da Eficiência. Isso ocorrerá desde que sejam respeitadas as 

necessidades básicas do cidadão zeladas pelo patrimônio público, prezando pela 

economicidade na administração dos seus recursos financeiros para atingir o 

equilíbrio desejado, o qual beneficiará a sociedade como um todo. 

O ponto crucial para Moreira (2004), quanto às instituições públicas, está no 

novo papel que elas precisam desempenhar principalmente no que se refere à 

satisfação dos seus clientes e quanto ao novo ambiente em que elas devem atuar, 

ou seja, o ambiente da reflexão, da criação, da qualidade e da produtividade. Estas 

questões fizeram com que as instituições promovessem profundas modificações nas 

suas estruturas, alterando até a forma de agir e de se relacionar com seus 

servidores. 

É necessário fazer com que os Princípios Constitucionais da Administração 

Pública (principalmente o da Eficiência), o zelo pelo patrimônio público, o respeito 

pelo cidadão, a economicidade, a transparência, novos processos de trabalho e a 

mudança da “cultura do papel” pela cultura da Tecnologia da Informação sejam 

incutidos na alma do serviço público de forma que se evite ou diminua os custos 

previstos e os não previstos, que são os custos ocultos ou invisíveis. 

Propõe-se, neste trabalho, levantar como a Gestão do Capital Intelectual 

pode contribuir como ferramenta de estratégia administrativa e política, influenciando 

na educação profissional e motivação dos servidores públicos de modo a administrar 

melhor os custos, principalmente os custos invisíveis. 

 

2.2 CAPITAL INTELECTUAL 

 

Desde os anos 90, o assunto Capital Intelectual vem aumentando seu nível 

de importância nas discussões acadêmicas e profissionais. Nos meios empresariais, 

o foco da abordagem do Capital Intelectual encontra-se na diferença existente entre 

o valor de mercado e o valor contábil apresentado nos balanços patrimoniais. Em 

muitos casos, a diferença é tão relevante, ao ponto de provocar a busca por 

explicações que justifique esta discrepância. 
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Nesta busca, Sveiby (1998) propôs um modelo que possibilitou a 

identificação, a avaliação e o gerenciamento do patrimônio do conhecimento, este 

considerado por ele como a nova riqueza das organizações. 

Baseado nos resultados de uma pesquisa realizada em 1995 pela Morgan & 

Stanley Capital World Index, foram apresentadas as diferenças entre os valores 

contábeis apresentados nos balanços e o valor de mercado de diversas empresas 

de 14 setores, Sveiby constata que o setor de Negócios e Serviços Públicos esteve 

em quarto lugar com valor de mercado superior três vezes mais que o valor 

apresentado nos demonstrativos contábeis. 

Para Rodrigues, (2007) as abordagens que valorizam o capital físico como 

elemento incremental vêm perdendo espaço para aquelas que consideram os 

capitais intangíveis como principais elementos capazes de efetivamente agregar 

valor aos produtos e serviços diante de clientes e acionistas. 

Quanto ao valor acionário das empresas, Sveiby (1998) relata que as 

instituições financeiras não utilizam como regra conceder crédito para organizações 

ricas em ativos intangíveis, devido à dificuldade de ir além das informações 

constantes nos demonstrativos contábeis tradicionais. 

Verifica-se um problema originado na incapacidade da contabilidade 

tradicional de evidenciar este item invisível. Segundo Lopes de Sá (2000) esta 

incapacidade do modelo contábil de refletir o impacto dos intangíveis está 

relacionada à razão de que as demonstrações contábeis encontram-se incapazes de 

refletir até a imagem fiel (verdadeira e justa) da posição financeira da empresa. 

Perez e Famá (2006) afirmam que a ciência contábil não acompanhou a 

evolução do processo de avaliação de criação de valor e se mostra ineficiente para 

avaliar ativos intangíveis. 

Antunes; Martins (2002) apresentam a observação que os princípios da 

contabilidade impedem o reconhecimento de ativos intangíveis que justifiquem a 

diferença do valor contábil e do valor de mercado, pois estes ativos não atendem ao 

Princípio de Custo Como Base de Valor e ao Princípio da Confrontação das 

Despesas com as Receitas, além de convenções como o Conservadorismo e a 

Objetividade. 

Desta forma, entende-se que o balanço de uma empresa possa representar 

uma fotografia do momento em que ele foi levantado, mas não se trata de uma 

ferramenta confiável para prognosticar o desempenho futuro da empresa. Por isso, 



54 

STEWART (1997) afirma que os contadores são incapazes de medir o Capital 

Intelectual de uma organização, pois a técnica contábil existente não favorece este 

trabalho. 

Seguindo esta linha Shiu (2006) destaca que é indispensável a criação de 

abordagens econômicas para mensurar o desempenho das empresas, utilizando 

como principal fator de produção o Capital Intelectual.  

Nesta era do conhecimento e da tecnologia surgem as empresas baseadas 

no conhecimento com larga utilização de ferramentas tecnológicas, poucos 

investimentos em ativos físicos e com quadros de profissionais talentosos que criam 

e agregam valor para a empresa diante dos clientes e dos investidores. Porém, este 

valor não está visível no balanço contábil. 

Pensando nesta invisibilidade Edvinsson; Malone (1998) fazem uma 

analogia entre o Capital Intelectual e uma árvore, conforme apresentado na figura 1. 

O que pode se ver em uma árvore (flores, frutos, folhas galhos e troncos) é o 

conteúdo do balanço patrimonial; o que é invisível (raízes e cerne - o que alimenta e 

faz a árvore crescer, dá cor às flores e folhas, sabor aos frutos e resistência aos 

galhos e troncos) é comparado ao capital intelectual. 

 

Figura 1 - Analogia da Árvore e Capital Intelectual 
Fonte: Edvinsson, Malone, 1998. 

 

Para os autores o estudo das raízes do valor da empresa, através da 

mensuração dos fatores dinâmicos ocultos que embasam a empresa visível formada 

por edifícios e produtos, é que torna o Capital Intelectual ainda mais interessante. 

Mesmo assim, o Capital Intelectual não tem sua importância diminuída e 

evidenciá-lo, reconhecê-lo e medi-lo deve ser uma busca de todo administrador, já 
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que o capital intelectual é o grande diferencial e consiste na principal riqueza das 

organizações. 

De acordo com Edvinsson; Malone (1997), Sveiby (1998) e Stewart (1997), a 

intensa busca para desenvolver uma teoria para o Capital Intelectual foi baseada 

nas discrepâncias existentes entre o valor de mercado e o valor contábil e na 

existência de outra ferramenta que pudesse explicar e medir o Capital Intelectual. 

Andriessen (2004apud JOIA, 2009) apresenta seis justificativas em que 

relata a importância para as empresas medirem seu Capital Intelectual, conforme 

abaixo: 

a) O que é medido pode ser gerenciado; 
 

b) Para melhorar a gestão de recursos intangíveis; 
 

c) Para monitorar efeitos derivados de ações; 
 

d) Para traduzir a estratégia organizacional em ações; 
 

e) Para ponderar possíveis e distintos cursos de ação; e 

 

f) Para aperfeiçoar o gerenciamento da organização como um todo. 
 

Contudo, primeiramente é necessário compreender de onde se origina e 

como se compõe o Capital intelectual das organizações. 

 

2.2.1 Origem e Estrutura do Capital Intelectual 

 

Sveiby (1998) afirma que todos os ativos intangíveis possuem origem no 

pessoal da organização, inclusive o Capital Intelectual. “As pessoas são os únicos 

verdadeiros agentes na empresa. Todos os ativos e estruturas (tangíveis ou 

intangíveis) são resultado das ações humanas. Todos dependem das pessoas, em 

última instância, para continuar a existir” (SVEIBY, 1998, p.9). 

O autor supracitado ainda afirma que o comportamento de cada indivíduo 

que compõe a empresa influencia na criação e difusão de Capital Intelectual. As 

pessoas criam estruturas para se expressar, dependendo da direção que desejam 

alcançar. Quando envidam esforços para dentro da empresa, criam estruturas 

internas intangíveis. Como exemplos destas estruturas, citam-se melhores 
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processos ou novos produtos. Quando dirigem seus esforços para o ambiente 

externo, geram estruturas externas que podem ser exemplificadas como as relações 

com os clientes ou fornecedores de produtos ou serviços. 

A partir deste raciocínio, Sveiby (1998) propôs a estrutura do Capital 

Intelectual fundamentadas em três elementos de ativos intangíveis, conforme 

apresentado na figura 2. 

 

 

Figura 2 - Estrutura do Capital Intelectual 
Fonte: Sveiby, 1998, p.13. 

 

a) Estrutura Interna - É a própria organização. São as patentes, sistemas 
administrativos e computacionais, valores e cultura organizacional; 
 

b) Estrutura Externa - Refere-se às relações que as pessoas da 
organização cultivam com os clientes e fornecedores, influenciando na 
criação da imagem e da reputação da empresa, valorizando as marcas e 
produtos que a empresa possui; e 

 

c) Competência do Funcionário - É a capacidade do funcionário de agir 
criando valor. Esta capacidade pertence ao indivíduo, porém é 
componente dos ativos intangíveis. Como exemplos podem ser citadas a 
experiência e a escolaridade dos funcionários. 

 

Sveiby (1998) define o capital intelectual como um ativo invisível. A gestão 

deste ativo começa quando se enxerga a empresa como se ela fosse estruturada 

pelo conhecimento e não apenas pelo capital. 
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Brooking (1996) define capital intelectual como sendo uma combinação de 

ativos intangíveis, frutos de mudanças nas áreas de tecnologia da informação, mídia 

e comunicação, que trazem benefícios intangíveis para as empresas e que 

capacitam o funcionamento das mesmas. 

A classificação destes ativos intangíveis está apresentada na figura 3 e são 

agrupados na seguinte forma: 

a) Ativos de Mercado - Relacionados à marca, clientes, lealdade dos 
clientes, negócios recorrentes e em andamento, canais de distribuição; 
 

b) Ativos Humanos - Relacionados aos benefícios que cada indivíduo pode 
proporcionar à organização por conta da experiência, conhecimento, 
criatividade, habilidade para solução de problemas;  

 

c) Ativos de Infraestrutura - São as tecnologias, métodos e processos 
empregados nos sistemas de informação, os métodos de gerenciamento, 
o banco de dados da empresa, etc; e 

 

d) Ativos de propriedade intelectual - São aqueles que necessitam de 
proteção legal, como as patentes, os segredos industriais, o knowhow, 
designs, copyright etc. 

 

 
 

Figura 3 - Estrutura do Capital Intelectual  
Fonte: Brooking, 1999, p. 4. 

 

Segundo Savall; Zardet (2004) o resultado de uma interação permanente e 

complexa entre as estruturas das empresas (tangíveis ou intangíveis) e os 

comportamentos humanos pode gerar disfunções, que por sua vez geram custos, e 

estes geralmente são ocultos. 

Da mesma forma que o capital intelectual, os custos ocultos não são objeto 

de mensuração pela contabilidade tradicional, mas seu efeito também pode ser 
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percebido nas organizações, porém de forma negativa, reduzindo valor em lugar de 

agregar valor como ocorre quando se administra bem o capital intelectual.  

Conforme sejam as fontes pesquisadas, podem ser diversas as formas de 

compor a estrutura do capital Intelectual. Como por exemplo, GUMMESSON (1998) 

compõe a estrutura do capital intelectual em Capital individual e Capital Estrutural. O 

primeiro trata-se do conjunto de empregados e suas qualidades, incluindo-se a 

formação profissional e experiências, motivação e a rede de relacionamento que 

cada empregado possui com o mercado e com os colegas. O segundo conjunto 

(capital estrutural) é composto pelo relacionamento que a organização tem com seu 

ambiente, resultado da cultura, dos contratos, de sua imagem e de sua rede de 

relacionamentos. 

Já Roos (1998) estrutura o capital intelectual em quatro categorias: Capital 

Humano, que é a capacidade intelectual dos funcionários; Capital Organizacional, 

que está relacionado à estrutura interna da empesa; Capital de Relacionamentos, 

que é referente à qualidade dos relacionamentos da empresa com seus clientes e 

parceiros; e Capital de Renovação e Desenvolvimento, que está associado à 

capacidade de inovação da empresa. 

Após a primeira iniciativa de implementação de Capital Intelectual na 

empresa sueca do ramo de seguros Skandia AFS, Edvinsson; MALONE (1998) 

estruturaram os elementos que compõem o capital intelectual, conforme 

apresentado na figura 4, inicialmente subdividindo-o em duas dimensões: capital 

Humano e Capital Estrutural. 

 

Figura 4- Estrutura do Capital Intelectual 
Fonte: Edvinsson; Malone, 1998, p. 47. 
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Os autores identificaram estes dois elementos como fatores que interferem 

na criação de valor da empresa. O capital Humano, de uma forma simples, é aquilo 

que não consta como propriedade da empresa. É constituído pelo conhecimento, 

poder de inovação e habilidades dos funcionários. Soma-se a estes a filosofia, 

valores e cultura da empresa. 

O Capital Estrutural é aquilo que permanece na empresa quando os 

empregados saem da empresa. É formado por marcas, patentes, sistemas, 

equipamentos e relacionamentos com clientes e fornecedores. 

Já para Stewart (1998), os elementos estruturadores do capital intelectual 

interagem entre si e podem aumentar ou diminuir um ao outro. Foram classificados 

por ele como Capital Humano, Capital Estrutural e Capital Clientes. 

A revisão da literatura sobre Capital Intelectual converge para a conclusão 

de que o conhecimento é o principal item do intangível das organizações e está 

inserido no Capital Humano. Por isso, é necessário investir e criar um conjunto de 

condições que permita desenvolver o Capital humano de uma empresa. 

Segundo Moreira (2003) as instituições públicas precisam atentar para seus 

servidores como elementos alavancadores de resultados dentro da organização, 

como pessoas que fazem diferença e fazem com que esta organização seja distinta 

das demais. Para que isto aconteça é necessário que eles sejam valorizados. O que 

inclui, entre outras coisas, serem treinados, desenvolvidos, integrados socialmente, 

motivados, remunerados dignamente e estimulados a participarem das decisões. 

Com relação aos efeitos dos investimentos em Capital Humano e de 

Inovação, eles levam algum tempo para serem plenamente sentidos. Existe um tipo 

de “inércia ativa” que retarda o emprego total e imediato dos benefícios derivados 

destes investimentos (SULL, 1999). Já com relação aos Capitais de Processos e de 

Relacionamento, a influência é rapidamente percebida nos resultados. 

 

2.2.2 Capital Intelectual: Modelo de Gestão e Estratégia 

 

Por si só, o Capital Intelectual não tem relevância ou utilidade. Seu valor 

deve estar na compreensão de que ele é uma forma de refinar a estratégia 

empresarial, oferecendo retorno positivo (ARTHUR, 1996). 
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Para que a estratégia seja bem assimilada, é necessário que o modelo de 

gestão seja bem conhecido por cada indivíduo. Cada um deve estar ciente da 

missão, políticas e visão que dão bases aos objetivos da organização. 

De acordo com Kayo et al. (2006), os ativos intangíveis criam valor de forma 

sustentada. Entre estes intangíveis pode-se enquadrar com facilidade o Capital 

Intelectual. Para os autores as áreas de estratégias e de finanças compartilham a 

ideia de que a criação de valor é um diferencial que cria vantagem competitiva. 

 
 

“Possuir recursos valiosos, raros, inimitáveis e insubstituíveis pode levar à 
geração de lucros anormais, que, em última análise, é responsável pela 
formação de valor da empresa” (Kayo et al. 2006, p.77). 

 
 

Para Santos (2009), há diversos fatores que influenciam a captação, criação, 

disseminação e armazenamento de conhecimento nas organizações. São eles: 

cultura organizacional, estrutura funcional, sistemas de informações, programa de 

capacitação, mapeamento de conhecimentos, banco de talentos, definição de 

políticas e diretrizes, gestão documental e acesso ao conhecimento explícito 

(manuais, instruções, normas e ferramentas de tecnologia de informação).  

Nesta linha de entendimento, Rodriguez (2002) apresenta Sistema de 

Gestão como sendo: 

 
 

[...] a apresentação de forma estruturada e organizada de como ocorre a 
integração entre os seus sistemas internos formais e informais que fazem 
com que seja assegurado o atendimento às estratégias de negócios 
suportadas pelas pessoas dentro de uma organização formal de poder 
(RODRIGUEZ, 2002, p.156). 
 
 

Verifica-se que o Sistema de Gestão é composto de Pessoas, Processos e 

Tecnologias. Estes três elementos são orientados pela estratégia da empresa e 

pelos clientes a serem alcançados. Tal orientação se dá através de atividades de 

educação e aprendizagem de melhores práticas e de práticas inovadoras que 

impulsionarão a competitividade e a sobrevivência da organização.  

Cada elemento componente do Sistema de Gestão pode ser descrito em 

poucas palavras, conforme as definições de RODRIGUEZ (2002) para cada um 

deles: 

a) Pessoas: representam o comportamento que as pessoas desenvolvem 
baseados na cultura da organização, crenças e valores; 
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b) Processos: representam os sistemas formais de fluxo de informações 
(estrutura formal de poder com seus níveis hierárquicos) e processos 
decisórios (padrões e procedimentos); e 

 

c) Tecnologias: está representada pela infraestrutura de softwares e 
equipamentos necessários ao fluxo de informações. 

 

A integração harmoniosa entre Pessoas, Processos e Tecnologias no 

ambiente organizacional é fator preponderante para o sucesso de qualquer Sistema 

de Gestão. Caso contrário, o atendimento à estratégia de negócios ficará seriamente 

comprometido. 

 

2.2.3 Capital Intelectual no Setor Público 

 

Quando o cidadão ou a sociedade exige do setor público a melhoria da 

eficiência – de maneira que se aproxime de refletir proporcionalmente o que se 

cobra de impostos – abre-se uma oportunidade para que a gestão do capital 

intelectual demonstre sua importância, pois se relaciona diretamente com a 

capacidade de inovação e aperfeiçoamento.  

A adoção de práticas inovadoras poderá auxiliar na otimização do uso dos 

recursos disponíveis, quer sejam orçamentário-financeiros, quer sejam humanos, 

para atender às demandas de um serviço público de qualidade. 

Segundo Oliveira (2008), a ausência de iniciativas de gerenciamento do 

capital intelectual no setor público decorre da inaplicabilidade do conceito neste 

setor. A falta de um gerenciamento focado na criação de capital intelectual se deve 

principalmente pelo desconhecimento dos reflexos negativos de decisões gerenciais 

equivocadas que minimizam a geração de capital intelectual, assim como dos 

benefícios que podem advir do fomento desse patrimônio do conhecimento. 

Para Stewart (1998, p. 53) a gestão do capital Intelectual compara-se “a um 

oceano recém descoberto que ainda não consta no mapa e poucos entendem sua 

dimensão ou sabem como navegá-lo”. No serviço público, esta falta de 

entendimento está mais latente do que nas empresas privadas. 

A tentativa de adotar a gestão do capital intelectual como sistema de gestão 

ou como qualquer outro componente, segundo FERREIRA (2007), deve passar por 
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uma reflexão estratégica sobre as situações e condições sob as quais está 

submetido o atual contexto do setor público, dentre elas: 

a) Uma imagem desgastada perante a população; 
 

b) Procedimentos administrativos engessados ou sem padrões racionais 
estabelecidos para o atendimento; 

 

c) Rotatividade no comando e na condução das decisões tomadas;  
 

d) Legislação mal interpretada que traz diversos problemas à população em 
vez de ajudá-la; 

 

e) Servidores efetivos que percebem menores remunerações do que 
aqueles que não são do quadro efetivo ou nomeados em cargos 
comissionados (cargos políticos temporários), demonstrando falta de 
lógica nas remunerações. Lógica esta que também se reflete nas 
discrepâncias de salários entre profissionais de mesmo cargo em órgão 
diferentes; 

 

f) Diferenças nos quantitativos de funcionários com desproporção em 
relação à demanda, influenciando no ambiente e clima organizacional 
não adequado ao compartilhamento de informação e conhecimento.  

