
 

 

 

  UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
ESCOLA DE ENGENHARIA 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 
LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA, GESTÃO DE NEGÓCIOS E MEIO AMBIENTE 

MESTRADO PROFISSIONAL EM SISTEMAS DE GESTÃO 

 

 

 

LETÍCIA MATELA LOBOSCO 

 

 

ANÁLISE DOS FATORES QUE INFLUENCIAM A CRIAÇÃO DO CONHECIMENTO 
E A INOVAÇÃO EM ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS: ESTUDO DE CASO EM UMA 

INSTITUIÇÃO FEDERAL DE ENSINO 
 

 

Dissertação apresentada ao Curso de Mestrado 
em Sistemas de Gestão da Universidade 
Federal Fluminense como requisito parcial para 
obtenção do Grau de Mestre em Sistemas de 
Gestão. Área de Concentração: Organizações 
e Estratégia. Linha de Pesquisa: Sistema de 
Gestão pela Qualidade Total. 

 

 

 

Orientadora: 

Profª Mirian Picinini Méxas, D.Sc. 
Universidade Federal Fluminense 

 
 

 

Niterói 

2017 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca CEFET/RJ Campus Nova Friburgo 

 
 

                  Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca CEFET/RJ campus Nova Friburgo 
 

L799a    Lobosco, Letícia Matela. 

  Análise dos fatores que influenciam a criação do conhecimento e a inovação em 

organizações públicas : estudo de caso em uma instituição federal de ensino / 

Letícia Matela Lobosco. – 2017.                   

                    82f. : apêndice ; enc.  

                        

       Dissertação (Mestrado em Sistemas de Gestão) – Departamento de                                   

 Engenharia de Produção, Universidade Federal Fluminense, 2017.      

                     Orientadora : Mírian Picinini Méxas 

                           

                    

      1. Gestão do Conhecimento.  2. Inovação. 3. Setor Público. I. Título.                                                                    

                                                                                                                                               

                                                                                                      CDD 658.4038                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              



 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Somos o que fazemos 
 para mudar o que somos.” 

Eduardo Galeano 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

AGRADECIMENTOS 
 
 

 

Sou muito grata a todas as pessoas que contribuíram de diferentes formas para a 

realização desta dissertação. 

Agradeço à professora Mírian Méxas que orientou este trabalho com  paciência, 

objetividade e gentileza. 

Ao professor Martius Rodriguez por suas contribuições e a toda equipe do Mestrado 

Profissional em Sistemas de Gestão. 

Aos amigos e colegas de trabalho Cristina, Dário e Gisele que me incentivaram e 

estiveram sempre dispostos a ajudar. 

A todos os colegas de trabalho que se dispuseram a participar da pesquisa.  

Aos meus colegas de mestrado, pelo espírito colaborativo que foi a marca dessa turma, 

principalmente, às amigas Isabel e Soraia pela parceria e amizade. 

Agradeço também a minha família que me apoiou desde o início, a meus pais, Dalton e 

Sofia e aos queridos Olavo e Tatiane; Flora, André, Francisco e Joaquim. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RESUMO 

 

 
Grandes mudanças ocorreram no cenário mundial nas últimas décadas, marcadas por 
avanços tecnológicos decisivos que geraram impactos econômicos, sociais, políticos e 
culturais. A era do conhecimento trouxe novas maneiras de se relacionar, de fazer 
negócios, de aprender e novos valores. As organizações públicas estão tendo que se 
adaptar a essa nova realidade e rever seus processos. Dentro deste contexto, este 
trabalho tem por objetivo analisar os fatores que influenciam a criação do conhecimento 
organizacional e a inovação no setor público. Para tanto, adotou-se a metodologia do 
estudo de caso em uma instituição federal de ensino. Como instrumento de pesquisa 
utilizou-se um roteiro de entrevista semiestruturada. Os resultados deste estudo 
mostram que fatores como o comprometimento e o trabalho em equipe são bem 
desenvolvidos. No entanto, não existe uma estrutura formal na organização para o 
recebimento de sugestões e o incentivo à melhoria contínua. Além disso, existem falhas 
em fatores como comunicação e rede interorganizacional. Esta pesquisa visa contribuir 
para o conhecimento científico no âmbito da inovação na administração pública, 
destacando a importância da melhoria contínua como um objetivo comum à organização 
como um todo e não apenas em uma parte. 
 