 

Com relação ao público externo, Moreira; Costa (2005) afirmam que – aos 

olhos da maioria dos cidadãos comuns – o servidor público se confunde com as 

repartições em que trabalha e que muitas delas são símbolos empoeirados da 

burocracia. 

Para Martins (2003, p. 41), os servidores devem ser considerados 

“parceiros, pois passam a ser fornecedores de conhecimentos, habilidades, 

capacidade e inteligência e transformam-se no capital intelectual da organização”. 

As instituições públicas precisam ser mais flexíveis, adaptáveis e prontas a 

aplicar novos procedimentos com agilidade. Precisam ainda ser coerentes com as 

aspirações das pessoas por autorrespeito e autorrealização, possibilitando uma 

maior consciência profissional e maior autoestima. Também necessitam racionalizar 

atividades e buscar formas criativas de agir (MOREIRA; COSTA, 2005). 

A administração pública, com toda complexidade que a envolve, tem o 

desafio de gerir o seu capital intelectual buscando extrair e reter o conhecimento de 

cada componente, de forma a refletir direta e positivamente na vida de cada 

cidadão. 
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Argote et al. (1998) sugerem que existe um componente substancial de 

conhecimento organizacional que se deprecia rapidamente e indicam que mais 

pesquisa é necessária para identificar os fatores que estejam afetando a taxa de 

aprendizagem e esquecimento das organizações. 

Yelle (1979) também sugere que a identificação dos fatores que favorecem 

uma taxa acelerada de aprendizagem é uma área promissora para pesquisas 

futuras. 

Porém, em meio à complexidade do setor público, há um ponto influenciador 

que possui duas faces, uma positiva e outra que pode ser negativa, para a gestão do 

Capital Intelectual: a estabilidade no emprego garantida por lei aos servidores 

públicos.  

Pelo lado positivo, acaba sendo uma circunstância que favorece o acúmulo 

histórico de conhecimento tácito (um dos objetos da gestão do capital intelectual) 

nas organizações que compõem o serviço público. Pelo possível lado negativo, está 

o fato de alguns indivíduos centralizarem em si o conhecimento indispensável para a 

execução de certas atividades. Esta retenção de conhecimento funciona como uma 

garantia de importância e utilidade daquele servidor. 

Mesmo no setor público é importante gerenciar o conhecimento, pois 

segundo STEWART (1998): 

 
 

[...] o conhecimento tornou-se o principal ingrediente do que produzimos, 
fazemos, compramos e vendemos. Encontrar e estimular o capital 
intelectual, armazená-lo, vendê-lo e compartilhá-lo, ou seja, administrá-lo, 
tornou se a tarefa econômica mais importante dos indivíduos das empresas 
e dos países (Stewart, 1998, p. 11).  

 
 

Segundo Terra (2000, p.27) são diversas as perspectivas para quem se 

interessa em gerir o conhecimento: “gestão de pessoas, modelagem matemática, 

tecnologia da informação, organização do trabalho, gestão da inovação, etc”. 

Dependendo da forma que se quer gerir o conhecimento e dependendo dos 

objetivos, mesmo no serviço público esta gestão é possível, porém é necessário não 

perder de vista as peculiaridades que estão presentes no setor público e implicam 

na implementação da gestão do capital intelectual. 

 

2.2.4 Peculiaridades do Setor Público para Gestão do Capital Intelectual 
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Osborne; Gaebler (1998) destacam algumas características peculiares no 

setor público que o difere das organizações privadas:  

[...] os empresários estão motivados pela busca do lucro. Já as autoridades 
governamentais pelo desejo de serem reeleitas. As empresas recebem dos 
clientes a maior parte de seus recursos; os governos são custeados pelos 
contribuintes. As empresas normalmente trabalham em regime de 
competição; os governos usam habitualmente o monopólio. (OSBOURNE; 
GAEBLER, 1998, p. 21). 

 
 

Nesta linha de pensamento, os autores comentam que não se pode 

governar como se administra uma empresa. Por isso, o preço que se paga por essa 

postura é altíssimo. Um governo orientado por normas a serem cumpridas tem como 

resultado um sistema pouco flexível e não adaptável às novas regras. 

Santos (2009) afirma que ações provocadoras de mudanças na cultura 

organizacional do serviço público são requeridas para tornar viável o atendimento 

das necessidades sociais. Deve-se partir da cultura burocrática para a inovadora, 

modificando-se o estigma de uma máquina lenta e incapaz. 

Para Catelli (2001 apud SANTOS, 2009), a eficácia da gestão pública 

depende principalmente de cinco pontos: 

a) Possuir, no seu ambiente, gestores competentes e bem intencionados; 
 

b) Praticar um modelo de gestão que aproveite todo potencial dos gestores; 
 

c) Promover um sistema de gestão que otimize os esforços do governo e da 
sociedade em seus diferentes níveis, grupos e segmentos; 

 

d) Possuir um sistema de informação e de comunicação que possibilite o 
entendimento entre governo e sociedade e a avaliação de resultados, 
proporcionando a tomada de decisões transparentes; e 
 

e) Possuir um sistema de controle interno que assegure a legitimidade de 
todas as ações dos gestores, sem prejuízo de sua eficácia. 

 

Teixeira Filho (2002) já vislumbrava o uso da internet como facilitador da 

comunicação nas organizações, possibilitando a troca de informações com mais 

agilidade através de sistemas mais receptíveis e amigáveis em substituição ao papel 

e à burocracia. 

Atualmente esta percepção não se confirma na administração pública 

brasileira. O progresso tecnológico chegou através de algumas mudanças no uso da 
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informática que não alcançaram plenamente os processos de trabalho e 

influenciaram pouco a cultura organizacional e o comportamento individual. 

Com relação à gestão de recursos humanos no serviço público, a legislação 

existente no Brasil acaba por limitar as ações dos administradores de pessoas, 

dificultando o gerenciamento por causa da estrita obediência às regras 

estabelecidas para contratar, promover e demitir funcionários. 

Pereira (1998) relata que no Brasil há um sistema de remuneração 

distorcido, onde algumas carreiras são mais bem remuneradas que as outras. Em 

sua opinião, as jurídicas estão em primeiro plano, seguida pelas econômicas, 

enquanto os demais cargos são mal pagos. 

O autor ainda apresenta uma diferença entre o tratamento dado pela 

administração pública para os salários conforme a escolaridade. Enquanto os 

profissionais de nível superior recebem melhores salários na iniciativa privada, no 

serviço público os servidores de nível menor recebem mais do que receberiam se 

estivessem na iniciativa privada. 

Quanto à estabilidade do servidor público, Osborne; Gaebler (1998, p.136) 

resumem a situação com uma frase: “os funcionários do governo são como pregos 

sem cabeça; é fácil colocá-los para dentro, mas é impossível sacá-los para fora”. 

No que tange a esta situação, Pereira (1998, p.86) afirma que a estabilidade 

gera custos. “Ela impede a adequação dos quadros de funcionários às reais 

necessidades de serviços, ao mesmo tempo em que inviabiliza a implantação de um 

sistema de administração pública eficiente, baseado em um sistema de incentivos e 

punições”. 

Quanto à imagem dos servidores, há uma desmoralização muito grande do 

funcionalismo público. Diversas são as reportagens na mídia quanto aos 

procedimentos de alguns servidores envolvidos em escândalos. Não obstante, esses 

servidores constituem em exceção, cuja regra quase não é objeto de nenhuma 

reportagem. 

A liberdade de ação existente na iniciativa privada e ausente na 

administração pública pode ser considerada como outra grande diferença. Nesta 

última, o princípio da legalidade, fundamentado na Constituição Federal, obriga o 

gestor a agir somente mediante lei que o permita, enquanto o administrador de 

empresas particulares tem muito mais discricionariedade. 
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Segundo Francisco (2005) em todas as organizações públicas existe um 

mínimo de planejamento ou um conjunto de indicações gerais que orientam as 

políticas e as decisões de investimentos. Neste sentido as instituições públicas não 

dependem necessariamente do governo central para planejar. Há sim, a 

necessidade de adoção, por parte do administrador público, de uma ação 

coordenada que busque coerência dentre as ações praticadas isoladamente pelos 

diversos atores sociais (gestor público, técnicos administrativos e outros conforme a 

área de atuação do órgão), na tentativa de conduzir o sistema social aos objetivos 

traçados pelo órgão máximo. 

O planejamento passa a ser um processo contínuo de aperfeiçoamento 

daquilo que foi previsto inicialmente, bem como de incorporação de novas práticas 

de gestão que vão surgindo com a modernização do setor público, como por 

exemplo, a Gestão do Capital Intelectual. 

Queiroz (2006) apresenta algumas peculiaridades do setor público que 

podem refletir na implementação da gestão do capital intelectual, as quais são 

demonstradas, resumidamente, conforme abaixo: 

a) No setor público, é baixo o estímulo à adoção de novas práticas de 
gestão devido ao baixo nível de competitividade em relação ao setor 
privado; 
 

b) Os objetivos das entidades públicas são diversos e intangíveis. As metas 
não são quantificáveis em termos monetários e são difíceis de visualizar; 

 

c) O nível de tangibilidade dos recursos envolvidos no setor público é muito 
menor. A principal atividade é a prestação de serviços, em que o 
conhecimento e os recursos humanos prevalecem; 

 

d) A responsabilidade social é exigida ao máximo como um de seus 
objetivos e não meramente algo que apenas melhora a imagem da 
entidade; 

 

e) Os serviços são intangíveis e, obviamente, o controle da qualidade é 
diferente para bens intangíveis, o que impede a aplicação de 
procedimentos específicos de valoração de intangíveis, como o grau de 
satisfação dos usuários; 

 

f) Menor margem de flexibilidade para as decisões dos gestores devido ao 
princípio da legalidade e da obrigação da transparência dos atos, o que 
torna mais complexa a implantação dos conceitos de capital intelectual 
em boa parte do setor público; 
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g) Menor urgência para quantificar o capital intelectual favorece a aplicação 
prática, já que na iniciativa privada os objetivos econômicos obrigam a 
quantificar os intangíveis; e 

 

h) Prestação de contas obrigatórias à sociedade para satisfazer a demanda 
de informações dos contribuintes e para atender normas obrigatórias de 
apresentação dos resultados sociais e econômicos da aplicação dos 
recursos públicos. 

 

A principal motivação para a aplicação da gestão do capital intelectual nas 

empresas é a busca por aumentar o valor de mercado que elas possuem, pois isso 

poderá ocorrer melhorando a gestão de recursos intangíveis; e para gerenciá-los é 

importante que possam ser medidos. 

A mesma motivação para aumentar o valor de mercado já não ocorre com o 

setor público e, decorrente disso, também não há preocupação com a gestão dos 

recursos intangíveis nem com a mensuração do capital intelectual. 

Além disso, a maior parte da literatura que trata da identificação, 

mensuração e gestão do capital intelectual está voltada para empresas que estão 

preocupadas com o lucro. Poucas obras dirigem-se ao setor público. 

 

2.2.5 Modelos de Mensuração do Capital Intelectual no Setor Público 

 

As estruturas de capital intelectual apresentadas anteriormente são 

exemplos de modelos que enfatizam a explicação da diferença entre valor de 

mercado e valor contábil. No setor público não há motivo para este destaque. Busca-

se um modelo que possa ser aplicado na administração pública e que inclua 

indicadores que demonstrem como os ativos intangíveis podem ser utilizados para 

melhorar a qualidade dos serviços prestados e alcançar a excelência em gestão no 

setor. 

Em análise realizada por Sveiby (2010), foram apresentados 42 métodos de 

mensuração de ativos intangíveis, classificados pelo autor do estudo em quatro 

categorias: 

a) Direct Intellectual Capital Methods (DIC) - Estima o valor monetário dos 
ativos intangíveis pela identificação dos seus vários componentes que, 
quando estimados, podem ser avaliados de maneira direta ou como um 
coeficiente agregado; 
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b) Market Capitalization Methods (MCM) - Calcula a diferença entre a 
capitalização de mercado de uma companhia e os ativos dos acionistas 
como o valor de seus ativos intangíveis; 

 

c) Return on Assets Methods (ROA) - A média das receitas antes dos 
impostos de uma empresa em um determinado período é dividida pela 
média de valor dos seus ativos tangíveis. O resultado é o ROA (Return 
On Assets – retorno sobre ativos), que é então comparado com a média 
do seu segmento. A diferença é multiplicada pela média dos seus ativos 
tangíveis para calcular a média anual de receitas dos intangíveis. 
Dividindo a média superior pelo custo médio de capital ou uma taxa de 
juros, pode-se obter uma estimativa do valor dos Ativos Intangíveis ou 
Capital Intelectual; e 
 

d) Scorecard Methods (SC) - Os vários componentes de ativos intangíveis 
ou do capital intelectual são identificados e os indicadores e os 
deslocamentos predeterminados são gerados e relatados nos scorecards 
ou como gráficos. Os métodos do SC são similares aos métodos de DIC, 
pois se espera que nenhuma estimativa seja feita sobre o valor monetário 
dos Ativos Intangíveis. 

 

De acordo com Sveiby (2010), os métodos possuem vantagens diferentes. 

Aqueles que contemplam avaliações financeiras, como o ROA e MCM, são bastante 

úteis em fusões e aquisições e para avaliações de mercado. Eles podem também 

ser utilizados para comparações entre empresas do mesmo segmento, ilustrando o 

valor financeiro dos ativos intangíveis. Finalmente, porque eles são construídos 

sobre bases contábeis tradicionais, tornam-se mais facilmente comunicáveis entre 

aqueles mais afeitos à contabilidade tradicional. 

Suas desvantagens, conforme análise de Sveiby (2010) apontam para o fato 

de que traduzir quase tudo em termos financeiros pode ser algo muito superficial. Os 

métodos de ROA são muito sensíveis às suposições das taxas de juros e de uso 

limitado para finalidades da gerência abaixo do nível do conselho de administração. 

Diversos deles são de quase nenhum uso para organizações não lucrativas, 

departamentos internos e organizações do setor público; fato particularmente 

verdadeiro para os métodos do MCM. 

As vantagens dos métodos de DIC e de SC também são apresentadas por 

Sveiby (2010). Eles podem criar um retrato mais detalhado da saúde das 

corporações, ultrapassando as medidas financeiras, podendo ser mais facilmente 

aplicados em todos os níveis de uma organização, pois medem os eventos mais 

rapidamente, relatando-os de maneira muito mais acurada que as medidas 
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financeiras puras. Por não exigirem medições financeiras são muito úteis para as 

organizações não lucrativas, empresas do setor público e aquelas envolvidas em 

projetos sociais e do meio ambiente. 

Suas desvantagens englobam o fato de que os indicadores são contextuais 

e precisam ser personalizados a cada empresa e propósito, o que torna as 

comparações muito difíceis. Os métodos não são facilmente aceitos pelos sistemas 

gerenciais e por executivos mais propensos a ver quase tudo sob a mais pura 

perspectiva financeira. Uma abordagem mais ampla pode gerar inúmeros dados, os 

quais são de difícil análise e comunicação. 

Nenhum método pode atender a todos os propósitos e necessidades; cada 

organização deve selecionar o método mais recomendável conforme o intento, a 

situação e o público interessado no trabalho. 

Palacios e Galván (2007) ao realizarem um estudo comparativo de modelos 

europeus de mensuração de capital intelectual concluíram que não existe uma 

estrutura que sirva como referência e seja aceita internacionalmente para identificar, 

medir e difundir informações referentes aos intangíveis. 

Porém, os autores sugerem que, a partir de uma estrutura de gestão do 

capital intelectual seja criada uma estrutura homogênea de avaliação deste mesmo 

capital, que possa ser aplicada em empresas de forma a dar condições de analisar o 

desempenho de maneira mais completa, não somente através de seus balanços 

contábeis. 

A quantidade de estruturas e métodos de avaliação do capital intelectual, 

como se observa, é muito diversificada. Fazendo com que muitos aspectos sejam 

abordados sob óticas diferentes, trazendo assim conceitos diferentes. E Isto se 

verifica no campo de estudo das empresas que estão preocupadas com seu real 

valor de mercado. Neste campo os estudos estão avançados, pois há, além do 

interesse científico, o interesse financeiro. O mesmo não ocorre na área pública. Em 

relação à área privada, são poucos os modelos criados para atender esta demanda 

na área pública. 

Entre os métodos desenvolvidos exclusivamente para o setor público está o 

modelo proposto por Caba; Sierra (2001), baseado no European Foundation Quality 

Management Model (EFQM), utilizando seus elementos distribuídos em três blocos: 

capital humano, capital estrutural e capital relacional. 
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Pode-se citar também o modelo de mensuração de Capital Intelectual SICAP 

(2004), que foi desenvolvido pela União Europeia especialmente para a 

administração pública, com uma proposta de facilitar a gestão eficiente dos serviços 

públicos. O modelo identifica uma estrutura de três componentes do capital 

intelectual: capital humano público, capital estrutural e capital relacional. 

Há ainda o modelo Intangible Assets Statement de Garcia (2001), que tomou 

como referências o Modelo Monitor de Ativos Intangíveis de Sveiby (1997) e o 

Intelect Euroforum (1998). Neste modelo, há uma seção não financeira que se refere 

aos investimentos como intangíveis que não estejam em conformidade com os 

requisitos para serem contabilizados como um ativo contábil. 

Esta proposta auxilia no conhecimento mais detalhado desses ativos 

intangíveis e favorece o estabelecimento de uma estratégia voltada também para 

eles. O modelo de GARCIA (2001) também utiliza as três dimensões do Capital 

Intelectual: Capitais Humano, Estrutural e Relacional e daí derivam-se diversos 

indicadores com objetivos de demonstrar e medir, dentre outros, a eficiência, 

eficácia e excelência dos serviços prestados aos cidadãos. 

Em suma, a maioria dos modelos estrutura o Capital Intelectual a partir de 

três construtos: Capital Humano, Capital Relacional e Capital Estrutural. Esta 

composição pode ser ampliada para atender a área pública, pois há outros aspectos 

relevantes que deveriam ser abordados na análise do capital Intelectual. Isto não se 

dá com a justificativa de que quanto maior o número de construtos melhor será o 

modelo, mas sim pelo fato de que podendo se evidenciar aspectos relevantes para o 

setor público, mais enriquecidos e objetivos, serão os resultados demonstrados. 

 

2.2.6 Modelo de Capital Intelectual de Queiroz (2003)  

 

Um interessante método de mensuração para o setor público é o proposto 

por Queiroz (2003). O autor avalia que os modelos existentes para medir o capital 

intelectual do setor privado, se sofrerem adaptações, podem ser aproveitados no 

setor público. Com base nesta avaliação propôs um modelo que pudesse contribuir 

para a análise e gerenciamento do capital intelectual no setor público. 

Importante destacar que este modelo tem, entre seus objetivos, verificar o 

desempenho da organização em busca da melhoria da qualidade do serviço e para 

alcançar a excelência na gestão. Desta forma permite definir, elaborar e quantificar 



71 

indicadores de ativos intangíveis que possibilitam medir e avaliar o potencial e a 

qualidade dos resultados obtidos, e adaptar-se com as peculiaridades de cada 

organização. 

Diante destas possibilidades, o modelo proposto foi aplicado por Queiroz 

(2003), inicialmente, para avaliar o capital intelectual de órgãos públicos da Cidade 

de Madrid na Espanha. Após isso foi utilizado por MELLO et al (2003) para avaliação 

de capital intelectual das páginas web das Assembleias Legislativas Brasileiras. 

O mesmo modelo foi utilizado por Igarashi; Igarashi (2008) em estudo que 

teve como objetivo operacionalizá-lo, buscando verificar qual sua contribuição para a 

gerência de elementos intangíveis no setor de suporte de uma instituição bancária 

pública atuante em todo o território brasileiro; posteriormente IGARASHI et al (2011) 

analisaram a viabilidade de aplicação do modelo (originalmente desenvolvido para o 

setor público), em uma empresa privada prestadora de serviços de informática em 

Santa Catarina no Brasil.  

A abordagem do modelo concentra-se nos elementos intangíveis que se 

encontram no nível estratégico das instituições públicas ou privadas. Porém, antes 

de alcançar a excelência e a qualidade no nível estratégico se faz necessário 

superar os patamares operacionais e intermediários que envolvem, 

necessariamente, os controles financeiros das contas, ajustes do orçamento, 

economia de recursos, eficácia e eficiência.  

Na construção deste modelo, o autor sugere a inclusão de dois grupos de 

intangíveis relevantes e indispensáveis ao setor público: a Qualidade e a 

Transparência. Além disso, aproveita as três dimensões do ativo intangível 

apresentados por SVEIBY (1998): Competência do Funcionário, Estrutura Interna e 

Estrutura Externa. 

Desta forma, passa-se a apresentar, com mais detalhes, o modelo de 

QUEIROZ (2003), representado na figura 5, onde são demonstrados os cinco 

componentes do Capital Intelectual no setor público. 
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Figura 5 - Capital Intelectual de Queiroz 
Fonte: Queiroz, 2003. 

 

a) Capital Humano - É a capacidade dos servidores públicos de resolverem 
problemas, inovar em soluções e melhorar a eficiência e efetividade do 
órgão em que trabalham. Quando há estagnação técnica, acomodação 
dos servidores, desmotivação ou quando há frequentes mudanças 
políticas que interferem na organização acarretam numa diminuição do 
Capital Humano; 
 

b) Organização Interna - A existência de um sistema de gestão e controle 
organizacional, de processos racionais e lógicos bem adaptados à 
burocracia – de forma a explorar suas virtudes, subsidiando as decisões 
– evidenciam alto grau de organização interna. O atraso tecnológico, a 
lentidão e o excesso de burocracia e irracionalidade nos processos 
trazem uma diminuição neste item; 

 

c) Relações Externas - Incluem o desenvolvimento e a manutenção de 
relações positivas com o cidadão, através da imprensa, dos fornecedores 
e de outros governos; 
 

d) Qualidade - A existência de iniciativas para medir a qualidade dos 
serviços indica a presença deste item. O fomento de relações externas 
positivas com os cidadãos é o ponto de partida para a existência de um 
ambiente facilitador para a criação de parâmetros de qualidade para o 
setor público. O nível de qualidade apresentado pelo setor público é 
definido pelo grau de exigência dos cidadãos. Por isso, a participação da 
população é fundamental para a qualidade dos serviços públicos; e 
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e) Transparência - Este componente permite aos cidadãos conhecerem a 
atuação do governo e sua performance. Quanto mais transparente for a 
administração pública, melhor será o grau de controle, possibilitando a 
redução da corrupção e a intervenção do cidadão sobre a gestão. Tornar 
pública a maior quantidade de informações na internet indica 
transparência dos governos. 

 

A inclusão da Qualidade e da Transparência denota o reconhecimento da 

importância destes dois itens para o setor público. Observa-se que a Qualidade 

poderia estar contemplada no item “Estrutura Interna” e a Transparência estaria 

contemplada no item “Estrutura Externa” no modelo de SVEIBY (1998). Entretanto, 

destacando estes dois componentes aproximaria mais ainda o modelo aos 

interesses e princípios da administração pública na atualidade. 

As setas que ilustram a figura 5 representam as tendências resultantes da 

gestão do Capital Intelectual. Para cima, tendem a projetar o resultado positivo no 

alcance das metas. Para baixo, apontam insuficiência em relação aos componentes 

do capital intelectual. As linhas horizontais pontilhadas que atravessam as setas 

demarcam as áreas de insuficiência, inércia e intensidade, sendo a insuficiência um 

sinal de passivo intelectual e a intensidade sinal de ativo intelectual.  

Os números negativos e positivos refletem a gestão inadequada ou 

adequada do Capital Intelectual. As atitudes dos componentes do Capital Intelectual 

influenciam diretamente na valorização negativa ou positiva desta gestão. 

A aplicação da proposta de QUEIROZ (2003) prevê a utilização de 

questionário para coleta de informações primárias. A partir dele identifica-se o 

desempenho e a pontuação alcançada do capital intelectual segundo a ótica dos 

pesquisados. Apesar de os dados obtidos serem quantificados em pontuação, na 

análise deles utiliza-se apenas a abordagem qualitativa. 

Queiroz (2003) destaca a necessidade de cada instituição analisar suas 

especificidades e eleger em seu processo de gestão do capital intelectual os 

elementos que estejam mais alinhados à sua estratégia e cultura. 

A partir deste enfoque de especificidade acredita-se que o modelo proposto 

por QUEIROZ (2003) esteja adequado para apoiar o diagnóstico da gestão do 

capital intelectual no setor público, pois o mesmo foi desenvolvido a partir dos 

modelos tradicionais com os acréscimos de elementos peculiares alinhados com as 

particularidades do segmento público.  
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2.3 CUSTOS OCULTOS 

 

2.3.1 A Contabilidade de Custos 

 

Com o advento da informática e a globalização nestas últimas décadas, um 

quase infinito número de informações úteis aos empresários – para subsidiá-los nas 

tomadas de decisão – tem sido disponibilizado com maior facilidade a despeito da 

quantidade e das distâncias geográficas entre os stakeholders. 

As organizações têm utilizado diversos sistemas de informações com 

objetivo de aperfeiçoar sua gestão em busca de melhores resultados; dentre os 

sistemas mais utilizados estão aqueles voltados para o gerenciamento dos custos 

que envolvem formação de preços, rentabilidade, quantidade de produção e margem 

de lucro a serem aplicados na realidade de cada produto ou serviço. 

Como principal ferramenta para disponibilizar informações fidedignas 

referentes a estes itens, os administradores têm lançado mão da Contabilidade de 

Custos que, segundo MARTINS (2001), detém um papel revestido de suma 

importância, pois consiste na alimentação de informações sobre valores relevantes e 

que dizem respeito às consequências de curto e longo prazo sobre medidas de 

introdução ou corte de produtos, administração de preços de venda, opções de 

compra ou produção, etc. 

Leone (2000, p.15) conceitua a Contabilidade de Custos como “o ramo da 

contabilidade que se destina a produzir informações para os diversos níveis 

gerenciais de uma entidade, como auxílio às funções de determinação de 

desempenho, de planejamento e controle das operações e tomada de decisões”.  

A redução dos gastos em geral tem sido as primeiras decisões tomadas 

pelas empresas. No entanto, para HAMOND et al. (2006), é preciso fazer uma 

análise minuciosa sobre os processos envolvidos nas atividades empresariais em 

busca de alternativas para atenuar os fatores ocultos que geram gastos 

desnecessários, os quais não são mensurados e nem apresentados pelos sistemas 

tradicionais de custos. 

Determinar os custos empresariais parece uma tarefa simples para o 

profissional que não conhece todas as atividades envolvidas na produção de uma 

mercadoria. Não é mera questão de somar custos de insumos, mão de obra e 

gastos gerais de produção para mensurar o custo do produto vendido e sobre este 
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acrescentar a margem de lucro para a formação do preço de venda. Existem outros 

fatores que determinam o desempenho diferenciado dos líderes de mercado. 

Para Leone; Leone (2007), a Contabilidade de Custos é uma atividade que 

envolve a produção de informações para serem geridas por alguém que tenha essa 

função. O resultado é a gestão de custos, que pode ser operacional, decisória, 

estratégica, analítica, controladora, dependendo das necessidades de quem solicita 

as informações. Muitas vezes, a má gestão dos custos invisíveis acaba originando 

situações indesejadas desta natureza (FALCONER; WHITBY, 1999).  

Quanto à Gestão Estratégica de Custos, Martins (2006) afirma que ela 

 
 

[...] requer análises que vão além dos limites da empresa para se conhecer 
toda a cadeia de valor, desde a origem dos recursos materiais, humanos, 
financeiros e tecnológicos que utiliza, até o consumidor final. Passa a não 
ser apenas importante conhecer os custos da sua empresa, mas os dos 
fornecedores e os dos clientes que sejam ainda intermediários, a fim de 
procurar, ao longo de toda a cadeia de valor onde estão as chances de 
redução de custos e de aumento de competitividade. (MARTINS, 2006, p. 
318). 

 
 

Já em relação à Contabilidade de Custos, o autor ainda acrescenta que a 

mesma possui duas funções relevantes: auxiliar o controle das operações e fornecer 

subsídios para tomadas de decisões. Quanto ao controle, sua principal missão é 

fornecer dados para estabelecer padrões, orçamentos e acompanhar o acontecido 

para compará-lo com valores anteriormente definidos. 

No que tange à tomada de decisão, a contabilidade de custos auxilia na 

alimentação e disponibilização de informações sobre valores relevantes 

relacionados às consequências de curto e longo prazo sobre medidas de introdução 

ou corte de produtos, administração de preço de venda, opção de compra ou 

produção, etc. 

Desta forma, entende-se que conhecer a composição dos custos envolvidos 

na produção de bens oferecidos à venda é de importância vital para qualquer 

organização. Faz-se necessário identificar para decidir sobre a eliminação ou 

permanência de cada custo necessário ou não para a fabricação de um produto ou 

prestação de um serviço. 

 

2.3.2 Conceitos Fundamentais em Contabilidade de Custos 
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Para melhor administrar os custos é fundamental que estejam bem definidos 

os conceitos apresentados na contabilidade de custos e suas diversas 

classificações. Para tanto, far-se-á uma exposição destes conceitos segundo 

LEONE (2000), VIANA (2002) e MARTINS (2006): 

a) Gasto - É tudo aquilo que é consumido durante o processo de produção 
de um bem ou de um serviço, podendo ser classificado como Investimentos, 
Custos ou Despesas. É todo esforço monetário com o objetivo de manter, 
expandir ou melhorar suas operações; 
 

- Investimento: é o gasto com bem ou serviço ativado em função de sua 
vida útil ou de benefícios atribuídos a períodos futuros. É todo empenho 
monetário com o objetivo de expandir ou melhorar suas operações, 
 

- Despesa: é o gasto ocorrido na aquisição de bens ou serviços não 
utilizados nas atividades produtivas e consumidos com a finalidade de 
obtenção de receitas.  (MARTINS, 2006), 
 

- Custo: é o gasto ocorrido na aquisição de um bem ou serviço com o 
objetivo de ser aplicado na atividade produtiva. 
 

b) Desembolso - É o pagamento resultante da aquisição de um bem ou 
serviço. Pode ocorrer de forma concomitante ao gasto (pagamento a vista) 
ou depois (pagamento a prazo); 
 

c) Perda - É um gasto não intencional de forma involuntária ou anormal; e 

 

d) Desperdício - É um gasto incorrido consumido em atividade que não 
agrega valor direta nem indiretamente ao serviço ou produto fabricado. 
 

Para Bornia (2008), trabalho e desperdício são os possíveis resultados dos 

esforços de uma empresa, conforme apresentado na figura 6. O trabalho pode ser 

dividido em: trabalho que agrega valor e trabalho que não agrega valor. SOTILE 

(2007) afirma que o trabalho que não agrega valor pode ser dividido em duas partes: 

trabalho adicional e desperdício. 
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Figura 6 - Esforços da Empresa 
Fonte: SOTILE, 2007; BORNIA, 2008 e HANSEN, 2003. Elaborado pelo autor. 

 

Os custos diretos são inerentes ao trabalho que agrega valor, mas podem 

ser reduzidos através de inovações nos métodos produtivos. As atividades que 

geram valor são associadas por HANSEN (2003) a custo direto e as que não 

agregam valor, com custo indireto. Sendo o custo direto indispensável ao trabalho 

efetivo e o custo indireto muitas vezes fornecedor de apoio ao trabalho efetivo e, em 

outras vezes, desnecessário e simples redutor do lucro. 

Os desperdícios são completamente desnecessários ao trabalho efetivo das 

empresas, por este motivo são duramente combatidos por empresas que querem 

melhorar seu desempenho. 

 

2.3.3 Classificação dos Custos 

 

Conforme seja o objetivo (controle, tomada de decisão ou determinação do 

lucro) para o qual se pretende gerar as informações de custos, há diversas formas 

de classificação dos custos. As mais comumente utilizadas são: 

a) Quanto à sua apropriação - Custos Diretos ou Custos Indiretos; 
 

- Custos Diretos: são aqueles ligados diretamente a cada tipo de bem e 
apropriados no momento de sua ocorrência (MARTINS, 2006), 
 

- Custos Indiretos: 
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Custos Indiretos: não podem ser apropriados diretamente a cada tipo de 
bem no momento de sua ocorrência. Para a apropriação utiliza-se critério de 
rateio, onde cada parcela rateada é atribuída a cada tipo de bem ou serviço 
(SEVERIANO FILHO, 1999). 

 
 

b) Quanto à variabilidade - Custos Variáveis e Custos Fixos; 
 

- Custos Variáveis:  
 
 
Quando seus valores se alteram em função do volume produzido. Se não 
houver produção, não haverá custo variável. Sua análise se dá com relação 
a quantidades consumidas na produção e não na aquisição de insumos 
adquiridos ou estocados. (LEONE, 2000), 

 
 

- Custos Fixos:  
 
 

São aqueles cujos valores são os mesmos, qualquer que seja o volume de 
produção da empresa; ou seja, permanecem inalterados (LEONE, 2000). 

 
 

c) Quanto à sua natureza - Custos Tangíveis ou Explícitos e Custos 
Intangíveis ou Invisíveis; 
 

- Custos Tangíveis: são os que podem ser mensurados ou calculados 
com critérios convencionais da contabilidade de custos, 
 

- Custos Intangíveis ou Invisíveis:  
 
 
São aqueles de difícil identificação e mensuração pelos sistemas de custos 
tradicionais das empresas, pois não são passíveis de quantificação no 
momento em que ocorrem. São motivados por processos ou atividades 
burocráticas e ineficientes. (DUTRA; BORNIA, 2009). 

 
 

É importante observar que as nomenclaturas utilizadas nas classificações de 

custos aqui apresentadas podem variar de autor para autor, porém as definições dos 

termos utilizados por eles sofrem pouca variação em seus significados, não 

comprometendo o entendimento do que se quer explicitar. 

Após a apresentação geral desses três critérios de classificação de custos, é 

importante ressaltar que esta pesquisa será focada apenas no âmbito da natureza 

dos custos, que é a base conceitual para desenvolver os assuntos que serão 

abordados no decorrer dos próximos tópicos. 
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2.3.4 Custos Ocultos 

 

Alguns autores como Falconer; Whitby (1999), Motomura (1999), Femenick 

(2005), Ouro (2005) e Dutra; Bornia (2009) utilizam o termo “invisíveis”, outros como 

Savall: Zardet (2004), Miller: Vollmann (1985), Lima (1991), Freitas (2007), Sá 

(2007), Severiano Filho (2007), Zaccarelli et al. (2008) utilizam o termo “oculto”. 

Os autores que utilizam o termo “Custo Oculto”, o fazem para denominar 

aqueles que são originados da ineficiência de gestão. Esta pesquisa irá utilizar o 

termo “Custo Oculto”, já que a mesma busca investigar a contribuição da gestão do 

capital intelectual na administração destes custos. 

Zaccarelli et al. (2008) afirmam que o termo ‘oculto’ não significa escondido, 

mas tão somente não apontado. Não é passível de aferição ou mesmo de estimativa 

para aprovisionamento. 

Para Silva; Severiano Filho (2011), os custos ocultos são parte integrante da 

cadeia produtiva. Portanto, é de fundamental importância o estudo e o conhecimento 

destes custos para uma boa visualização do funcionamento da entidade como um 

todo. 

No que se refere ao conceito de custos invisíveis, Dutra; Bornia (2009) 

afirmam que sua concepção é distinta do conceito de desperdício. Porém, há que se 

verificar que o desperdício ocorre quando o fato já está concretizado. A concepção 

adotada sob a ótica dos custos invisíveis remete a, pelo menos, uma etapa antes 

dos desperdícios, de tal forma que só irá existir tal perda se for falha a gestão do 

fator indicado como desencadeador de custos invisíveis. 

Segundo Falconer; Whitby (1999), quando o custo invisível resulta em um 

gasto, do ponto de vista contábil, ele deixa de ser qualificado como invisível e passa 

a ser classificado com outra terminologia que não a que efetivamente lhe deu 

origem. Neste momento, ele passa a ser reconhecido e mensurado pela 

contabilidade. Por este motivo, são considerados como custos não contábeis. 

Dutra; Bornia (2009) ainda destacam que, no conceito de custos invisíveis, a 

terminologia “custos” difere daquela que é utilizada pela ciência contábil que trata 

custos como o gasto ocorrido na aquisição de um bem ou serviço com o objetivo de 

ser aplicado na atividade produtiva. A abordagem do conceito “custos” invisíveis 

remete a discussão do assunto à dimensão gerencial dos custos. 
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Na identificação dos custos, reside um desafio para os gestores das 

organizações que versa acerca da identificação daqueles custos que não estão 

aparentes nem registrados em nenhum sistema contábil ou gerencial, os chamados 

custos invisíveis ou ocultos. 

Dutra; Bornia (2009) afirmam que, em linhas gerais, os custos invisíveis são 

encontrados em empresas que têm como característica fundamental a ineficiência 

na gestão dos recursos disponíveis. 

Para estes autores, a mensuração e a contabilização dos custos ocultos 

ainda não fazem parte das rotinas empresariais, porém estudos e pesquisas têm 

sido realizadas em diversas academias visando ao alcance do objetivo de 

verificação, reconhecimento, mensuração e tratamento dos custos ocultos no 

processo produtivo de diversas atividades nas áreas pública e privada. 

Como exemplos destas pesquisas citam-se, entre outros, na França Savall 

(2004) abordando o tratamento dos custos ocultos nas organizações a partir de uma 

perspectiva socioeconômica; na Alemanha WEIBEL et al (2013) reconhecendo a 

possibilidade de ocorrência de custos ocultos na área de pessoal no setor público a 

partir de pagamentos de gratificação por desempenho de algumas atividades; IRANI 

et al (2006) na Austrália, propondo uma taxonomia de custos para gerenciamento de 

sistemas de informação onde são incluídos os custos ocultos. 

 

2.3.5 Origem dos Custos Ocultos 

 

Zaccarelli et al. (2008) resumem a abordagem relativa a custos ocultos 

afirmando que até o início da década de 1990, o assunto custos ocultos era mais 

enfatizado e não raro se discutia sobre custos ocultos como sendo aqueles que não 

eram mensuráveis de forma direta, nem contabilizáveis de forma específica, mas 

que reduziam a lucratividade da empresa. 

Para Sá (2007), os custos ocultos são aqueles que podem ser evitados, 

porque resultam da má qualidade de desempenho na vida operacional. Já Leone; 

Leone (2007), ao descreverem estes custos os chamam de “custos escondidos que 

existem, mas são de difícil definição porque estão camuflados em outras ações”. 

Entre os exemplos citados pelos autores estão o tempo de espera em filas, em 

telefonemas, o desajuste das máquinas sem manutenção adequada e a burocracia 

do serviço público. 
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Para Femenick (2005), o custo oculto é o resultado de uma equação que 

contrapõe o resultado do desempenho ideal com o resultado do desempenho real da 

empresa. 

Diversos pesquisadores desenvolveram teorias que explicam a origem dos 

custos invisíveis ou ocultos. Alguns defendem a ideia de que a deficiência de 

informações dos sistemas de custeio geram os custos ocultos. Outros afirmam que 

as disfunções existentes na interação das estruturas das empresas com os 

comportamentos de seus trabalhadores dão origem aos custos ocultos. 

Entre eles podem ser citados Miller; Vollmann (1985). Em sua concepção, as 

atividades são as geradoras da maioria dos custos indiretos. Estes custos 

tradicionalmente são apropriados através de rateios que, na opinião dos 

pesquisadores, não são adequados. 

Devido a esta falta de adequação da apropriação dos custos indiretos, 

muitos custos tradicionais acabam escondendo a existência de custos invisíveis. 

Estas informações não se tornam disponíveis aos gestores; contudo, seus efeitos 

negativos passam a ser percebidos posteriormente. 

As críticas de Miller; Vollmann (1985) são direcionadas sobre a forma como 

os custos são tradicionalmente identificados e mensurados. Isto compromete a 

qualidade das informações por omitir os custos invisíveis e suas origens; ao mesmo 

tempo, estas críticas remetem à utilização do custeio baseado em atividades. 