Palavras-chave: Inovação. Gestão do Conhecimento. Setor Público. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
ABSTRACT  

 
 
 

Important changes have occurred in the world in the last decades, characterized by 
decisive technological advances that caused economical, social, political and cultural 
effects. The era of knowledge has brought new values and new ways of learning, of 
interacting with others and doing business. Public organizations have been compelled to 
adapt to this new reality and rethink their processes. In this context, this paper aims to 
analyze the factors that influence the creation of organizational knowledge  and 
innovations in the public sector. Therefore, the case study method was used in a federal 
educational institution and a semistructured interview was applied for that purpose. The 
results have showed that factors such as commitment and teamwork are well developed. 
However, there is no official way in the organization to suggest ideas or incentive 
continuous improvement.Moreover, there are flaws in communication and 
interorganizational network. This study aims to contribute to the scientific knowledge of 
innovation in the public administration field, emphasizing the importance of continuous 
improvement as a common objective to the organization as a whole and not just to 
isolated sectors.  
 

Keywords: Innovation. Knowledge Management. Public Sector. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 
 

O primeiro capítulo deste trabalho apresenta uma introdução ao tema, os ob-

jetivos da pesquisa e sua relevância. O capítulo está dividido da seguinte forma: 

Contextualização, Problema da pesquisa, Questões da pesquisa, Objetivos gerais e 

específicos, Justificativa e relevância da pesquisa, Delimitação da pesquisa e Estrutura 

da pesquisa. 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

O processo de transição da era industrial para a era do conhecimento foi 

marcado por uma série de importantes mudanças, com impactos políticos, 

econômicos e sociais. Estas transformações, no entanto, não ocorreram de uma só 

vez e continuam a acontecer. Isso ocorre porque tais mudanças significam o 

surgimento de novos paradigmas que alteram não apenas a lógica dos mercados 

mas, principalmente, a maneira de se pensar o mundo (LASTRES et al., 2002). 

O surgimento, cada vez mais veloz, de novas tecnologias aumentou a 

instabilidade e a competitividade entre os agentes econômicos. Tecnologias de 

comunicação acessíveis e de baixo custo formaram uma sociedade em rede, onde é 

possível trocar informações com o outro lado do mundo em tempo real, o que 

revolucionou o acesso ao conhecimento. (LASTRES et al., 2002). 

A internet, o comércio eletrônico, produtos digitais e smartphones  permeiam 

o contexto global atual, exigindo novas maneiras de fazer negócio, surgem novos 

mercados, novas oportunidades. Porém, o novo implica em erros e acertos, implica 

em tentativas, riscos, aprendizagem, novos problemas e novas maneiras de 

solucionar problemas. 

Em um ambiente de mudanças rápidas, é preciso aprender e reaprender a 

cada momento, por isso o conhecimento passa a ter um papel absolutamente 

central, deixando de ser uma vantagem competitiva para as organizações para 

tornar-se uma necessidade fundamental. O conhecimento torna-se o ativo mais 
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valioso das organizações. Esse novo posicionamento traz consigo o desafio 

gerencial de lidar com valores intangíveis. É preciso aprender para adequar-se às 

mudanças e às novas tecnologias; mais do que isso, é preciso criar novos 

conhecimentos e aplicá-los, é preciso inovar. 

Diante deste cenário, as organizações devem buscar maneiras mais 

eficazes de se adequarem às exigências dessa nova realidade. A capacidade de 

aprendizagem e de flexibilidade passam a ser valores essenciais para o sucesso dos 

negócios. 

Segundo Sveiby (2002), as organizações do conhecimento são aquelas que 

contam com uma estrutura focada no conhecimento e não no capital, são aquelas 

cujos ativos intangíveis são muito mais valiosos que os tangíveis, cuja qualificação 

do trabalhador é fator chave para o seu crescimento. 

Para Florentino, Méxas e Andrade (2014), é inegável que o conhecimento 

acrescenta valor à empresa; o conjunto desse conhecimento, enquanto capital 

intangível da organização, deve ser usado para a obtenção de vantagens 

competitivas.  