Nesta linha, Herculano (2009) atribui o surgimento dos custos ocultos à falta 

de precisão dos sistemas de custeios escolhidos pelas empresas. Cada método tem 

seu nível de precisão e detalhamento que acarretam na omissão de diversos custos, 

ocultando-os. 

Em outra vertente, Savall; Zardet (2004) abordam a origem dos custos 

ocultos como resultante da interação complexa entre dois grupos de variáveis que 

interagem permanentemente: as estruturas da empresa e os comportamentos 

humanos. Esta interação faz com que nem sempre ocorra o funcionamento 

esperado, criando disfunções que precisam ser reguladas; caso contrário, geram 

custos ocultos.  

Lima (1991) e Freitas et al. (2007) abordam os custos ocultos como fruto de 

disfunções geradas na interação das estruturas da organização com o 

comportamento das pessoas que a compõem. 
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2.3.6 Classificação dos Custos Ocultos 

 

Entre os pesquisadores de custos pode-se citar Femenick (2005) como um 

dos que distinguem os termos Custos Ocultos e Custos Invisíveis e os classifica a 

partir de sua origem ou natureza. 

Sob esta distinção, Femenick (2005) define os custos invisíveis como 

aqueles que são inerentes às atividades da empresa, são causados por problemas 

estruturais internos ou externos à empresa e se evidenciam em grau comparativo 

com a concorrência. 

Reinhold (2008) destaca como exemplo de custos invisíveis a inexistência 

ou falta de controles internos e de organização; os custos gerados pela ociosidade 

de ativos, decorrentes do mau uso dos bens e instalações; a falta de manutenção 

preventiva, utilização de sistemas ou processos obsoletos; os custos decorrentes da 

ausência de planejamento, tanto de curto, médio e longo prazo; e a execução de 

atividades e trabalhos em duplicidade, refazer, corrigir ou compensar erros, falta de 

reciclagem de materiais, falta de treinamento no desempenho de funções 

executadas por profissionais despreparados etc. 

Diferentemente dos custos invisíveis, Femenick (2005) define os custos 

ocultos como aqueles gerados pela ineficiência da gestão. Não representam 

prejuízos ou um gasto, mas sim uma perda de receita. Como exemplos são citadas 

as reformas mal planejadas que atrapalham as operações de produção, a 

manutenção ineficiente e a falta de capacitação dos funcionários. 

Os custos invisíveis foram classificados por Femenick (2005) como custos 

tributários diferenciados, custos operacionais externos e custos operacionais 

internos. 

Os custos tributários diferenciados são aqueles com os quais as empresas 

pouco podem fazer, pois decorrem de ação governamental, como os incentivos 

fiscais, as diferenças de alíquotas, novos tributos e tributos em cascata. Em um 

mesmo ramo de atividade, uma empresa pode sofrer com tributos e sua concorrente 

pode se beneficiar de isenção ou diferencial de alíquota, caso estejam sob governos 

diferentes que tomaram decisões diferentes quanto à política tributária. Este 

diferencial entre as empresas pode se configurar em um custo oculto para a 

empresa que está em desvantagem. 
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Custos operacionais externos são produzidos por fatores alheios à empresa 

e são indissociáveis dela devido à suas operações e seu ramo de atividade. Como 

exemplos existem os custos de embarque, custos de transporte de apoio e custo de 

burocracia. 

Os custos operacionais internos também são inerentes à empresa, porém 

voltados para a estrutura administrativa, técnica e financeira e são decorrentes de 

condições criadas pela própria empresa. Dentre eles estão os custos de localização, 

custos de logística, custos de tecnologia defasada de produção ou de produto. 

Em estudo teórico realizado por Freitas et al. (2007), foram reunidas as 

diversas classificações de custos ocultos, agrupando-as em dez itens, onde os 

mesmos foram definidos em função de sua importância no cenário empresarial. 

Sendo eles: Má Gestão, Não Qualidade, Rotatividade de Pessoal, Mau Controle, 

Acidente de Trabalho, Set-up, Espera, Ociosidade, Estoque e Obsolescência, 

conforme demonstrado na figura 7. 

 

 

Figura 7 - Classificação dos Custos Ocultos 
Fonte: Freitas, 2007. 

 

2.3.7 Características e Composição dos Custos Ocultos 

 

Os aspectos, práticas e comportamentos que bloqueiam a realização dos 

resultados empresariais no seu nível potencial e que comprometem a qualidade dos 
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processos internos, o atendimento ao cliente e os resultados financeiros podem, 

segundo OURO (2005), ser características dos custos invisíveis. 

Para Lima (1991), os custos ocultos caracterizam-se por resultarem dos 

disfuncionamentos entre as estruturas da empresa e os comportamentos do 

indivíduo sozinho ou em grupo. Além disso, os custos ocultos não são apurados ou 

referenciados adequadamente e não são controlados pelos instrumentos de 

informação contábil. 

Para Savall; Zardet (2004) os disfuncionamentos obrigam à realização de 

ações de regulação dos mesmos. Estas ações consomem recursos, que tem, 

obrigatória e naturalmente, custos não previstos pelas organizações. Por isso são 

ocultos e apresentam as três características básicas já citadas por LIMA (1991) e 

demonstradas na figura 8. 

 

Figura 8 - Características dos Custos Ocultos 
Fonte: Lima, 1991. 

 

Segundo Severiano Filho; Silva (2011), os custos ocultos são compostos por 

quatro principais componentes, conforme apresentados na figura 9. Os três 

primeiros são formados pelos dispêndios que a empresa poderia evitar, são os sobre 

salários, os sobre consumos e o tempo de regulação. O quarto componente é a não 

produção ou inibição de potencial. 

 

 
Figura 9 - Composição dos Custos Ocultos 

Fonte: Severiano Filho;Silva, 2011. 
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Os sobres salários são as remunerações pagas aos trabalhadores, mas sem 

estes darem a contrapartida através do seu trabalho. O sobre consumo refere-se a 

consumos de energia ou materiais que, assim como o sobres salário, seriam 

menores se não existissem disfuncionamentos a regular. 

Ainda citando a composição de custos ocultos apresentada por Severiano 

Filho; Silva (2011), o terceiro componente é a remuneração do tempo gasto e do 

serviço utilizado para regular e suprir os disfuncionamentos. O quarto componente, 

que é a não produção ou inibição de potencial, não constitui propriamente uma 

carga, mas um não produto ou uma perda de receitas de produção e podem 

representar custo de oportunidade. 

Após esta caracterização dos custos ocultos, passar-se-á à abordagem das 

estruturas das empresas e os comportamentos de seus trabalhadores, sob a ótica 

socioeconômica. 

 

2.3.8 Interação Comportamentos X Estruturas Organizacionais 

 

A Partir do conceito de Savall; Zardet (2004) de que as disfunções podem 

ser o resultado de uma interação permanente e complexa entre as estruturas da 

empresa e os comportamentos humanos e considerando que estas disfunções 

provoquem a existência de custos ocultos, faz-se necessário apresentar as 

organizações como um conjunto complexo de estruturas que interagem entre si e 

com os comportamentos dos indivíduos. 

Caso haja atrofias nos comportamentos e/ou nas estruturas, haverá a 

ocorrência de custos ocultos. Dessa forma, faz-se indispensável, também, a análise 

destas duas variáveis na busca de soluções para as disfunções. 

Colenghi (2003) apresenta uma complexidade de ocorrências que levam as 

empresas ao disfuncionamento e onde o desperdício é mais frequente: excesso de 

burocracia; falta de coordenação no desenvolvimento do trabalho; equipamentos 

inadequados envolvidos no processo; ineficiência de controles; demora no 

atendimento aos clientes internos e externos; distribuição física inadequada para as 

atividades desenvolvidas; duplicidade de controles; operações inseguras e 

desapropriadas; ausência de cooperação entre os funcionários; má programação 

dos itens de estoque; pessoal ocioso e desinteressado; falta de racionalização das 

atividades; número excessivo e inexistência de controles para a documentação; 
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perda de clientes; existência de “central de boatos”; tempo perdido em 

gerenciamento; mau atendimento e uso indevido do telefone; perda de vendas; 

“bitolamento empresarial”; falta de profissionalismo e incompetência do corpo 

diretivo, dentre outros (COLENGHI, 2003, p. 26). 

Quanto à organização e sua composição Freitas et al (2007) explicam que: 

 
 
[...] a empresa ou organização é considerada como um conjunto complexo 
de estruturas de cinco tipos em interação com cinco tipos de 
comportamento humano. Esta interação permanente e complexa cria as 
pulsações de atividade que constituem o seu funcionamento (2007, p.6). 

 
 

As tipologias de estruturas são apresentadas por LIMA (1991) e descritas 

separadamente conforme figura 10. 

 

 
 

Figura 10 – Estruturas da Empresa 
Fonte: Lima,1991. 
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a) Estruturas Físicas: é o conjunto dos imóveis e dos espaços onde estão 
implantados, bem como as condições laborais que se oferece; 
 

b) Estruturas Tecnológicas: é o conjunto de todos os meios, materiais e 
equipamentos, que a organização possui; 

 

c) Estruturas Organizacionais: é o conjunto que expressa a natureza e a 
qualidade das relações de trabalho. São compostas por todas as normas, 
informações, processos ou sistemas; 

 

d) Estruturas Demográficas: é o conjunto que define as características da 
população da organização; e 

 

e) Estruturas Mentais ou Socioculturais: é a expressão da personalidade 
coletiva da organização. Emergem de estilo de gestão, cultura da 
organização, microclimas culturais, concepções socioculturais 
dominantes, ideologias profissionais etc. 

 

Estas estruturas são permanentes nas empresas e evoluem de um modo 

progressivo e muitas vezes lento. Além disso, possuem a capacidade de influenciar 

os comportamentos. 

Savall; Zardet (2004) definem cinco tipos de lógicas de comportamentos dos 

indivíduos dentro das organizações: 

a) Lógica Individual - A personalidade do indivíduo, aliada às suas 
características profissionais e/ou funcionais, levam-no a comportar-se 
como uma unidade com relativa autonomia; 
 

b) Lógica de Grupo de Atividade - A sua integração num determinado grupo 
tem como um dos seus resultados a existência de condicionamentos ao 
seu comportamento; 

 

c) Lógica de Categoria - O comportamento do indivíduo traduz-se em 
função das problemáticas da categoria profissional ou funcional a que 
pertence; 

 

d) Lógica de Grupo de Pressão - O comportamento dos indivíduos é 
explicado pela sua adesão a grupos existentes dentro ou fora da 
organização como sindicatos, políticos, culturais e de amizades; e 

 

e) Lógica Coletiva - Por razões de sobrevivência, ou de 
adesão/confrontação à estratégia da empresa, ou mesmo por fenômenos 
socioculturais da comunidade onde está inserida, o comportamento dos 
indivíduos enquadra-se totalmente em ações coletivas. 
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Quaisquer destes fatores são determinantes na explicitação dos 

comportamentos desejáveis para que os funcionamentos previstos e necessários à 

organização se concretizem. Deste modo, os comportamentos dos indivíduos no 

âmbito da organização, podem ser realizados dentro do previsto e regulados, ou não 

são realizados conforme o previsto.  

No ponto de vista socioeconômico, considera-se que as organizações, como 

uma entidade, determinam algumas condições para seu funcionamento. Estas 

determinações demonstram e destacam quais são, efetivamente, os domínios das 

empresas, apresentados na figura 11, definidos como: operacionalização da 

estratégia, as condições de trabalho, a organização do trabalho, a gestão do tempo, 

comunicação, coordenação e formação integrada. 

 

 
 

Figura 11 – Domínios da Empresa 
Fonte: Lima, 1991. 

 

Quando os gestores da empresa determinam como serão, por exemplo, as 

condições e organização do trabalho e a gestão do tempo, ficam definidos, neste 
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caso, quais serão as circunstâncias em que as pessoas trabalharão. Estas 

circunstâncias podem ser o resultado da utilização de estruturas atrofiadas. 

De acordo com a aceitação ou não destas circunstâncias por parte dos 

trabalhadores, os seus comportamentos poderão provocar um bom funcionamento 

da empresa ou uma disfunção, além de demonstrar a não adesão a estratégia 

escolhida. 

Para Silva; Severiano Filho (2011) são nessas determinações que se 

encontram ao mesmo tempo as variáveis explicativas e as soluções para as 

disfunções emergentes. 

Os autores ainda sustentam que as disfunções dão origem aos custos 

ocultos que são computados pela mensuração do impacto econômico associado aos 

fenômenos de absenteísmo, acidentes de trabalho, rotação de pessoal, qualidade 

dos produtos e produtividade direta. 

A administração dos custos ocultos é um imperativo que determina a 

identificação e atuação preventiva sobre estes custos, a fim de evitar que eles 

produzam efeitos destrutivos para a performance das organizações. Por isso devem 

haver ações necessárias à regulação dos disfuncionamentos. Estas ações são 

apresentadas na figura 12 em forma de custos ocultos atribuídos a cada fenômeno. 

 

 
Figura 12 – Regulação dos Disfuncionamentos 

Fonte: Savall; Zardet, 2004. 
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Na linha horizontal do cabeçalho da figura anterior, encontram-se os quatro 

componentes dos custos ocultos, enquanto que na primeira coluna estão os 

indicadores de disfunções. Na relação dos componentes com os indicadores, 

identificam-se os custos ocultos gerados pelos disfuncionamentos. 

É fundamental compreender que a administração dos custos ocultos não 

pode ser encarada como uma proposta isolada. A relação com outras atividades é 

imprescindível. Entre elas destaca-se a gestão do capital intelectual. 

A figura 13 demonstra as possíveis áreas de atuação da Gestão do Capital 

Intelectual:  

a) Estruturas - Desenvolvimento de estruturas físicas, demográficas, 
tecnológicas, mentais e organizacionais; e 

 

b) Comportamentos - Desenvolvimento de comportamentos culturais, 
individuais, de categorias, de grupos de atuação e de grupos de pressão. 

 
 

 
 
 

Figura 13 – Áreas de Atuação do Capital Intelectual 
Fonte: Adaptado de Savall; Zardet, 2004. 

 

Pode-se observar que a figura 13 apresenta dois cenários, ilustrados cada 

um, por uma figura geométrica em forma de trevo. 
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No primeiro apresenta-se uma performance atrofiada, oriunda da interação 

de comportamentos atrofiados de indivíduos ou de grupos com estruturas 

organizacionais, físicas ou tecnológicas também atrofiadas. Tal interação está 

representada nas abas esquerda e direita. 

A interação entre estas duas áreas (comportamento e estruturas), provocam 

disfunções geradas pelas condições e organização do trabalho, perda de tempo e 

não adesão a estratégia da empresa. 

Tais disfunções provocam o absenteísmo, acidentes de trabalho, 

rotatividade de pessoal, baixa qualidade dos produtos e perda de produtividade. As 

disfunções e seus resultados estão representados nas abas superior e inferior. 

Na aba esquerda e direita da figura (comportamentos e estruturas) estão 

representadas as prioridades da atuação da gestão do Capital Intelectual. 

No segundo trevo apresenta-se um cenário sob a intervenção da gestão do 

capital intelectual: com o desenvolvimento dos comportamentos e das estruturas 

pode ser possível a redução das disfunções. Desta forma ocorre a redução dos 

custos ocultos, fazendo com que a performance da organização seja mais eficiente e 

esteja em direção à busca da excelência.  

No próximo capítulo será apresentada a metodologia a ser aplicada para 

atender ao objetivo da pesquisa. 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

3.1 TIPO DA PESQUISA 

 

Segundo Gil (1991), a pesquisa pode ser classificada em aplicada ou básica. 

A investigação aplicada tem o objetivo de gerar conhecimento para a aplicação 

prática, dirigida à solução de problemas específicos. Desta forma, a presente 

investigação possui cunho de pesquisa aplicada. 

Já Vergara (1997), subdivide a pesquisa científica em dois aspectos: quanto 

aos fins (objetivos) e quanto aos meios (procedimentos técnicos). Baseado nisto, 

esta pesquisa, quanto aos fins, apresentará caráter exploratório e descritivo. 

Quanto aos meios, constituirá em um estudo de caso, pois será realizada a 

partir de um departamento responsável pela execução orçamentária, financeira e 

contábil no âmbito de uma instituição federal de ensino superior. Neste caso, a 

Universidade Federal Fluminense. 

Segundo Eisenhardt (1989), o estudo de caso é uma pesquisa estratégica 

que busca a compreensão de dinâmicas presentes, combinando métodos de coleta 

de dados, e pode ter evidências quantitativas ou qualitativas. 

O estudo de caso mostra-se adequado, porquanto trata-se de uma 

investigação, a qual permite um conhecimento aprofundado sobre um fenômeno no 

contexto real de sua ocorrência (YIN, 2010). 

Yin (2010) recomenda que o estudo de caso seja guiado por um protocolo 

que auxiliará o pesquisador na realização de coleta de dados. O protocolo conterá 

regras e outros procedimentos balizadores do estudo de caso e permitirá o aumento 

da confiabilidade da pesquisa. O quadro 2 apresenta as seções do estudo de caso. 
 

 

SEÇÃO 

 

ELEMENTOS DA SEÇÃO 

 

VISÃO GERAL 

 

OBJETIVOS: Verificar o atual nível do capital intelectual em 

uma Instituição Federal de Ensino Superior - IFES.  

 

 

 

 

 

 

 

LOCAIS DE VISITAÇÃO: Áreas ligadas direta ou 

indiretamente à execução orçamentária e financeira e à 

área de Contabilidade da IFES.  

PESSOAS A SEREM ENTREVISTADAS: Servidores 

públicos ocupantes ou não de cargos de chefia nesta  
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PROCEDIMENTOS DE CAMPO 

 

IFES. 

PRÉVIA DA VISITA: Leitura sobre Capital intelectual no 

serviço público; estudo do modelo de CI de Queiroz (2003); 

elaboração de questionário balizado nos cinco elementos do 

modelo escolhido; leitura sobre custos ocultos e 

administração pública.  

 

 

 

 

QUESTÕES NORTEADORAS DO ESTUDO DE 

CASO 

 

Que elementos do CI necessitam de ações de melhoria para 

alcançar o desempenho desejado? 

Quais aspectos negativos estão influenciando o capital 

intelectual no serviço público ao ponto de gerar 

comportamentos e estruturas atrofiadas? 

Que tipos de custos ocultos estão presentes na IFES e 

quais suas possíveis origens? 

 

Quadro 2 – Protocolo do Estudo de Caso 
Fonte: YIN, 2010. 

 

A presente pesquisa também pode ser classificada como pesquisa 

quantitativa, pois tem o objetivo de coletar opiniões e comportamentos dos 

indivíduos entrevistados. Uma pesquisa quantitativa, caracteriza-se pelo uso da 

quantificação na coleta e no tratamento das informações, traduzindo em números as 

informações analisadas e os dados coletado. (REIS, 2008) 

 

3.2 ESTRUTURA DA PESQUISA 

 

Entre os atributos que um pesquisador precisa ter estão, segundo Gil (1989), 

o conhecimento do assunto a ser pesquisado, curiosidade, criatividade e confiança 

na experiência. 

Em relação ao conhecimento do assunto, a revisão bibliográfica feita até 

aqui acumulou informações e atendeu à curiosidade sobre o assunto, além de criar 

condições para conduzir uma linha de raciocínio direcionada para compreender os 

conceitos de Custos Ocultos e de Gestão do Capital Intelectual. 

O trabalho inicia-se com a revisão bibliográfica a fim de levantar informações 

e buscar referencial teórico para fundamentá-lo. A revisão bibliográfica foi composta 

em três partes, sendo a primeira uma abordagem sobre o contexto da administração 

pública no Brasil, suas peculiaridades, sua formação histórica influenciada pela 

burocracia, pela Nova Gestão Pública e pela Gestão Social; as tentativas de 
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aperfeiçoá-la em busca da eficiência, qualidade, transparência e igualdade de 

tratamento a todos os cidadãos. 

Na segunda parte, é abordada a gestão do Capital Intelectual, sua 

composição, métodos de mensuração e sua aplicabilidade na esfera pública. Os 

Custos Ocultos são tratados na terceira etapa da revisão. Suas origens, 

características, composições e classificações, bem como suas relações com as 

estruturas e comportamentos das pessoas que compõem uma organização. 

O terceiro capítulo apresenta a metodologia a ser aplicada na análise dos 

dados necessários para identificar qual a contribuição da gestão do capital 

Intelectual na administração dos custos ocultos no serviço público. Para tanto, se faz 

necessário averiguar em que nível se encontra a gestão do Capital Intelectual na 

Administração Pública e a ocorrência de custos ocultos na rotina do serviço público. 

No quarto capítulo serão apresentados os resultados e feitas as conclusões, 

recomendações e considerações finais. 

 

3.3 UNIVERSO E CARACTERÍSTICAS DA AMOSTRA 

 

Após reunir informações fundamentais, através da revisão bibliográfica, 

sobre os conceitos relacionados aos principais temas propostos, será realizada uma 

pesquisa de campo nas áreas financeira e contábil de uma instituição federal de 

ensino superior do Rio de Janeiro. 

Na pesquisa de campo serão utilizados questionários e entrevistas com 

servidores de diversos escalões de instituição pública de ensino superior e, 

posteriormente, será realizada uma análise dos resultados obtidos. Conforme 

Appolinário (2006), os dados coletados na pesquisa devem ser objeto de análise 

para os pesquisadores que farão reflexões à luz da literatura e da interpretação dos 

fatos sobre as informações obtidas. 

A instituição escolhida para ser objeto do estudo de caso será a 

Universidade Federal Fluminense, localizada na Cidade de Niterói, no Estado do Rio 

de Janeiro. 

Atualmente, a UFF adota o regime descentralizado de execução 

orçamentária, no qual o orçamento disponibilizado pelo Ministério da Educação é 

creditado a uma Setorial Contábil-Financeira, concentrada no Departamento de 

Contabilidade e Finanças que, por sua vez, descentraliza os recursos disponíveis 
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para nove Unidades Gestoras Executoras (UGE). Em cada UGE, há uma equipe de 

servidores que atuam na execução do orçamento, orientados pela Setorial Contábil-

Financeira. 

A amostra escolhida será retirada de uma determinada população 

(Instituições Federais de Ensino Superior - IFES), representando um segmento de 

servidores públicos, neste caso, técnicos administrativos, de diversos níveis 

hierárquicos (servidores sem funções de chefia, diretores de divisão, coordenadores 

e diretores de departamento) e de diversas formações (fundamental, médio, superior 

e pós-graduado), que pode ser qualitativamente representativo de toda classe de 

servidores das universidades públicas federais, com exceção dos professores. 

A acessibilidade do pesquisador às informações e as pessoas desta 

instituição facilitou a escolha desta amostra, beneficiando a pesquisa no que 

concerne ao tempo a ser despendido na coleta de dados e quanto ao público alvo 

que, posteriormente, poderá utilizar os resultados da pesquisa nas tomadas de 

decisão. 

 

3.4 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

Como instrumento de coleta de dados será utilizado um questionário 

elaborado a partir do modelo de mensuração de Queiroz (2003), que se mostra bem 

adequado, dado que foi proposto para tratar do Capital Intelectual nas organizações 

públicas e considerando que a pesquisa será aplicada no ambiente do serviço 

público federal. 

Para Reilly e Schweihs (1998 apud LIMA; CARMONA 2011), os modelos 

nunca são corretos, estão sempre sujeitos a revisões, mas cada modelo consegue 

incluir partes de outros modelos. Então a avaliação é uma acumulação de 

conhecimentos. Não existe modelo perfeito e nem existe uma metodologia correta e 

sim a mais adequada e, principalmente, adequada à finalidade da avaliação. 

Queiroz (2003) aborda, além dos três componentes clássicos do Capital 

Intelectual, os aspectos relacionados aos intangíveis Transparência e Qualidade, os 

quais fazem parte das exigências requeridas a todos administradores públicos pela 

maioria das populações que lhes dão a legitimidade necessária para governá-las e 

recentemente pelos órgãos de controle federal. 
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O questionário será elaborado com afirmativas fechadas e objetivas, onde o 

entrevistado poderá expressar sua concordância acerca do assunto. Esta forma 

apresenta uma vantagem, tanto para o entrevistado que tem mais facilidade ao 

visualizar as opções de respostas, como para o pesquisador que pode agrupar e 

tabular os dados apresentados e identificar o desempenho e a pontuação do Capital 

Intelectual de forma individualizada segundo a ótica dos pesquisados. 

Para obter as informações necessárias e aplicá-las ao modelo de gestão do 

Capital Intelectual, serão utilizadas afirmações que foram elaboradas a partir de 

elementos categorizados no modelo de estrutura proposto por QUEIROZ (2003), 

que se enquadra naquele geralmente aceito pela maioria das academias que 

descrevem a composição do capital intelectual pelo Capital Humano, Capital 

Estrutural e Capital Relacional. 

Com o intuito de alcançar um maior número de respondentes, o questionário 

será enviado via e-mail com um texto de esclarecimentos e instruções de 

preenchimento ou entregue diretamente aos destinatários. No ato da entrega será 

explicado pessoalmente o motivo da pesquisa e modo de preenchimento. 

Com o objetivo de esclarecer a finalidade da pesquisa, será enviada uma 

correspondência aos responsáveis pelas áreas a serem estudadas, solicitando a 

autorização destes e a colaboração na propagação desta autorização. 

Para Lakatos (2002), a prática de enviar correspondência explicando a 

relevância e natureza da pesquisa colabora para que o destinatário desperte 

interesse, aceite, responda e retorne o questionário dentro de um prazo razoável 

para os objetivos da pesquisa. 

As afirmações foram elaboradas de maneira a serem obtidos os dados 

necessários à confecção e alimentação do modelo de mensuração escolhido, no 

qual as manifestações dos respondentes orientarão a medição do capital intelectual. 

Para tanto serão agrupadas conforme os tipos de capitais e intangíveis e seus 

subcomponentes. 

Busca-se ainda demonstrar o cenário do ambiente institucional, o perfil dos 

respondentes quanto à faixa etária, tempo de trabalho, cargo e grau de instrução., 

Isto ocorrerá quando os respondentes preencherem estes dados, que serão 

solicitados antes das perguntas diretas.  
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Para reforçar a análise e quando necessárias, serão realizadas entrevistas 

com os gestores (diretores, gerentes e chefes), a fim de obter outras informações 

sobre a percepção deste nível hierárquico quanto à gestão do capital intelectual. 

 

3.5 TRATAMENTO DOS DADOS 

 

Como escala de valoração das respostas será escolhida a escala de Likert 

que, segundo Mattar (2001), compreende uma série de afirmações ligadas ao objeto 

pesquisado, no qual os respondentes não só expressam se concordam ou não com 

uma assertiva como também em que grau se dá esta concordância. 

Após a leitura de uma afirmação contida no questionário, os respondentes 

especificam seu nível de concordância, escolhendo uma entre cinco opções de 

respostas apresentadas. Aos graus de concordância são atribuídos valores 

numéricos em uma escala de cinco posições com valores estipulados em -2, -1, 0, 

+1, +2, sendo seus extremos: posição 1 com peso -2 = discordo plenamente e 

posição 5 com peso 2 = concordo plenamente. 

Para calcular o valor das respostas fornecidas (VRF) será multiplicada a 

quantidade de respostas em cada posição (QRP) pelo correspondente peso 

atribuído àquela posição (PAP), representado pela seguinte fórmula: 

 

VRF = (QRP x PAP)         (3.1) 

 

Após isso será atribuído um valor final para o conjunto de respostas (VFR), 

que se dará através do somatório dos valores de cada resposta fornecida (VRF), 

representado pela fórmula: 

 

VFR = ∑ VRF          (3.2) 

 

Enfim, para se obter a média simples de cada afirmativa será necessário 

dividir o valor final da resposta pelo total de respostas, conforme a seguinte fórmula: 

 

Média da Afirmativa= VFR / ∑QRP       (3.3) 
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Este primeiro estágio de cálculos está representado no modelo apresentado 

na tabela 1, que foi preenchida a título de exemplo.  

 

Tabela 1 - Resultados e Pontuação das Respostas Obtidas 

  
AFIRMATIVA Nº 1 

 

 POSIÇÕES 1 2 3 4 5  

  PESOS PAP -2 -1 0 1 2  
 

 

 QRP  3 9 8 19 13 46 ∑QRP MÉDIA 

VRF   -6 -9 0 19 26 30 VFR 0,65 
 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

A cada grupo de dez afirmativas será realizada a apuração por grupo, pois 

cada grupo representa um componente do Capital Intelectual do modelo proposto. 

Esta apuração corresponde ao segundo estágio de cálculos, onde será realizada a 

soma das médias das dez afirmativas e o resultado dividido por dez. 

A tabela 2 representa uma simulação de apuração do Grupo Capital Humano 

com dez médias fictícias. 
 

Tabela 2 – Apuração de Questionário – 2º estágio 

GRUPO CAPITAL HUMANO 

AFIRMATIVA MÉDIA 
MÉDIA DO 
GRUPO 

1 0,65     

2 -0,07 
 

  

3 -0,46 
 

  

4 0,33 
 

  

5 0,59 
 

  

6 -1,30 
 

  

7 -0,74 
 

  

8 -0,54 
 

  

9 -0,96 
 

  

10 -0,15 -0,27 
 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 
Vale destacar que, apesar da obtenção de dados quantificados em 

pontuação, a análise dos mesmos será sob uma abordagem qualitativa baseada em 

pequenas amostras, que auxiliam na compreensão do contexto do problema. 
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Após a coleta de dados, a análise do conteúdo será organizada em três 

etapas segundo a proposta de BARDIM (2002), onde se espera compreender o 

pensamento do sujeito através do conteúdo expresso no texto, em uma concepção 

transparente de linguagem.  

A primeira etapa consiste na pré-análise, na qual os dados coletados serão 

organizados e sistematizados após leitura que fundamente a interpretação, que 

poderá ser tanto quantitativa quanto qualitativa. Na segunda etapa, os dados serão 

explorados e codificados a partir das unidades de registro. 

Na terceira etapa, se fará a categorização ou interpretação dos dados a 

partir de inferências e da revisão da literatura relacionada aos assuntos 

pesquisados, tendo como produto final o relatório de pesquisa com suas conclusões. 
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4 RESULTADOS OBTIDOS 

 

Os resultados da aplicação do questionário estão apresentados na tabela 3, 

onde as afirmativas estão representadas por seu número nas colunas e a 

quantidade de respostas dos pesquisados com seus respectivos pesos estão nas 

linhas, totalizando ao final as 46 respostas e suas médias que comporão o cálculo 

da média do grupo. 

 

Tabela 3 - Resultados e Pontuação das Respostas Obtidas 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015. 

  
FREQUÊNCIAS 

    RESPOSTAS 1 2 3 4 5 
    

PESOS 
 

-2 -1 0 1 2 TR MÉDIA 
MÉDIA DO 
GRUPO 

1   3 9 2 19 13 46 0,65     

2 
 

13 5 9 10 9 46 -0,07 
 

  

3 
 

17 9 6 6 8 46 -0,46 
 

  

4 
 

7 7 6 16 10 46 0,33 
 

  

5 
 

9 3 6 8 20 46 0,59 
 

  

6 
 

34 1 2 9 
 

46 -1,30 
 

  

7 
 

19 12 5 4 6 46 -0,74 
 

  

8 
 

16 8 12 5 5 46 -0,54 
 

  

9 
 

22 9 6 9 
 

46 -0,96 
 

  

10   10 10 7 15 4 46 -0,15 -0,27 CH 

11   9 13 7 13 4 46 -0,22     

12 
 

15 7 4 13 7 46 -0,22 
 

  

13 
 

30 7 6 2 1 46 -1,37 
 

  

14 
 

14 9 8 9 6 46 -0,35 
 

  

15 
 

17 8 5 6 10 46 -0,35 
 

  

16 
 

12 8 2 17 7 46 -0,02 
 

  

17 
 

19 14 6 5 2 46 -0,93 
 

  

18 
 

11 9 2 15 9 46 0,04 
 

  

19 
 

4 9 4 20 9 46 0,46 
 

  

20   8 10 15 10 3 46 -0,22 -0,32 CO 

21   4 5 24 10 3 46 0,07 
 

  

22 
 

5 9 11 7 14 46 0,35 
 

  

23 
 

22 6 16 2 
 

46 -1,04 
 

  

24 
 

1 7 11 14 13 46 0,67 
 

  

25 
 

1 7 21 9 8 46 0,35 
 

  

26 
 

          2          8        18        14          4         46     0,22 
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Tabela 3 - Resultados e Pontuação das Respostas Obtidas (continuação) 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015. 

 

4.1 TABULAÇÃO DOS DADOS 

 

4.2 INTERPRETAÇÃO DA AMOSTRA 

 

A aplicação do questionário foi realizada em uma amostra de 51 servidores 

que atuam na Pró-Reitoria de Planejamento da Universidade Federal Fluminense, 

distribuídos pelas áreas de planejamento, orçamento, finanças e contabilidade. 

Foram distribuídos 51 questionários, dos quais 46 retornaram respondidos, 

correspondendo a 90% de retorno. 

  
FREQUÊNCIAS 

    RESPOSTAS 1 2 3 4 5 
    

PESOS 
 

-2 -1 0 1 2 TR MÉDIA 
MÉDIA DO 
GRUPO 

27 
 

3 9 23 8 3 46 -0,02 
 

  

28 
 

24 7 8 5 2 46 -1,00 
 

  

29 
 

33 3 10 
  

46 -1,50 
 

  

30   10 7 14 13 2 46 -0,22 -0,21 RL 

31   9 10 8 13 6 46 -0,07     

32 
 

35 3 5 3 
 

46 -1,52 
 

  

33 
 

4 5 15 11 11 46 0,43 
 

  

34 
 

32 
 

13 1 
 

46 -1,37 
 

  

35 
 

31 4 8 2 1 46 -1,35 
 

  

36 
 

36 1 9 
  

46 -1,59 
 

  

37 
 

8 10 3 17 8 46 0,15 
 

  

38 
 

4 8 6 16 12 46 0,52 
 

  

39 
 

5 4 21 14 2 46 0,09 
 

  

40   7 7 10 15 7 46 0,17 -0,45 QL 

41   3 3 9 14 17 46 0,85     

42 
 

5 4 8 15 14 46 0,63 
 

  

43 
 

11 6 13 9 7 46 -0,11 
 

  

44 
 

6 3 16 9 12 46 0,39 
 

  

45 
 

19 7 12 5 3 46 -0,74 
 

  

46 
 

7 5 10 8 16 46 0,46 
 

  

47 
 

9 3 17 3 14 46 0,22 
 

  

48 
 

9 2 31 1 3 46 -0,28 
 

  

49 
 

10 4 17 3 12 46 0,07 
 

  

50   5 7 8 10 16 46 0,54 0,20 TR 
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4.3 PERFIL DOS ENTREVISTADOS 

 

A partir do quantitativo de questionários que retornaram preenchidos foi 

possível traçar um perfil dos entrevistados. 

A tabela 4 e o gráfico 1 apresentam a distribuição por gênero dos servidores 

que responderam ao questionário. 

 

Tabela 4 Distribuição por Gênero 

  MASCULINO FEMININO TOTAL 

QT 17 29 46 

% 37 63 100 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados da pesquisa, 2014. 

 

Distribuição por gênero - Dos 46 servidores que responderam 37% são do 

sexo masculino e 63% do sexo feminino. 

 

Gráfico 1 – Distribuição por Gênero 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados da pesquisa, 2014. 

 

A tabela 5 e o gráfico 2 apresentam a distribuição por Faixa Etária dos 

servidores que responderam ao questionário. 

 

Tabela 5 - Distribuição por Faixa Etária 

  18 a 30 anos 31 a 40 anos 41 a 50 anos 51 a 70 anos TOTAL 

QT 12 14 11 9 46 

% 26 30 24 20 100 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados da pesquisa, 2014. 
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Observa-se que o quantitativo de servidores em cada faixa etária apresenta 

pouca variação em relação às outras.  

Distribuição por Faixa Etária - Dos 46 servidores que atuam nas áreas 

pesquisadas e responderam ao questionário, 20% estão com idade próxima de 

solicitar o direito a aposentadoria. O que significa, por um lado, futura renovação no 

quadro de pessoal e por outro, possível perda de conhecimento se este não estiver 

sendo armazenado adequadamente ou transmitido aos que ficarem. 

 

 

Gráfico 2 – Distribuição por Faixa Etária 
Fonte: elaborado pelo autor a partir de dados da pesquisa, 2014. 

 

A tabela 6 e o gráfico 3 apresentam a distribuição por Tempo de Serviço dos 

servidores que responderam ao questionário. 

 

Tabela 6 - Distribuição por Tempo de Serviço 

  1 a 5 anos 6 a 10 anos 11 a 15 anos 16 a 20 anos 
26 a 30 

anos 
31 a 35 

anos Total 

QT 28 9 2 1 3 3 46 

% 61 20 4 2 7 7 100 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados da pesquisa (2014). 

 

Distribuição por Tempo de Serviço – Conforme demonstrado na tabela 5, 

fica evidente que o quantitativo de servidores com até 10 anos de tempo de serviço 

representa 81% do total da área pesquisada. Isto deixa claro que se trata de uma 

área com força de trabalho renovada pela contratação de novos profissionais.  
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Gráfico 3 – Distribuição por Tempo de Serviço 
Fonte: elaborado pelo autor a partir de dados da pesquisa, 2014. 

 

A tabela 7 e o gráfico 4 apresentam a distribuição por hierarquia dos 

servidores que responderam ao questionário. 

 

Tabela 7 - Distribuição por Hierarquia 

  
COM FUNÇÃO DE 

CHEFIA 
SEM FUNÇÃO 

DE CHEFIA TOTAL 

QT 11 35 46 

% 24 76 100 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados da pesquisa, 2014. 

 

Distribuição por função hierárquica - Dos 46 servidores que responderam 

24% eram chefes enquanto 76% não possuíam função de chefia. 

 

Gráfico 4 – Distribuição por Hierarquia 
Fonte: elaborado pelo autor a partir de dados da pesquisa, 2014. 
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Com relação ao grau de instrução dos servidores entrevistados, a maioria 

possui formação em nível superior. Porém, não significa que os cargos para os quais 

foram nomeados sejam de exigência de nível superior. Pode ocorrer que servidores 

com mestrado estejam em cargos que requeiram apenas o nível médio. 

A tabela 8 e o gráfico 5 apresentam a distribuição por Grau de Instrução dos 

servidores que responderam ao questionário. 

 

Tabela 8 - Distribuição por Grau de Instrução 

  MESTRE ESPECIALISTA SUPERIOR MÉDIO TOTAL 

QT 6 18 16 6 46 

% 13 39 35 13 100 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados da pesquisa, 2014. 

 

Distribuição por grau de instrução - Dos 46 servidores que responderam, 40 

tem formação de nível superior e apenas 6 tem formação de nível médio, 

equivalendo a 87% e 13% respectivamente. 

 

Gráfico 5 – Distribuição por Grau de Instrução 
Fonte: elaborado pelo autor a partir de dados da pesquisa, 2014. 

 

Os cargos em que os servidores foram empossados podem exigir níveis de 

formação desde o fundamental ao superior. Os servidores que exercem cargo de 

auxiliar administrativo devem ter formação mínima em nível fundamental. Para os 

assistentes administrativos e técnicos de contabilidade é exigido o nível médio e o 

nível superior é exigido para os profissionais contadores, administradores, 

economistas e estatísticos. 
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A tabela 9 e o gráfico 6 apresentam a distribuição por nível exigido para o 

cargo nos quais os servidores que responderam ao questionário foram nomeados. 
 

Tabela 9 - Distribuição por Nível do Cargo 

  SUPERIOR MÉDIO FUNDAMENTAL TOTAL 

QT 18 27 1 46 

% 39 59 2 100 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados da pesquisa, 2014. 

 

Distribuição por Nível do Cargo - Dos 46 servidores que responderam 39% 

estão no cargo que exige nível superior, 59% em cargos de nível médio% e 2% são 

do nível fundamental. 