No entanto, para que a organização consiga produzir conhecimento e inovar, 

é necessário que exista uma série de fatores facilitadores desse processo. Cabe aos 

gestores perceber a importância estratégica do capital intangível e tomar as 

providências necessárias para gerenciá-lo com competência. 

Para inovar, as organizações precisam de pessoas capazes de construir e 

compartilhar conhecimentos. Mais do que capacitar seu capital humano, é preciso 

envolver as pessoas em um ambiente de cooperação favorável à inovação. 

De acordo com Nonaka e Takeuchi (2008, p.71.), “O papel da organização 

na criação do conhecimento organizacional é promover o contexto apropriado para 

facilitar as atividades de grupo, assim como a criação e o acúmulo do conhecimento 

em nível individual.” 



13 

 

Da mesma forma, Carlos (2014) afirma que a economia do conhecimento 

não pode prescindir das ideias, do talento, da capacidade criativa e do poder 

empreendedor de nenhum dos seus colaboradores. 

A partir destas colocações, pode-se compreender a importância fundamental 

que o capital humano passa a representar para as organizações. O desafio que se 

coloca para os gestores é como lidar com pessoas, como capacitá-las, como motivá-

las, como fazer com que elas trabalhem juntas na busca da melhoria contínua e da 

inovação. 

Na seção seguinte, está descrito o problema da pesquisa, considerando a 

contextualização do tema aqui apresentado. 

1.2. PROBLEMA DA PESQUISA 

Dado o contexto exposto na seção anterior, pode-se compreender que esse 

novo cenário demanda uma grande mudança nas organizações governamentais, 

com vistas a priorizar a criação e o compartilhamento de conhecimento e o 

estabelecimento de um ambiente favorável à inovação continuada (CARLOS, 2014). 

No entanto, de acordo com Nonaka e Takeuchi (2008), enquanto é fácil falar 

sobre criar uma cultura que valoriza o aprendizado ou discutir a economia do 

conhecimento, em termos gerais, os processos humanos envolvidos - criatividade, 

conversação, discernimento, ensino e aprendizagem - são difíceis de quantificar e 

controlar. Assim, apresenta-se um desafio para os gestores que se propõem a 

gerenciar o conhecimento e a inovação nas organizações. 

A Gestão do Conhecimento, pela própria natureza do conhecimento em si, 

envolve relações humanas e, portanto, deve considerar as complexidades 

pertinentes a essa questão. 

Sendo assim, o fator humano é considerado fundamental na Gestão do 

Conhecimento e da Inovação, uma vez que as pessoas podem ser o diferencial para 

uma organização inovadora. Nesse sentido, faz-se necessário pesquisar os fatores 
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humanos e ambientais envolvidos neste processo, de forma que seja possível definir 

metodologias mais eficazes para sua otimização. 

A relação do capital humano das organizações públicas com as condições 

necessárias à inovação e à criação do conhecimento organizacional é o objeto desta 

pesquisa. Busca-se, assim, esclarecer que, sendo possível promover uma 

otimização do processo de inovação e criação do conhecimento organizacional, 

consequentemente, promove-se o desenvolvimento da organização através do 

diferencial estratégico da melhoria contínua. Assim, obtêm-se a valorização e a 

motivação das pessoas envolvidas no processo e resultados para a sociedade. 

Para tanto, é necessário levar em consideração alguns dos problemas que 

afetam significativamente o desempenho e se colocam como obstáculos para 

mudanças em organizações públicas, como a influência política, a hierarquização 

extensiva e a burocratização do trabalho. Além disso, ainda persiste a imagem do 

servidor público que não trabalha, pouco comprometido em servir à sociedade, e das 

organizações públicas ineficientes. Essa imagem distorcida desconsidera os 

grandes e recentes avanços do setor público. 

Este estudo pretende pesquisar o setor administrativo de uma instituição 

federal de ensino em sua relação com a produção de conhecimento e inovação, 

analisando a percepção dos servidores quanto aos fatores que influenciam esses 

processos. 

1.3. QUESTÕES DA PESQUISA 

Diante da situação-problema, surge a seguinte questão central que se busca 

pesquisar: 

 Quais os fatores humanos e ambientais envolvidos na criação do 

conhecimento organizacional e no processo da inovação no setor público? 

Além desta questão central, outras também serão respondidas neste estudo: 
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 Quais são os fatores promotores da construção do conhecimento 

organizacional e da inovação mais relevantes no setor público? 

 Qual a percepção dos servidores com relação aos fatores de promoção da 

inovação e da criação do conhecimento na organização? 

 Quais as propostas dos servidores para resolver os problemas indicados? 

 

1.4. OBJETIVOS DA PESQUISA 

1.4.1 Objetivo geral 

Este estudo tem como principal objetivo analisar os fatores humanos e 

ambientais envolvidos na criação e compartilhamento do conhecimento 

organizacional e no processo da inovação, no setor administrativo de uma instituição 

federal de ensino. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Identificar os fatores comportamentais favoráveis à criação do conhecimento 

organizacional e da inovação. 

 Analisar a percepção dos servidores da organização quanto aos fatores 

favoráveis ou desfavoráveis à inovação e à criação e compartilhamento do 

conhecimento produzido na organização. 

 Formular propostas de melhorias baseadas nas sugestões dos servidores. 

1.5 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DA PESQUISA 

Grandes mudanças ocorreram no cenário mundial nas últimas décadas, 

marcadas por avanços tecnológicos decisivos que geraram impactos econômicos, 

sociais, políticos e culturais. A era do conhecimento trouxe novas maneiras de se 

relacionar, de fazer negócios, de aprender e novos valores. As organizações 
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públicas e privadas tiveram que se adaptar a essas transformações, sob pena de se 

tornarem obsoletas. 

O Brasil também passou por grandes mudanças nos últimos dez anos, uma 

das mais importantes foi a expansão da rede federal de educação superior. As 

instituições federais de ensino superior (IFES) passaram a assumir um papel 

estratégico para o desenvolvimento do país. A Tabela 1 mostra os dados da 

expansão das universidades no Brasil nos últimos anos. Deve-se considerar também 

a expansão da Rede Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, apresentada na 

Tabela 2, marcada pela criação dos Institutos Federais. 

  

Tabela 1: Expansão das universidades federais 

 2003 2011 2014 

Universidades 45 59 63 

Campus 148 274 321 

Municípios 114 230 275 

Fonte: SESu / MEC, 2014 

 

Tabela 2: Rede Federal de Educação Profissional, Ciência e Tecnologia 

Expansão em: 2003 2011 2014 

Unidades 140 356 578 

Municípios 119 321 511 

Fonte: Site da Rede Federal de Educação Profissional, Ciência e Tecnologia, 2016. 

 

As IFES são polos de inovação e conhecimento no interior do país e, através 

das atividades de ensino, pesquisa e extensão, promovem o desenvolvimento local. Por 

isso, a escolha de uma instituição federal como objeto do estudo de caso, vislumbra o 

potencial a ser explorado nessa conjuntura recente. 
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Diante deste cenário, como exposto anteriormente, torna-se fundamental que 

sejam realizadas pesquisas tanto no sentido de compreender os impactos destas 

mudanças, quanto no desenvolvimento de ferramentas capazes de apoiar gestores e 

organizações diante de novos desafios. 

Esta pesquisa busca exatamente compreender como a gestão pública pode 

melhor gerenciar seu capital humano com vistas à entrega de mais qualidade nos 

serviços prestados à sociedade. Mais do que isso, pode-se esperar que o 

desenvolvimento organizacional aja como catalisador para o desenvolvimento 

sustentável da região na qual a organização se insere. 

Optou-se pela realização do estudo de caso no campus Nova Friburgo do 

Cefet/RJ (Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca), mas 

como este, centenas de campi no interior do país possuem contextos similares, 

unidades novas e relativamente pequenas, com servidores concursados recém-

chegados no serviço público. Este estudo pode auxiliar na compreensão desta nova 

realidade. 

1.6 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

Este estudo tem como foco o setor público considerando que o mesmo possui 

especificidades e variáveis que proferem ao processo de inovação e criação do 

conhecimento organizacional características próprias. 