 

Gráfico 6 – Distribuição por Nível do Cargo 
Fonte: elaborado pelo autor a partir de dados da pesquisa, 2014. 

 

4.4 RESULTADOS E INTERPRETAÇÃO 

 

4.4.1 Componente Capital Humano 

 

A figura 14 apresenta a apuração para o componente Capital Humano, cuja 

pontuação obtida foi -0,27. Por se tratar de uma instituição pública prestadora de 

serviço, este elemento é o mais importante, tendo em vista que os ativos e 

estruturas (tangíveis ou intangíveis), segundo SVEIBY (1998), tem suas origens no 

pessoal da organização e dependem dele para continuar a existir. 
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Figura 14 – Resultado do Componente Capital Humano  
Fonte: adaptado de Queiroz, 2003. 

 

Após análise das respostas fornecidas sobre as dez afirmações referentes 

ao Capital Humano da instituição, verificou-se que a frase nº 5, que trata da 

utilização pelo Departamento, da avaliação de desempenho dos servidores, foi a que 

obteve melhor pontuação em concordância plena. Porém, em entrevistas com as 

chefias responsáveis, quanto à motivação e a utilidade da avaliação, verificou-se 

que a mesma está sendo praticada mais para atender a obrigatoriedade instituída 

por legislação que regula o regime de trabalho dos servidores públicos civis da 

União (Lei 8112/90) do que por preocupação com a gestão do capital intelectual. 

O que reforça esta percepção é que os resultados, na maioria das vezes, só 

são utilizados como pré-requisito e justificativa para a progressão funcional dos 

servidores no plano de cargos e salários, além de servir para monitorar, durante três 

anos, o estágio probatório dos recém-chegados. A motivação de fato para a 

avaliação de desempenho não está relacionada à gestão do capital intelectual e sim 

a aspecto legal. 

O nível de integração e troca de conhecimentos entre os servidores foi 

abordado na primeira afirmativa e esta também apresentou boa pontuação com bom 

nível de concordância. 70% dos respondentes concordaram parcial ou plenamente 

com a afirmação, demonstrando que entre os servidores o relacionamento 

profissional é bom e há uma parceria saudável na execução do trabalho. 
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Este comportamento coletivo (troca de conhecimento) pode ser resultante 

das recomendações dadas pelo Departamento aos servidores que participam de 

cursos de aperfeiçoamento e atualização profissional. Segundo relatado em 

entrevista dada pela direção do departamento, os servidores são conscientizados de 

que devem ser agentes multiplicadores do conhecimento que adquirirem durante os 

cursos patrocinados pela Universidade. Tal fato fica claro quando analisadas as 

respostas a afirmativa nº 4 que obteve desempenho positivo, onde 56% dos 

entrevistados concordaram parcial ou plenamente com a frase. 

Já com referência ao clima organizacional, a percepção dos respondentes é 

de que não há preocupação por parte dos gestores em verificar como está o clima, a 

motivação e a satisfação dos servidores. Na pesquisa as frases nº 6 e nº 7, que 

tratam destes temas, foram as que apresentaram maior pontuação negativa: 74% 

dos respondentes discordaram parcial ou plenamente que o departamento verifica 

periodicamente como está o clima organizacional. A afirmativa nº6 foi uma das que 

não obtiveram concordância plena. 

Apesar do resultado obtido na primeira afirmativa que demonstra haver 

parceria saudável entre os servidores, verifica-se que este comportamento não é 

suficiente para motivar, satisfazer e melhorar o clima organizacional. No 

entendimento dos servidores isto deveria ser iniciativa do departamento. 

Um número relativamente grande dos respondentes discordou das 

afirmativas constantes nas frases nº 8 e nº 9. Resultados que também colaboraram 

para rebaixar a média do Capital Humano. 

Quanto a frase nº 8, que trata da meritocracia como instrumento para 

nomeações de chefias, muitos servidores demonstraram não saber responder e 

aqueles que responderam, em sua maioria (52%) discordaram que a meritocracia 

fosse o principal critério praticado para as nomeações. 

A frase nº 9, que abordou a consulta prévia do Departamento com seus 

servidores quanto a desenvolvimento de futuros projetos e ações, teve pontuação 

também muito baixa e não houve concordância plena. Tais respostas indicam, na 

percepção dos servidores, que eles não são consultados previamente quanto aos 

projetos que o Departamento tem intenção de desenvolver e quanto às decisões a 

serem tomadas. 

Porém, quanto à alocação dos servidores, objeto da questão nº 10, constata-

se que há divisão de opiniões, deixando claro que podem haver pessoas habilidosas 
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e de bom nível de competência não sendo aproveitadas corretamente. Por outro 

lado pode haver nomeações para funções de chefias sem utilização do critério da 

meritocracia profissional. 

 

4.4.2 Componente Capital Organizacional 

 

O componente Capital Organizacional apresentou pontuação média apurada 

de -0,32, conforme demonstrado na figura 15, deixando claro que este componente 

também necessita de ações de melhorias para o desempenho da gestão no aspecto 

organizacional. 

 

Figura 15 - Resultado do Componente Capital Organizacional 
Fonte: adaptado de Queiroz, 2003. 

 

A morosidade na tomada de decisão e na execução das soluções decididas 

foi tratada na questão nº 11. As respostas oferecidas a esta questão indicam muitas 

vezes que as decisões são postergadas para outro momento e que, em muitos 

casos, este outro momento não é o mais tempestivo e adequado. Devido a esta 

demora acabam prejudicando a execução de soluções que, se fossem decididas 

antes, trariam melhores resultados e seriam executadas com mais tempo disponível 

para aplica-las. 

A questão nº 12 também apresenta alto grau de divisão de opiniões e trata 

da disponibilização online de informações, manuais e formulários através da internet. 
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Nas respostas a esta questão, ficou clara a divisão de opiniões entre os 

entrevistados. Muitos servidores discordaram que estas informações estejam 

disponíveis e que podem ser encontradas facilmente enquanto outros responderam 

o contrário. Tal divisão de opiniões já reflete a falta de informação quanto ao 

assunto. 

Após análise do perfil dos respondentes da frase nº 12, pôde-se observar 

que os servidores possuidores de funções de chefia foram os que concordaram com 

a frase. Isto indica que as informações podem estar restritas aos chefes quando 

deveriam ser expressamente divulgadas por eles próprios. Mesmo assim verificam-

se poucos respondentes, a maior parte deles sendo chefes, concordando 

plenamente com a afirmativa. 

Nesta linha de abordagem do tratamento das informações, foi perguntado 

qual o nível de concordância os servidores poderiam expressar para a afirmativa nº 

13, de que o Departamento possui banco de soluções e lições aprendidas para 

utilização em casos similares no futuro. 

Na esmagadora maioria as respostas foram de discordância plena. 80% dos 

respondentes deixaram bem claro que não há este banco de lições aprendidas. Em 

entrevista aos dirigentes do departamento tal informação foi confirmada. 

Ainda na acessibilidade de informações, a frase nº 15 afirma que o 

organograma do departamento está disponível e acessível para todos os servidores 

e que estes estão cientes desta acessibilidade. As respostas destacam a divisão de 

opiniões com leve tendência a discordância. Possibilitando concluir que há pouco 

conhecimento desta acessibilidade. 

Não conhecendo o organograma ou não sabendo onde encontrá-lo, os 

servidores não tem a noção correta da abrangência e localização de sua área de 

trabalho na estrutura organizacional do departamento. 

Apesar deste desconhecimento organizacional administrativo os servidores 

conhecem suas atribuições e as de seus colegas, possibilitando que o nível 

operacional funcione conforme estas atribuições. Isto ficou claro analisando as 

respostas à questão 16.  

Todavia este funcionamento acontece subordinado a um fluxo natural do 

processo produtivo que foi construído no decorrer dos anos sem uma análise 

periódica e mapeamento deste fluxo buscando aperfeiçoá-lo. Estas conclusões 
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foram possíveis ao entrevistarmos os servidores mais antigos que explicaram como 

os processos foram sendo construídos e transformados ao longo dos anos. 

Este assunto fez parte da questão nº 17 que obteve apenas duas respostas 

de concordância plena com a afirmação que os processos do departamento são 

bem mapeados possibilitando baixo nível de burocracia. Pelo contrário, a maior 

parte das respostas foi de discordância plena: 72% acham que o nível de burocracia 

é alto. 

 

4.4.3 Componente Relações Externas 

 

Conforme demonstrado na figura 16 a pontuação obtida para o componente 

Relações Externas foi de-0,21%. Este foi o componente com maior quantidade de 

respostas do tipo “não concordo nem discordo”, o qual possui valor nulo. 

 

Figura 16 - Resultado do Componente Relações Externas 
Fonte: adaptado de Queiroz, 2003. 

 

Considerando que esta resposta foi utilizada quando o respondente não 

sabia do que se trata ou não tinha informações que possam dar-lhe subsídios para 

concordar ou discordar, entende-se que muitos respondentes não possuem 

informações sobre as relações externas do Departamento. 

Este resultado indica que o Departamento não tem feito seu “marketing 

pessoal”, objetivando com isso divulgar entre seus servidores os aspectos positivos 

do desempenho de suas funções. 
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As afirmações que mais apresentaram respostas nulas foram as de números 

21, 25, 26 e 27, sempre em torno de 50%. Destas, somente a afirmativa nº 25 

apresentou quantidade relevante de respostas com concordância plena. Isto 

significa que poucos sabem se o Departamento é mal ou bem citado nas reuniões, 

seminários ou outros eventos do órgão e não se sabe se os eventos que o próprio 

Departamento promove são bem avaliados pelos participantes externos. 

Com referência à parceria com as áreas internas do órgão em que o 

Departamento está inserido, 58% das respostas à questão nº 24 indicam que a 

relação é boa. 

Já as relações com outros órgãos das três esferas de governo, com 

fornecedores e clientes externos não são conhecidas ao ponto de serem avaliadas 

pelos servidores. Estas respostas indicam que os servidores não tem a real noção 

das relações externas e da opinião dos outros quanto à imagem do departamento. 

Desta forma é mais difícil buscar melhorias para a imagem, pois não se sabe como 

ela está. 

Segundo Queiroz (2003) as relações externas são um importante 

componente do Capital Intelectual do serviço público, pois são através delas que as 

instituições podem avaliar sua imagem perante o cidadão e perante seus clientes e 

fornecedores. 

Para tanto é necessário que haja algum mecanismo de pesquisa de opinião 

onde os usuários dos serviços possam expressar suas impressões. Este assunto foi 

tratado na questão nº 23. Nela afirma-se que o Departamento possui canal de 

comunicação para elogios, críticas e sugestões. Ninguém concordou plenamente 

com esta afirmativa e apenas dois responderam que concordam parcialmente. 

As piores pontuações foram obtidas nas questões que estão relacionadas à 

Responsabilidade Social e Ambiental, especificamente as de número 28 e 29. 

A afirmativa nº28 aborda a conscientização dos servidores quanto à 

economia de energia elétrica e de água, consumo e reciclagem de papel e outros 

materiais de consumo. O que se obteve foram discordâncias plenas de que existe 

este trabalho de conscientização. Principalmente no que se refere ao consumo de 

papel. 

Em visita à Seção de Apoio Administrativo do Departamento de 

Contabilidade e Finanças pode-se verificar que há uma impressora de grande porte 
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que atende a demanda de todas as divisões quanto à impressão de relatórios e 

outras consultas e quanto a cópias de documentos. 

Além desta, em cada divisão há, pelo menos, uma impressora para atender 

pequenas quantidades. Um terço delas é do tipo matricial e utiliza papel em 

formulário continuo enquanto as outras utilizam cartuchos de tinta e papel A4. 

Pôde-se verificar que há excesso de impressões, fazendo com que se 

acumulem papéis inutilizados por possuírem conteúdos equivocados ou com erros 

de impressões. Estes papéis não são reutilizados ou reciclados. 

Não se vê cartaz de aviso nas salas de trabalho chamando atenção para a 

economia no consumo de energia elétrica. Também nos banheiros não há estes 

avisos conscientizando quanto à economia no consumo de água e papel. As 

lâmpadas não possuem sensores de presença para desligarem automaticamente 

quando não há movimentos no ambiente. 

A afirmativa nº29 que aborda a realização de atividades sociais feitas pelo 

departamento em comunidades externas ao órgão como associações, ONG´s e 

outras entidades filantrópicas, teve quase unanimidade em discordância e obteve a 

segunda pior pontuação de toda a pesquisa. 78% dos respondentes discordaram da 

afirmativa e 22% não concordaram nem discordaram. 

A última frase deste bloco tratou do conhecimento que o servidor tem de 

seus clientes internos. O resultado verificado é que apenas dois servidores 

responderam concordando que os servidores sabem quem são e conhecem seus 

clientes internos. Porém a grande maioria não teve esta mesma segurança na 

resposta. 

 

4.4.4 Componente Qualidade 

 

O quarto componente tratado na pesquisa é a Qualidade. Neste a pontuação 

foi a pior entre os cinco. A figura 17 demonstra que a média alcançada foi de -0,45. 

Deixando bem claro que o aspecto Qualidade não foi bem percebido pelos 

respondentes. As afirmativas 32, 34, 35 e 36 não obtiveram nenhuma resposta com 

concordância plena e foram as que tiveram maior quantidade de discordâncias por 

parte dos respondentes. 
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Figura 17 - Resultado do Componente Qualidade 
Fonte: adaptado de Queiroz, 2003. 

 

A frase nº 31 foi a que mais dividiu os entrevistados. Não houve 

unanimidade quanto ao nível de treinamento dos servidores que lidam com o público 

para oferecer um atendimento de qualidade.  

Ninguém melhor para definir esta situação que o próprio usuário dos 

serviços, porém, para conhecer esta opinião seria necessário realizar pesquisa junto 

ao público para verificar a satisfação quanto aos serviços prestados. É justamente 

sobre este assunto que trata a questão nº 34. 

O resultado demonstra que 70% dos respondentes discordam da afirmativa 

que o Departamento realiza tal pesquisa e 30% não concordaram nem discordaram. 

Na afirmativa nº 33 encontra-se o melhor resultado do bloco Qualidade. Nela 

47% dos respondentes concordam que é baixo o índice de queixas de pessoas que 

procuram os serviços do Departamento. 

É importante ressaltar que estas respostas foram dadas em um ambiente 

onde não se utiliza pesquisa de opinião do usuário. Caso fosse o contrário, as 

respostas poderiam ser balizadas nos resultados da pesquisa e seriam mais 

próximas da realidade. 

A alternativa de premiar e ser premiado, o servidor e o Departamento, 

respectivamente, pelo bom desempenho em qualidade foi abordada nas afirmativas 

nº 32 e nº 36.  

Cerca de 80% dos respondentes discordam que há algum tipo de premiação 

como forma de incentivo à criatividade e à qualidade dos serviços de seus 
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funcionários. Da mesma forma que haja participação do departamento em concursos 

externos ou interno que envolva o tema qualidade. 

 
4.4.5 Componente Transparência 

 

O último elemento pesquisado foi a Transparência. Este foi o único que 

apresentou resultado positivo, alcançando uma média de 0,20, conforme 

apresentado no quadro acima. Os resultados das questões separadamente 

demonstram que apenas três afirmativas alcançaram média negativa: nº 43, nº 45 e 

nº 48. 

 

Figura 18 - Resultado do Componente Transparência 
Fonte: adaptado de Queiroz, 2003. 

 

A afirmativa de nº 43, que trata da utilização da manutenção de site próprio 

do Departamento ou de link no site do Órgão para Comunicar suas atividades ao 

público em geral, obteve pontuação -0,11 devido à divisão de opiniões e ao alto 

número de respostas “não concordo nem discordo”. 

Da mesma forma ocorre com a afirmativa nº 45, mais da metade dos 

respondentes não concordaram que o Departamento disponibiliza seu plano de 

ações e atividades a serem realizadas, bem como os resultados obtidos. 

Este resultado demonstra que até muitos servidores não sabem da 

existência ou utilização da internet como ferramenta institucional para a 

comunicação do Departamento com o público em geral. 
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Por outro lado, se os usuários solicitarem alguma informação ou 

esclarecimentos quanto à utilização de recursos financeiros públicos, o 

Departamento não cria obstáculos para fornecê-las, conforme apresentado nos 

resultados da questão nº 46, onde um pouco mais da metade concorda com a 

afirmativa. 

Da mesma forma as informações e esclarecimentos quanto a processos 

administrativos em tramitação no Departamento são fornecidas de maneira clara e 

suficiente aos solicitantes, segundo 63% das respostas concordantes com a 

afirmativa nº 42. 

Um ponto bastante positivo avaliado pelos respondentes foi a existência de 

sistema de acompanhamento de tramitação de processos disponível no site do 

Órgão. 68% dos servidores concordaram com a afirmativa nº 41 que trata da 

existência do sistema. Nele o interessado pode acompanhar seu processo e por 

quais setores eles passaram e por quanto tempo ele permanece parado em cada um 

deles. Desta forma o cidadão poderá exigir mais agilidade na tramitação quando for 

o caso. 

Ao se deparar com a afirmativa nº 48 a grande maioria dos servidores 

respondeu “não concordo nem discordo” que os serviços prestados pelo 

Departamento estão cadastrados na Carta de Serviços ao Cidadão. Esta maioria 

equivale a 67% dos respondentes. 

Se forem acrescentados a estes os 24% que discordaram da afirmativa 

chega-se ao percentual de 91%. O alto índice de discordância e desconhecimento 

do assunto levou a busca de mais informações dos respondentes através de 

entrevistas. 

Foi constatado que a grande maioria realmente não sabe o que é a Carta de 

Serviços ao Cidadão. Nem tão pouco onde ela se encontra para conferir se os 

serviços do departamento estão lá cadastrados. 

No que se refere à transparência pública os entrevistados concordaram com 

as afirmativas que o Departamento disponibiliza sua prestação de contas na internet 

através do site do Órgão. 46% concordaram haver esta disponibilização. Porém 34% 

responderam não concordar nem discordar. Os mesmos afirmaram em entrevista 

que não sabem onde encontrar as prestações de contas, por isso responderam 

desta forma. 
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4.4.6 Consolidação 

 

Entre os principais resultados obtidos está o conhecimento que a Instituição 

Federal pesquisada passou a ter do seu nível de Capital Intelectual na concepção de 

seus servidores, especificamente no que concerne aos cinco elementos avaliados 

conforme proposta de QUEIROZ (2003), quais sejam: Capital Humano, Organização 

Interna, Relações Externas, Qualidade e Transparência. 

Como resultado da operacionalização deste modelo foi obtida a pontuação 

apresentada na figura 19. 

 

Figura 19 - Resultado Geral do Capital Intelectual 

 

Este resultado demonstra, à exceção do elemento Transparência, que todos 

os elementos pesquisados do Capital Intelectual apresentam pontuação com 

tendência à insuficiência. Tal resultado demonstra que a instituição está com um 

desempenho muito abaixo do esperado e apresenta um resultado insatisfatório que 

indica um grande passivo intelectual. 

Desta forma o ambiente interno da instituição apresenta-se muito indicativo 

da existência de custos ocultos, pois prevalecem as atitudes negativas em quatro 

componentes do Capital Intelectual. 

Para melhor detalhar esta existência de custos ocultos será necessário 

utilizar a classificação de FREITAS et al (2007) conjugada com a classificação de 

Lima (1991). Tal conjugação propicia o seguinte conjunto de custos ocultos: 
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a) Absenteísmo, Acidente de Trabalho, Rotação de Pessoal, Não 
Produção, Não Qualidade, Má Gestão, Má Administração do Tempo, 
Obsolescência e Mau controle. 

 

Apresentam-se ainda, as áreas que, Segundo Zaffani (2005), os custos 

ocultos listados acima afetam diretamente: os Recursos Humanos, os Recursos 

Materiais, o controle, a Gestão e a Qualidade. 