Outro ponto que norteia este estudo é a ênfase na realidade brasileira, 

abrangendo paralelamente e por similaridade, os países em desenvolvimento. Nestes 

países, os temas relacionados à inovação encontram-se ainda com grande defasagem 

em relação às economias mais desenvolvidas, o que se observa, consequentemente, na 

literatura científica. 

A pesquisa foi geograficamente delimitada ao campus Nova Friburgo do 

Cefet/RJ. Por se tratar de uma instituição com um número pequeno de servidores, foi 

possível entrevistar uma parte considerável dos mesmos, tornando os resultados mais 

aprofundados e próximos à realidade. 
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No que se refere aos servidores do campus, foram selecionados para esta 

pesquisa apenas os técnicos administrativos, porque se pretende estudar o ambiente 

administrativo, não sendo o objetivo deste estudo abranger o ambiente docente. 

1.7 ESTRUTURA DA PESQUISA 

Este trabalho está organizado em cinco capítulos. O primeiro capítulo inicia-se 

com a contextualização do tema, em um panorama global. Em seguida apresenta-se o 

problema da pesquisa, seus objetivos, justificativa, delimitações e estrutura da pesquisa. 

No segundo capítulo, apresenta-se o embasamento teórico do trabalho 

realizado através do levantamento bibliográfico e pela busca de artigos nas bases de 

periódicos Scopus e Scielo. 

O terceiro capítulo traz a descrição da metodologia utilizada nesta pesquisa, 

bem como as justificativas e o embasamento teórico que norteou a sua escolha.  

Ainda neste capítulo estão descritas as etapas da pesquisa e, por fim, é 

apresentado o instrumento de coleta de dados bem como os fundamentos teóricos que 

guiaram sua elaboração e o tratamento e análise dos dados coletados. 

No quarto capítulo, apresenta-se um perfil da instituição pesquisada com um 

breve histórico e alguns dados descritivos. Em seguida, os resultados das entrevistas 

são analisados e complementados com dados documentais da instituição. Também são 

descritas as propostas dos servidores para melhoria dos problemas identificados. 

Para finalizar, o quinto capítulo traz as considerações finais, bem como as 

conclusões da pesquisa e sugestões para futuros estudos que possam complementar 

ou dar seguimento a este trabalho. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 
 
 
 

Na revisão da literatura desta pesquisa, primeiramente será apresentada a 

análise bibliométrica e, em seguida, cinco tópicos divididos da seguinte forma: 

criação do conhecimento organizacional e redes, gestão do conhecimento na 

administração pública, fatores facilitadores da inovação organizacional, inovação na 

administração pública e desafios para a inovação no setor público. 

2.1 ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA 

Para a elaboração deste capítulo, foram utilizadas fontes de pesquisa 

diversas, como livros, artigos selecionados em bases de periódicos científicos, 

documentos produzidos pelo governo federal e dissertações. Para a seleção dos 

artigos pesquisados, foram utilizadas as bases Scopus e Scielo, acessadas a partir 

do portal de periódicos da Capes.  

A busca foi realizada apenas em trabalhos publicados a partir do ano de 

2010. Este critério foi adotado pela relevância da produção científica recente quando 

se pretende abordar o tema da inovação. Outro ponto relevante para a seleção dos 

artigos foi dar prioridade àqueles que tratam da realidade brasileira, já que este é o 

foco do estudo, sendo que alguns artigos internacionais foram selecionados para 

servir como parâmetro. A análise bibliométrica dos resultados baseou-se no trabalho 

de Costa (2010).  

As palavras-chave utilizadas para as buscas na base Scopus foram 

“innovation”, “knowledge management” e “public sector” separadas por “and”. 

Obteve-se como resultado um total de 18 artigos, dos quais foram selecionados 

nove artigos para serem utilizados na pesquisa, conforme mostra o Quadro 1: 
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Quadro 1: Artigos selecionados na Base Scopus 

Ano Autores Título do Periódico 

2015 Arundel, Casali e Hollander  Research Policy 

2016 Corfield e Paton  Journal of Knowledge Management 

2013 Ferguson, Burford e Kennedy  International Journal of Public  Administration 

2014 Gressgard, Amundsen,  Aasen e Hansen  Journal of Knowledge Management 

2013 Hickey; Forest; Sandall; Lalor e Keeman  Science and Policy 

2011 Murray, Roux; Nel, Driver e Freimund  Environmental Management 

2013 Radnor e O´Mahoney  International Journal of Operations & Production 
Management 

2011 Rasmussen e Nielsen  International Journal of Manpower 

2016 Windrum; Schartinger,  Rubalcaba;          
Gallouj e Toivonen  

European Journal of Innovation  Management 

Fonte: elaborado pela própria (2017) 

 

Para a pesquisa na base Scielo, as mesmas palavras foram combinadas 

duas a duas nas buscas realizadas e foram selecionados 16 artigos posteriormente 

utilizados como embasamento teórico deste trabalho. Os artigos escolhidos estão 

dispostos no Quadro 2. A pesquisa nas bases de periódicos Scopus e Scielo ocorreu 

entre os dias 25 e 29 de março e 10 a 15 de setembro de 2016. 
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Quadro 2: Artigos selecionados na base Scielo 

Ano Autores Título do periódico 

 2013 Almeida et al. Estudos em Psicologia 

2011 Alvarenga Neto e Choo Perspectivas em ciência da informação 

2014 Braun e Mueller Revista de Administração Pública 

2012 Brito, Oliveira e Castro Revista de Administração Pública 

2010 Coda e Ricco Revista de Administração Contemporânea 

2015 Cavazotte, Moreno e Turano Revista de Administração Pública 

2015 Cruz, Frezzatti e Bido Revista de Administração Contemporânea 

2013 Cunha, Ribeiro e Pereira Transinformação 

2014 Faria e Fonseca Revista de Administração Contemporânea 

2012 Lima e Vargas Revista de Administração Pública 

2013 Madeira, Vick e Nagano Transinformação 

2015 Moreno et al. Revista Brasileira de Gestão de Negócios 

2013 Parolin Revista de Administração 

2015 Sousa Revista de Administração 

2012 Yen-Tsang, Csillag e Siegler Revista de Administração de Empresas 

Fonte: elaborado pela própria (2017) 

 

As dissertações escolhidas para servir de fonte neste estudo foram 

selecionadas em busca online no banco de teses e dissertações do Mestrado em 

Sistemas de Gestão da Universidade Federal Fluminense (UFF), e o critério de 

seleção foi a similaridade e coerência com o tema da pesquisa. As dissertações, 

livros e outras referências relevantes utilizadas para a pesquisa encontram-se 

dispostos no Quadro 3: 
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Quadro 3: Outras referências relevantes 

Autores  

 Ano de publicação 

Título Tipo            
de material 

Brito e Mariotto (2013) Os benefícios da cooperação entre compradores 
e fornecedores: um estudo no setor de TIC 

Artigo 

 

Costa (2010) Modelo para webibliomining: proposta e caso de 
aplicação 

Florentino, Méxas e 
Andrade (2014) 

Capital Intelectual: um importante intangível sem 
reconhecimento 

Agune et al. (2014) Dá pra fazer: gestão do conhecimento e inovação 
em governo 

Livro 

Carbone et al. (2009) Gestão por Competências e Gestão do Conhe-
cimento 

Nonaka e Takeuchi (2008) Gestão do Conhecimento 

Sveiby (2002) A nova riqueza das organizações: gerenciando e 
avaliando patrimônios do conhecimento 

Tidd, Bessant e Pavitt 
(2008) 

Gestão da Inovação 

Feres (2014) Avaliação das dimensões da gestão do conhe-
cimento no Instituto Federal Fluminense 

Dissertação 

Stoeckicht (2005) Gestão estratégica do capital humano: avaliando 
o potencial de inovação de uma empresa 

Brasil (2014) Modelo de Excelência em Gestão Pública Documento 

Fonte: elaborado pela própria (2017) 
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A Tabela 3 mostra a distribuição de todos os materiais utilizados na pesquisa 

por período de publicação. 