 

4.5 ASPECTOS NEGATIVOS E CUSTOS OCULTOS VERIFICADOS 

 

Para cada elemento do Capital Intelectual, segundo o modelo de Queiroz 

(2003), foram destacados aqueles que apresentaram as piores médias, as quais 

indicam aspectos negativos apurados nas respostas dos entrevistados, para serem 

analisados e servirem de conclusão para as seguintes questões de pesquisa: 

a) Quais aspectos estão influenciando negativamente o capital intelectual no 
serviço público ao ponto de gerar comportamentos e estruturas 
atrofiadas? 
 

b) Que tipos de custos ocultos estão presentes nas instituições públicas e 
quais suas possíveis origens? 
 

Na próxima seção serão reescritas as frases que obtiveram as piores médias 

(abaixo de zero), segundo a apuração da percepção dos entrevistados. Para melhor 

entendimento dos resultados, diferentemente do modo afirmativo como foi 

apresentada no formulário, as frases serão apresentadas conforme a percepção dos 

respondentes, ou seja, no sentido negativo. 

 

4.5.1 Custos Ocultos em Capital Humano 

 

4.5.1.1 Afirmativa nº3 - Média apurada: -0,46 

 

Percepção Negativa: O Departamento não realiza períodos de estágios com 

seus novos servidores. 

Área afetada: Recursos Humanos e Qualidade 

Custos Relacionados: Custos da Má gestão, da Não qualidade, da Não 

produção e da Má administração do tempo. 
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Não aplicar períodos de estágios visando uma melhor adaptação e 

aperfeiçoamento das funções, afeta a qualidade dos serviços prestados, refletindo a 

falta de produtividade e as incidências de erros. O novo servidor não tem segurança 

profissional suficiente para realizar suas atividades dentro do padrão exigido, para 

isso é necessário que o mesmo passe por um período de estágio sob a supervisão 

de profissional experiente. 

 

4.5.1.2 Afirmativa nº6 - Média apurada: -1,30 

 

Percepção Negativa: O Departamento não realiza pesquisa para verificar 

como está o clima organizacional, motivacional e satisfação de seus servidores. 

Área afetada: Recursos Humanos e Gestão 

Custos Relacionados: Custos relacionados à Rotação de Pessoal e à Má 

gestão do clima e pessoas. 

Segundo Sorio (2005) não conhecendo o clima organizacional a instituição 

não consegue criar uma base de informações para identificar e compreender os 

aspectos positivos e negativos que impactam no clima, consequentemente não 

consegue definir um plano de ações para melhorá-lo e aumentar a produtividade. 

Como resultados acontecem as intrigas profissionais movidas por 

posicionamentos individuais, mal estar, baixa produção e rotatividade de pessoas, 

gerando custos de não produção e custos de contratação e treinamento para 

servidores substitutos. 

 

4.5.1.3 Afirmativa nº7 - Média apurada: -0,74 

 

Percepção Negativa: O Departamento não incentiva projetos e eventos que 

visam o bem estar dos servidores e melhoria do clima organizacional. 

Área afetada: Recursos Humanos e Gestão 

Custos Relacionados: Custos da Rotação de Pessoal e da Má gestão do 

clima e Pessoas. 

Devido a não realizar nenhum tipo de pesquisa de clima organizacional fica 

mais difícil realizar ou incentivar a realização de projetos de forma adequada visando 

à melhoria do clima. Não há como gerir adequadamente aquilo que não se consegue 

mensurar. 
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4.5.1.4 Afirmativa nº8 - Média Apurada: -0,54 

 

Percepção Negativa: O Departamento não tem por prática utilizar a 

meritocracia para as nomeações nas funções de chefia. 

Área afetada: Recursos Humanos e Qualidade 

Custos Relacionados: Custos da má gestão de pessoas e Custos da não 

qualidade  

O fato de não saber aproveitar e direcionar adequadamente os talentos 

internos pode abalar sensivelmente o moral da equipe e dos chefes. Cada servidor 

deve ser incentivado a buscar o aprimoramento do conhecimento e o 

aperfeiçoamento profissional, derivando disso a qualidade dos serviços e a 

satisfação dos clientes atendidos, além da certeza do servidor de que poderá ser 

reconhecido profissionalmente e valorizado por suas atitudes por ocasião de novas 

nomeações. 

 

4.5.1.5 Afirmativa nº9 - Média apurada: -0,96 

 

Percepção Negativa: O Departamento não realiza consultas junto aos 

servidores sobre projetos e ações a serem desenvolvidos. 

Área afetada: Gestão  

Custos Relacionados: Custos da Má Gestão e custos da Não Qualidade 

O programa GESPÚBLICA (2005) da Secretaria Nacional de Gestão Pública 

apresenta entre seus fundamentos a Gestão Participativa que determina uma atitude 

gerencial de liderança que busque o máximo de cooperação das pessoas, 

reconhecendo a capacidade e o potencial diferenciado de cada um e harmonizando 

interesses individuais e coletivos, buscando a sinergia das equipes de trabalho. 

Assim as pessoas tomam posse dos desafios e dos processos de trabalho dos quais 

participam, tomam decisões, criam, inovam e dão à organização um clima 

organizacional saudável. 

Para Moraes (2004) a participação dos funcionários no processo da tomada 

de decisão e nas resoluções dos problemas propicia uma maior integração na 

instituição, um aumento da segurança e da autoconfiança dos funcionários. A falta 

desta participação afetará diretamente o clima organizacional de forma negativa, 

gerando boatos, boicotes e politicagem. 
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A tabela 10 apresenta um resumo dos aspectos negativos que influenciaram 

o Capital Humano e os tipos de custos ocultos relacionados a estes aspectos, bem 

como a área em que eles podem estar afetando. 

 

Tabela 10 - – Aspectos Negativos e Custos Ocultos em Capital Humano 
 

CAPITAL HUMANO 
   ASPECTO NEGATIVO 

APURADO 
MÉDIA 
APURADA 

ÁREA 
AFETADA 

CUSTO 
RELACIONADO 

Não realiza período de estágio -0,46 
Recursos 

Humanos e 
Qualidade 

Má Gestão, Não 
Qualidade, Não 
Produção, Má 

administração do Tempo 

        

Não realiza pesquisa de clima 
organizacional 

-1,3 
Recursos 

Humanos e 
Gestão 

Rotação de Pessoal e 
Má Gestão de Clima e 

Pessoas 

        

Não incentiva projeto de bem estar 
e melhora do clima organizacional 

-0,74 
Recursos 

Humanos e 
Gestão 

Rotação de Pessoal e 
Má Gestão de Clima e 

Pessoas 

        

Não utiliza a meritocracia em 
nomeações de chefias 

-0,54 

Recursos 
Humanos, 
Gestão e 
Qualidade 

Má gestão de pessoas e 
Não qualidade. 

        

Não consulta os servidores sobre 
projetos a serem desenvolvidos 

-0,96 Gestão Má Gestão 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados da pesquisa, 2014. 

 

4.5.2 Custos Ocultos Em Organização Interna 

 
4.5.2.1 Afirmativa nº13 - Média Apurada: -1,37 

Percepção Negativa: O Departamento não possui banco de lições 

aprendidas ou de soluções de casos inéditos para utilização em situações futuras. 

Área afetada: Gestão e Qualidade 

Custos Relacionados: Custos da Obsolescência, da Não Qualidade e da Má 

gestão. 

Para o PMBOK (2004 apud Ramos Filho, 2008) as lições aprendidas 

constituem-se em um ativo de processo organizacional, junto com informações 

históricas, constituindo-se ambos em uma base de conhecimento e condição 
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indispensável para a melhoria dos projetos. Tem como foco a identificação, no 

projeto, de seus sucessos e fracassos, levando a recomendações de melhoria. 

Entre os benefícios que a prática de Lições Aprendidas pode trazer 

encontram-se a prevenção contra a repetição de erros, melhoria da qualidade de 

produtos e de serviços com a redução de erros, retrabalhos e ciclos de tempo. 

Conforme STEWART (1998) uma das melhores formas de aumentar o capital 

estrutural é acumular lições aprendidas. 

 

4.5.2.2 Afirmativa nº14 - Média Apurada: -0,35 

 

Percepção Negativa: As informações de interesse dos servidores não são 

comunicadas pelo Departamento, em rede, em impressos ou verbalmente pelas 

chefias em tempo hábil. 

Área afetada: Recursos Humanos e Gestão 

Custos Relacionados: Custos da Má Gestão e da Má Administração do 

tempo. 

Nas palavras de Alves e Barbosa (2010), o ato de compartilhar informação 

constitui-se como um tipo de interação social que permite aobtenção de 

organizações mais ágeis, inteligentes e mais flexíveis, e contribui para uma cultura 

de informação onde se valoriza processos mais participativos e menos 

individualistas. 

Através da prestação de informações on line aos funcionários, como por 

exemplo, o contracheque, alterações de datas de compromissos, escalas de 

trabalho, etc, a instituição agiliza serviços internos. (MELLO et al 2003)  

 

4.5.2.3 Afirmativa nº15 - Média Apurada: -0,35 

 

Percepção Negativa: O organograma do Departamento não está acessível a 

todos os servidores. 

Área afetada: Gestão e Controle 

Custos Relacionados: Custos do mau controle e da Má Gestão 

Segundo Igarashi (2011) a falta de conhecimento quanto ao organograma da 

instituição limita os servidores quanto ao reconhecimento de suas responsabilidades 
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individuais no processo produtivo e da importância que sua área (seção, setor, 

divisão, etc.) tem na hierarquia e organização do Departamento. 

A constituição administrativa organizacional de uma instituição deve ser 

divulgada para que, também, o cidadão possa visualizar como esta instituição se 

organiza para o cumprimento de seu papel (QUEIROZ, 2003). 

 

4.5.2.4 Afirmativa nº17 - Média Apurada: -0,93 

 

Percepção Negativa: O Departamento não possui processos gerenciais bem 

mapeados, possibilitando que o nível de burocracia interna seja baixo. 

Área afetada: Controles, Gestão e Qualidade. 

Custos Relacionados: Custos do mau controle e da Má Gestão 

Processos produtivos não mapeados possibilitam que haja retrabalho, perda 

de tempo e alto nível de burocracia. 

A tabela 11 apresenta um resumo dos aspectos negativos que influenciaram 

a Organização Interna e os tipos de custos ocultos relacionados a este aspecto, bem 

como a área em que eles podem estar afetando. 

 

Tabela 11 – Aspectos Negativos e Custos Ocultos em Organização Interna 

ORGANIZAÇÃO INTERNA 
  ASPECTO NEGATIVO 

APURADO 
MÉDIA 
APURADA 

ÁREA 
AFETADA 

CUSTO 
RELACIONADO 

Não possui banco de lições 
aprendidas 

-1,37 
Gestão e 
Qualidade 

Obsolescência, Não 
Qualidade e Má Gestão 

As informações de interesse dos 
servidores não são 

disponibilizadas em tempo hábil. 
-0,35 

Recursos 
Humanos e 

Gestão 

Má Gestão e Má 
administração do tempo. 

O organograma do departamento 
não está acessível. 

-0,35 
Controle e 

Gestão 
Mau controle e Má 

Gestão 

O departamento não possui 
processos gerenciais bem 

mapeados. 
-0,93 

Gestão e 
Qualidade 

Má gestão e mau 
controle 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados da pesquisa, 2014. 

 

4.5.3 Custos Ocultos Em Relações Externas 

 

4.5.3.1 Afirmativa nº23 - Média Apurada: -1,04 
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Percepção Negativa: O Departamento não possui canal de comunicação 

disponível para as críticas, elogios e sugestões dos clientes em geral. 

Área afetada: Gestão e Qualidade 

Custos Relacionados: Custos da Não Qualidade e da Má Gestão 

 

4.5.3.2 Afirmativa nº28 - Média Apurada: -1,00 

 

Percepção Negativa: O Departamento não exerce sua responsabilidade 

socioambiental através da conscientização dos servidores quanto à economia de 

energia e água, consumo e reciclagem de papel e outros. 

Área afetada: Controles e Recursos Materiais 

Custos Relacionados: Custos da Má Gestão e da Não qualidade. 

Integrar a qualidade, a competitividade e a responsabilidade socioambiental, 

apresenta-se como uma das grandes metas das empresas modernas. A 

preocupação com questões ambientais deixa claro para o cidadão que o órgão atua 

de forma responsável e pensando no bem estar de todos. 

 

4.5.3.3 Afirmativa nº29 - Média Apurada: -1,50 

 

Percepção Negativa: O Departamento não realiza obra de assistência social 

em comunidades externas ao órgão como associações, ONG´s ou outras entidades 

filantrópicas. 

Área afetada: Recursos Humanos, Qualidade e Gestão 

Custos Relacionados: Custos da Má Gestão 

O Departamento, juntamente com seus servidores, pode desenvolver ações 

com a comunidade, aproximando as duas partes, melhorando desta forma sua 

imagem e criando um conceito de instituição mais responsável socialmente. A falta 

destas ações significa perdas de oportunidades de melhoria da imagem. 

A realização de obras sociais conforme descrito acima colabora para que as 

relações externas sejam otimizadas aproximando o Órgão público da comunidade. 

Isto fará com que os servidores tenham maior consciência social de seu papel 

enquanto servidor público no melhor sentido do termo. 
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A tabela 12 apresenta um resumo dos aspectos negativos que influenciaram 

as Relações Externas e os tipos de custos ocultos relacionados a este aspecto, bem 

como a área em que eles podem estar afetando. 

Tabela 12 – Aspectos Negativos e custos ocultos em Relações Externas 

RELAÇÕES EXTERNAS 
   

ASPECTO NEGATIVO APURADO MÉDIA APURADA ÁREA AFETADA 
CUSTO 

RELACIONADO 

Não possui canal de comunicação 
para críticas, elogios e sugestões. 

-1,04 
Gestão e 
Qualidade 

Má Gestão e Não 
Qualidade. 

Não exerce sua responsabilidade 
socioambiental. 

-1 
Recursos 

Humanos e 
Controle. 

Rotação de Pessoal 
e Má Gestão de 
Clima e Pessoas 

Não realiza ações sociais com a 
comunidade. 

-1,5 

Recursos 
Humanos, 

Qualidade e 
Gestão 

Má Gestão de Clima e 
Pessoas 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados da pesquisa, 2014. 

 

4.5.4 Custos Ocultos em Qualidade 

 

4.5.4.1 Afirmativa nº32 - Média Apurada: -1,52 

 

Percepção Negativa: O Departamento não realiza premiações como forma 

de incentivo à criatividade e à qualidade dos serviços de seus funcionários. 

Área afetada: Recursos Humanos, Qualidade e Gestão 

Custos Relacionados: Custos da Não qualidade e da Não produção. 

Realizar premiações é uma forma de motivar a criatividade e a inovação dos 

servidores. Tal ausência de premiações pode indicar falta de preocupação em 

recompensar aqueles que se dedicam à criatividade, à inovação e ao 

aperfeiçoamento da qualidade no serviço público. 

Para Crawford (1994), através de incentivos, como premiações pelo bom 

desempenho, o ser humano sente-se valorizado; o que faz com que este valorize 

mais sua empresa e busque cada vez mais o aprimoramento profissional.  

 

4.5.4.2 Afirmativa nº34 - Média Apurada: -1,37 
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Percepção Negativa: O Departamento não realiza pesquisa junto ao público 

para verificar a satisfação quanto aos seus serviços prestados. 

Área afetada: Qualidade e Gestão 

Custos Relacionados: Custos da Não Qualidade 

Nas empresas privadas a aceitação do produto pode ser um critério de 

verificação da qualidade. Para QUEIROZ (2003), no setor público a qualidade pode 

ser alcançada somente com a participação dos cidadãos usuários do serviço 

público. 

O quantitativo de reclamações contra a organização reflete, de forma mais 

próxima da realidade, o conceito que o cidadão tem da instituição e de seus 

serviços. Conceitos negativos predispõem os usuários ao pensamento de que serão 

mal atendidos e assim chegam às repartições preparados para o suposto “embate”. 

O mal estar entre cidadãos e servidores públicos traz diversos custos ocultos 

oriundos da má imagem e do comportamento inadequado da instituição. 

Em atendimento ao Decreto 6932/2009, os órgãos e entidades do Poder 

Executivo Federal deverão aplicar periodicamente pesquisa de satisfação junto aos 

usuários de seus serviços e utilizar os resultados como subsídio relevante para 

reorientar e ajustar os serviços prestados, em especial no que se refere ao 

cumprimento dos compromissos e dos padrões de qualidade de atendimento 

divulgados na Carta de Serviços ao Cidadão. 

 

4.5.4.3 Afirmativa nº35 - Média Apurada: -1,35 

 

Percepção Negativa: O Departamento não realiza políticas de benchmarking 

(utilizar práticas e processos já utilizados com sucesso por outras instituições) como 

ferramenta de melhoria e de tomada de decisão. 

Área afetada: Qualidade e Gestão 

Custos Relacionados: Custos da não qualidade e da má administração do 

tempo e da má gestão. 

O benchmarking é uma ferramenta com um propósito específico por meio da 

qual as empresas aproveitam práticas já consagradas em outras empresas como 

modelos a serem seguidos. Utilizando-se desta ferramenta, a instituição pode 

economizar tempo encontrando soluções seguras e com maior rapidez. 
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4.5.4.4 Afirmativa nº36 - Média Apurada: -1,59 

 

Percepção Negativa: O Departamento não participa de concurso externo ou 

interno de premiação como, por exemplo: Prêmios de Qualidade ou Concursos de 

Inovação. 

Área afetada: Qualidade e Gestão 

Custos Relacionados: Custos da Não Qualidade e da Má Gestão. 

A Participação do Departamento em concursos internos ou externos que 

premiam a performance em Qualidade, como os “prêmios de qualidade”, propicia um 

ambiente de credibilidade entre dirigentes e servidores e junto à sociedade em geral. 

A tabela 13 apresenta um resumo dos aspectos negativos que influenciaram 

o componente Qualidade e os tipos de custos ocultos relacionados a este aspecto, 

bem como a área em que eles podem estar afetando. 

 

Tabela 13 – Aspectos Negativos e Custos Ocultos em Qualidade 

QUALIDADE 
   ASPECTO NEGATIVO 

APURADO 
MÉDIA 
APURADA 

ÁREA 
AFETADA 

CUSTO 
RELACIONADO 

Não realiza premiações à 
criatividade e à qualidade dos 
trabalhos de seus servidores 

-1,52 

Recursos 
Humanos,  

Qualidade e 
Gestão. 

Não Qualidade e Não 
Produção. 

Não realiza pesquisa junto ao 
público para verificar a satisfação 

com os serviços 
-1,37 

Qualidade e 
Gestão 

Não Qualidade 

Não realiza políticas de 
benchmarking 

-1,35 
Qualidade e 

Gestão 

Má Gestão, Não 
Qualidade, Má 

administração do Tempo 

Não participa de concursos de 
premiação à qualidade e à 

inovação 
-1,59 

Qualidade e 
Gestão 

Má gestão e Não 
qualidade. 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados da pesquisa, 2014. 

 

4.5.5 Custos Ocultos em Transparência 

 

4.5.5.1 Afirmativa nº43 - Média Apurada: -0,11 
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Percepção Negativa: O Departamento não utiliza nem mantém site próprio 

ou link no site do órgão como meio de comunicar suas atividades ao público em 

geral. 

Área afetada: Gestão e Controle 

Custos Relacionados: Má Gestão e Mau Controle. 

Para Igarashi (2008) a falta de disponibilização de informações da instituição 

na internet pode gerar questionamentos quanto à transparência pública, quanto à 

existência de barreiras ou limites em relação ao acesso às informações que são 

públicas. 

Ao publicar o andamento e o resultado de suas atividades a organização 

demonstra preocupação em passar informações aos cidadãos, facilitando o 

acompanhamento de suas ações. 

 

4.5.5.2 Afirmativa nº45 - Média Apurada: -0,74 

 

Percepção Negativa: O Departamento não disponibiliza ao público interno e 

externo seu plano de ações e atividades a serem realizadas, assim como os 

resultados obtidos. 

Área afetada: Gestão e Controles 

Custos Relacionados: Má Gestão e Mau controle 

A prática de apresentar prestações de contas e relatórios de gestão já é uma 

obrigatoriedade legal para instituições públicas no Brasil. Esta apresentação deve 

acontecer principalmente no site da instituição. Porém ainda não é um costume do 

cidadão brasileiro buscar estas informações. Logo a prática fica apenas no campo 

da obediência à lei e limitada às informações obrigatórias. Outras informações, que 

são mais voluntárias e não especificadas na legislação, como plano de ações e 

resultados alcançados não são divulgadas. 

Para Queiroz (2003) apresentar informações voluntárias colabora para que 

fique transparente para toda a população o que está sendo feito com os recursos 

públicos, além de demonstrar respeito ao cidadão. 

 

4.5.5.3 Afirmativa nº48 - Média Apurada: -0,28 
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Percepção Negativa: Os serviços prestados pelo Departamento não estão 

cadastrados na Carta de Serviços ao Cidadão. 

Área afetada: Gestão 

Custos Relacionados: Obsolescência 

Conforme Decreto 6932/2009, “os órgãos e entidades do Poder Executivo 

Federal que prestam serviços diretamente ao cidadão deverão elaborar e divulgar 

“Carta de Serviços ao Cidadão”, no âmbito de sua esfera de competência”.  

A Carta de Serviços ao Cidadão tem por objetivo informar o cidadão dos 

serviços prestados pelo órgão ou entidade, das formas de acesso a esses serviços e 

dos respectivos compromissos e padrões de qualidade de atendimento ao público. 

Deverá trazer informações claras e precisas em relação a cada um dos 

serviços prestados, e será objeto de permanente divulgação por meio de afixação 

em local de fácil acesso ao público, nos respectivos locais de atendimento, e 

mediante publicação em sítio eletrônico do órgão ou entidade na rede mundial de 

computadores. 

A tabela nº14 apresenta um resumo dos aspectos negativos que 

influenciaram o componente Transparência e os tipos de custos ocultos relacionados 

a este aspecto, bem como a área em que eles podem estar afetando. 

 

Tabela 14 – Aspectos Negativos e Custos Ocultos em Transparência 

 TRANSPARÊNCIA 
   ASPECTO NEGATIVO 

APURADO 
MÉDIA 
APURADA 

ÁREA 
AFETADA 

CUSTO 
RELACIONADO 

Não utiliza ou mantém site ou 
link como meio de comunicar 

suas atividades ao público 
-0,11 

Gestão e 
Controle 

Má Gestão e Mau 
Controle 

Não disponibiliza seu plano de 
ações e resultados obtidos ao 

público interno e externo 
-0,74 

Gestão e 
Controle 

Má Gestão e Mau 
Controle 

Os serviços não estão 
cadastrados na Carta ao 

Cidadão. 
-0,28 Gestão Obsolescência 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados da pesquisa, 2014. 
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5 CONCLUSÕES 

 

A partir dos resultados obtidos na avaliação do Capital Intelectual nas áreas 

ligadas direta ou indiretamente ao Departamento de Contabilidade e Finanças da 

Pró-Reitoria de Planejamento da Universidade Federal Fluminense, através de 

questionário apresentado aos servidores destas áreas, tornou-se possível 

descortinar a percepção coletiva dos servidores quanto a Gestão do Capital 

Intelectual. 

Neste processo de pesquisa constatou-se que o modelo proposto por 

Queiroz (2003) é um bom instrumento para auxiliar no gerenciamento do capital 

Intelectual. Entre suas virtudes reside a possibilidade de se verificar a ocorrência de 

atitudes negativas da organização que podem ensejar a existência de Custos 

Ocultos. 

Para destacar os pontos críticos foram escolhidos os aspectos mais 

negativos segundo a percepção dos servidores. Desta forma colocaram-se em 

evidência as atitudes negativas que mais impactaram no Capital Intelectual, levando-

o à insuficiência ou à inércia, que também é um mal resultado. 

É importante ressaltar que os resultados desta pesquisa não são 

conclusivos, pois trata-se de um estudo de caso que busca a compreensão de 

dinâmicas presentes, onde foi aplicado método de coleta de dados, e pode ter 

evidências quantitativas ou qualitativas. 

Assim, primariamente pode-se concluir que mais importante do que 

conhecer as percepções dos indivíduos é dispor de dados que demonstram quais 

elementos do Capital Intelectual precisam ser melhores geridos, objetivando a 

diminuição da ocorrência de Custos Ocultos. 

Conclui-se que diversos são os fatores que potencializam a geração de 

Capital Intelectual no aspecto Capital Humano que podem ser aplicados no setor 

público e contribuiriam para a diminuição de custos ocultos. 

O Conhecimento, por parte dos funcionários, do que representa o seu 

trabalho para o objetivo da organização e de quem são seus clientes recorrentes são 

exemplos destes fatores; para tanto é necessário que haja uma infraestrutura para 

ajudar os funcionários de forma que sejam tratados como ativo raro e encorajados 

para inovar. 
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Bons programas de treinamentos que possibilitem a sinergia com os 

objetivos estratégicos da corporação e um esforço da administração para alocar a 

pessoa certa na função certa, considerando suas habilidades e oferecendo-lhe 

oportunidades para desenvolvimento profissional também podem ser citados como 

fatores potenciais de geração de capital intelectual e preventivos para ocorrência de 

custos ocultos. 

No âmbito da transparência pública também há espaço para fomentar o 

desenvolvimento de Capital Intelectual. 

Com o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 

101/2000) que determinou a divulgação pública em períodos bimestrais, 

quadrimestrais e semestrais de relatórios de gestão orçamentária, financeira e fiscal; 

e após o Decreto nº 12527/2011 que regulamenta o direito constitucional de acesso 

às informações públicas e a divulgação destas informações aos cidadãos, tornou-se 

obrigatório que os órgãos públicos sejam mais transparentes. 

Contudo, tal transparência não deve se limitar apenas ao cumprimento da 

legislação, e sim, extrapolar os ditames obrigatórios, praticando voluntariamente a 

divulgação de informações adicionais de interesse do cidadão. 

Desta forma os órgãos serão mais transparentes na sua gestão e 

possibilitarão o conhecimento da atuação governamental a todos os cidadãos. 

Derivando disso a possibilidade de intervenção da ação cidadã na gestão e redução 

da corrupção com a cultura de ambientes mais transparentes. 

Na linha de efetividade da participação dos cidadãos, se faz necessário 

estimulá-lo a expor sua opinião e valorizá-la sob a ótica da busca de melhoria 

contínua dos serviços oferecidos. Devem-se realizar pesquisas para identificar e 

gerenciar os aspectos relacionados à rapidez no atendimento, à burocracia, ao 

ambiente físico e à equipe, entre outros. Além disso, podem-se utilizar outras 

ferramentas de busca de excelência na qualidade, como o benchmarking, lições 

aprendidas, prêmios de qualidade, etc. 

Com a adoção destas medidas voltadas à transparência e à qualidade, a 

boa imagem junto à sociedade também seria fomentada e seria um resultado da 

evolução da transparência e da qualidade. Outros benefícios aos cidadãos e aos 

órgãos poderão surgir ao serem implantadas ações de integração com a 

comunidade, com outros órgãos das esferas municipal, estadual e federal e até 

mesmo com os fornecedores. 
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O Capital Intelectual também pode ser estimulado com inovações 

administrativas, através do desenvolvimento de sistemas e procedimentos que 

agilizem o serviço público e combatam os efeitos negativos da burocracia podendo 

fazer com que as decisões sejam tomadas com mais rapidez e objetividade. 

Não só o cidadão será beneficiado, como também o servidor, que sofre com 

a situação de refém da burocracia que não lhe permite ser criativo, inovador e 

participativo. Como resultado vê-se pessoas frustradas e desmotivadas que 

atendem ao público carregando sobre si estas cargas negativas. 

Volta-se, então, ao aspecto humano, onde se faz necessário o 

desenvolvimento de ações que valorizem o servidor (Capital Humano), como 

formação profissional continuada, reciclagem, capacitação e incentivos financeiros 

ou prêmios e concursos para contribuições inovadoras e atitudes participativas. 

Destaque-se que o entendimento a que as conclusões podem levar é que o 

principal objetivo de se pesquisar sobre o Capital Intelectual é gerir os ativos 

intangíveis. Estes dependem em alto grau do aspecto humano e administrativo da 

organização. Esta dependência está relacionada a comportamentos e decisões 

humanas que, se forem inadequados poderão gerar passivos intangíveis, entre eles 

os custos ocultos. 

Como a maioria dos sistemas de valoração do capital intangível converge na 

conclusão de que o valor futuro das empresas reside na capacidade de criação de 

riqueza pelo seu capital intangível, pode-se concluir também que a incapacidade e 

deficiência dos intangíveis são os responsáveis pela destruição das riquezas. 

Enfim, a gestão do capital Intelectual constituído pelos cinco elementos 

estudados neste trabalho, conforme modelo proposto para o setor público, pode 

contribuir em larga escala na administração dos custos ocultos. 

A pesquisa também levou a concluir que o aumento e a gestão da qualidade 

dependem muito da atuação do cidadão. Esta atuação seria estimulada com altos 

níveis de transparência das instituições. Para que haja o aumento do nível de 

transparência e da qualidade é requerido que também haja reorganização interna 

das estruturas públicas, a qual requer que modernas técnicas de gerenciamento 

sejam adotadas pelos gestores públicos, entre elas a adequada gestão do capital 

humano, que deve ser tratada como a questão central. 
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Esta cadeia de acontecimentos, resultantes da gestão do Capital Intelectual, 

tende a minimizar os comportamentos atrofiados das pessoas que atuam nestes 

órgãos, e a minimizar a existência de estruturas atrofiadas.  

Este contexto final apresenta como a Gestão do Capital Intelectual pôde 

contribuir para a administração dos custos ocultos: na regulação dos 

comportamentos e das estruturas atrofiadas, objetivando com isso diminuir as 

disfunções hipertrofiadas que geram custos ocultos no serviço público. 

Regulados e diminutos, os comportamentos e estruturas atrofiados, 

passarão a gerar menos disfunções que resultarão em menos custos ocultos, 

conhecidos agora como um dos responsáveis pela diminuição das riquezas de 

qualquer organização, seja ela pública ou privada. 

Ressalve-se que apesar de o Capital Intelectual ser considerado como uma 

ferramenta de gestão interna para entidades privadas no intuito de gerarem mais 

competitividade e lucro, no setor público seria necessário regulamentar e controlar a 

utilização desta ferramenta para que não se torne em justificativa para gastos 

desnecessários e absurdos, os quais pela sua natureza não são fáceis mensurar e 

avaliar a efetividade de sua aplicação. 

A Gestão do Capital Intelectual torna-se mais complexa quando colocada em 

prática nas organizações públicas onde a tônica é a política e, geralmente, o 

planejamento vislumbra resultados mais imediatos, ou seja, em menos de quatro 

anos, para coincidir com o mandato eleitoral de seus gestores principais. 

Por isso faz-se necessário que a Gestão do Capital Intelectual seja uma 

prática constante em prol da busca da eficiência da máquina pública, considerada 

pela grande maioria da população como faminta por tributos e que não oferece a 

contrapartida em serviços de qualidade ao cidadão.  
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6 APÊNDICE  

 

6.1 APÊNDICE A – CARTA DE APRESENTAÇÃO DO QUESTIONÁRIO 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

MESTRADO EM SISTEMAS DE GESTÃO 

Área de Concentração: Qualidade Total 

Linha de pesquisa: Gestão do Conhecimento 

 

Prezados Colegas de Trabalho, 

Para contribuir com os conhecimentos sobre Administração Pública, estou 

desenvolvendo uma pesquisa sobre a Contribuição da Gestão do Capital Intelectual para 

administração dos Custos Ocultos no Serviço Público.   

Para concluir os estudos que realizo no Programa de Mestrado em Sistema de Gestão 

do Laboratório de Tecnologia da Universidade Federal Fluminense, necessito de sua 

colaboração preenchendo o formulário em anexo. Quero destacar que as respostas serão 

tratadas com sigilo, por isso informo que não é necessário que você se identifique, apenas 

preencha corretamente seu perfil. 

O objetivo é saber a real percepção que o servidor público tem de si e de seu local de 

trabalho no que concerne à gestão do Capital Intelectual e seu nível de aplicação e absorção 

pelos gestores e servidores, respectivamente. 

Os resultados consolidados da pesquisa, com informações gerais, serão 

disponibilizados a todos os interessados no repositório de dissertações do site do Mestrado, 

tão logo sejam concluídos e a dissertação seja aprovada. 

Enaltecendo a transparência e buscando a confiabilidade da pesquisa e da instituição 

de que faço parte, disponibilizo-me para oferecer esclarecimentos sobre o questionário ou 

quaisquer outras informações que estiverem ao meu alcance. 

 

Atenciosamente, 

 

Wilson Vanderlei Costa Sousa 

e-mail: wilsonvcs@gmail.com 

Tel. 21 9200-4157 

 

mailto:wilsonvcs@gmail.com
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6.2 APÊNDICE B – IDENTIFICAÇÃO DO RESPONDENTE E QUESTIONÁRIO 

 

 

PERFIL DO ENTREVISTADO 

INSTITUIÇÃO:____________________________________________________________ 

FUNÇÃO DE CHEFIA:SIM (   )       NÃO  (   ) 

CARGO _________________________________________________________________ 

GRAU DE INSTRUÇÃO:_____________________________________________________ 

TEMPO DE TRABALHO NO SERVIÇO PÚBLICO:________________________________ 

IDADE:__________________________SEXO___________________________________ 
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6.3 APÊNDICE C - QUESTIONÁRIO 

 

Considerando seu local de trabalho, analise as afirmativas abaixo e, tendo por base 

sua percepção, expresse sua opinião marcando com um X: 

 

Na coluna 1 se você Discorda Plenamente; 

Na coluna 2 se você Discorda; 

Na coluna 3 se você não Concorda nem Discorda; 

Na coluna 4 se você Concorda; 

Na coluna 5 se você Concorda Plenamente. 

 

 

 

1

1 

4

2 

3

3 

4

4 

5

5 

1. No Departamento há bom nível de integração e troca de conhecimento entre 

os servidores. 

    3 

2. O Departamento tem políticas de formação para seus funcionários, como 

plano de cargos e salários.  

     

3. O Departamento realiza períodos de estágios com seus novos servidores.      

4. O Departamento incentiva e patrocina seus funcionários a participarem de 

cursos de aperfeiçoamento e atualização profissional. 

     

5. O Departamento faz avaliações periódicas de desempenho de seus 

servidores 

     

6. O Departamento realiza pesquisa para verificar como está o clima 

organizacional, motivacional e satisfação de seus servidores. 

     

7. O Departamento incentiva projetos e eventos que visam o bem estar dos 

servidores e melhoria do clima organizacional. 

     

8. O Departamento tem por prática utilizar a meritocracia para as nomeações 

nas funções de chefia. 

     

9. O Departamento realiza consultas junto aos servidores sobre projetos e 

ações a serem desenvolvidos. 

     

10. Os servidores do Departamento estão bem alocados em suas funções de 

forma a facilitar a utilização de suas competências e habilidades. 

     

11. Geralmente tomam-se decisões e executam-se tarefas em curto espaço de 

tempo, agilizando os serviços e resultados.  

     

12. O Departamento disponibiliza informações online, através da internet ou 

intranet, como manuais, formulários, bancos de dados ou outros sistemas de 

informações. 

     

13. O Departamento possui banco de lições aprendidas ou de soluções de 

casos inéditos para utilização em situações futuras. 

     

14. As informações de interesse dos servidores são comunicadas pelo 

Departamento, em rede, em impressos ou verbalmente pelas chefias em tempo hábil. 

     

15. O organograma do Departamento está acessível a todos os servidores e      
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todos estão cientes desta acessibilidade. 

16. Estão claras as atribuições de cada área pertencente ao Departamento, de 

forma que todos sabem as atribuições uns dos outros. 

     

17. O Departamento possui processos gerenciais bem mapeados, 

possibilitando que o nível de burocracia interna seja baixo. 

     

18. O layout das salas e móveis existentes no Departamento está adequado às 

atividades exercidas. 

     

19. As tecnologias e equipamentos utilizados no Departamento são adequados 

e atendem às demandas para a execução das tarefas rotineiras.  

     

20. As atividades do Departamento são, em sua maioria, o resultado de um 

planejamento bem elaborado. 

     

21. O Departamento é citado positivamente nas reuniões, seminários e outros 

eventos que reúnem os gestores do Órgão. 

     

22. No Departamento permite-se o contato direto dos servidores com os 

cidadãos e vice-versa para tratar de assuntos profissionais. 

     

23. O Departamento possui canal de comunicação disponível para as críticas, 

elogios e sugestões dos clientes em geral. 

     

24. O Departamento possui boa parceria com outras áreas da instituição como 

Procuradoria, Auditoria, Departamento de Pessoal, Superintendências, outras Pró-

Reitorias e áreas acadêmicas. 

     

25. O Departamento possui boas relações com órgãos externos federais, 

estaduais e municipais, assim como com bancos e fornecedores. 

     

26. O Departamento tem uma imagem positiva no conceito dos seus clientes e 

parceiros.  

     

27. Os eventos realizados pelo Departamento como reuniões, seminários e 

encontros com gestores ou fornecedores e clientes são bem aceitos e concorridos por 

este público.  

     

28. O Departamento exerce sua responsabilidade socioambiental através da 

conscientização dos servidores quanto à economia de energia e água, consumo e 

reciclagem de papel e outros. 

     

29. O Departamento realiza obra de assistência social em comunidades 

externas ao órgão como associações, ONG´s ou outras entidades filantrópicas. 

     

30. Os servidores do Departamento sabem quem são e conhece bem cada um 

dos seus clientes internos. 

     

31. Os servidores do Departamento que lidam com o público estão bem 

treinados para oferecer um atendimento de qualidade.  

     

32. O Departamento realiza premiações como forma de incentivo à criatividade 

e à qualidade dos serviços de seus funcionários. 

     

33. O índice de queixas de pessoas que procuram os serviços do 

Departamento é baixo. 

     

34. O Departamento realiza pesquisa junto ao público para verificar a 

satisfação quanto aos seus serviços prestados. 

     

35. O Departamento realiza políticas de benchmarking (utilizar práticas e 

processos já utilizados com sucesso por outras empresas)como ferramenta de 
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melhoria e de tomada de decisão. 

36. O Departamento participa de concurso externo ou interno de premiação 

como, por exemplo: Prêmios de Qualidade ou Concursos de Inovação. 

     

37. Os equipamentos, móveis, softwares e outras tecnologias disponíveis no 

Departamento favorecem uma prestação de serviço de bom nível. 

     

38. Os clientes ou usuários que demandam os serviços do Departamento são 

atendidos a tempo e a hora pelos servidores. 

     

39. Os relatórios de auditorias internas e externas fazem poucas ou nenhuma 

citação negativa quanto às atividades do Departamento. 

     

40. Mesmo em meio às dificuldades do setor público, o Departamento possui 

grau de eficiência acima da média. 

     

41. O Departamento ou o Órgão possui sistema de acompanhamento da 

tramitação de processos e o disponibiliza a todos os cidadãos.  

     

42. As informações e esclarecimentos quanto a processos administrativos em 

tramitação no Departamento são fornecidos de forma clara e suficiente aos solicitantes. 

     

43. O Departamento utiliza ou mantém site próprio ou link no site do órgão 

como meio de comunicar suas atividades ao público em geral. 

     

44. O Departamento mantém disponíveis suas prestações de contas (por 

exemplo: relatórios de gestão) ao público externo. 

     

45. O Departamento disponibiliza ao público interno e externo seu plano de 

ações e atividades a serem realizadas, assim como os resultados obtidos. 

     

46. O Departamento não cria obstáculos para fornecer informações ou 

esclarecer pontos quanto à utilização dos recursos financeiros públicos. 

     

47. No site do Departamento ou do Órgão, existe link claramente disponível 

para acesso ao Portal da Transparência do Governo Federal. 

     

48. Os serviços prestados pelo Departamento estão cadastrados na Carta de 

Serviços ao Cidadão. 

     

49. Os nomes dos responsáveis por atos administrativos do Departamento 

estão disponíveis e são facilmente encontrados no site do Departamento ou do Órgão. 

     

50. Os servidores do Departamento sabem discernir com segurança quando a 

informação é sigilosa, confidencial ou pública. 

     

 