 

Tabela 3: Distribuição do material de pesquisa por ano de publicação 

Período  
de publicação 

Artigos              de 
periódicos 

Livros Dissertações Documentos 

2016 a 2013 19 1 1 6 

2012 a 2009 8 4 - - 

2008 a 2005 - 2 1 - 

2004 ou anterior 1 1 - - 

Total 28 8 2 6 

Fonte: elaborado pela própria (2017) 

  

Grande parte destas referências será apresentada nos tópicos seguintes, 

servindo como embasamento teórico da pesquisa realizada. 

2.2 CRIAÇÃO DO CONHECIMENTO ORGANIZACIONAL E REDES 

O conhecimento humano é aplicado ao contexto organizacional na busca de 

soluções para problemas concretos, mas também se renova e se potencializa 

permitindo a geração dinâmica de inovações. O conhecimento é um processo 

constante de movimento e mudança, voltado para o futuro, que é construído e 

reconstruído permanentemente através das interações sociais do mundo do 

trabalho. Assim, as pessoas são percebidas como atores críticos neste processo, 

aqueles que dão identidade à organização (CARBONE et al, 2009). 

Segundo Nonaka e Takeuchi (2008), o novo conhecimento começa sempre 

com o indivíduo. No entanto, cabe à organização promover o contexto adequado 

para o processo de criação do conhecimento organizacional, que se dá através da 

interação social. Do mesmo modo, Alvarenga Neto e Choo (2011) destacam o 
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contexto facilitador como condição sine qua non para a criação do conhecimento 

organizacional e para os processos de inovação. 

Nesse sentido, Nonaka e Takeuchi (2008) definem cinco condições exigidas 

no nível organizacional para a criação do conhecimento, que são discriminadas no 

Quadro 4. 

Quadro 4: Fatores exigidos para a criação do conhecimento organizacional 

Fatores Descrição 

Intenção A intenção organizacional proporciona os critérios para o 
julgamento do valor da informação e do conhecimento. A 
organização deve favorecer o comprometimento dos 
funcionários propondo uma intenção. 

Autonomia Todos os membros da organização devem ter permissão para 
agir autonomamente diante das circunstâncias, o que aumenta a 
flexibilidade e a motivação individual. 

Flutuação e caos criativo É importante proporcionar uma decomposição das rotinas e 
hábitos, interrompendo um estado de conforto. Assim, inicia-se 
um processo de questionamento e através do diálogo, criam-se 
novos conceitos. 

Redundância Disponibilizar informações além das necessidades operacionais 
imediatas dos membros da organização, ajuda a criar novos 
canais de comunicação e na compreensão dos membros da 
organização de sua posição em relação ao todo. 

Variedade A diversidade interna da organização deve combinar com a 
complexidade do ambiente externo para que ela possa lidar com 
os desafios apresentados. As informações devem estar 
disponíveis e rapidamente acessíveis.   

Fonte: elaborado pela autora, baseado em Nonaka e Takeuchi (2008). 

Segundo os autores, os gestores devem apoiar o processo de criação do 

conhecimento em vez de tentar controlá-lo. Isso porque construir novos 

conhecimentos não é uma atividade especializada, é uma forma de comportamento, 

uma forma de ser e agir que deve permear a organização porque todas as pessoas 

são trabalhadores do conhecimento. 
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Criar, transmitir e utilizar vários tipos de conhecimento são elementos de um 

processo muito importante para a competitividade e para o desempenho inovador da 

organização. Nesse processo, o envolvimento e a participação dos trabalhadores é 

fundamental. Para melhorar sua performance, as organizações devem estar 

conscientes da importância de se trabalhar com várias abordagens de aprendizagem 

e inovação, obtendo o máximo dos atores envolvidos na construção de ativos de 

conhecimento e estratégias para a organização (RASMUSSEN e NIELSEN, 2011). 

Desta forma, saber lidar com pessoas é uma das principais tarefas dos 

gestores contemporâneos. Essa habilidade possibilita a liderança inspiradora e a 

motivação das equipes de trabalho (CODA e RICCO, 2010). 

Reconhece-se assim, a importância do potencial criativo das pessoas que 

integram a organização como forma de obter valor diferencial, através da criação e 

implementação de novas ideias (ALMEIDA et al, 2013). 

Para Rasmussen e Nielsen (2011), a criação do conhecimento enquanto 

matéria-prima para a inovação é o resultado desejado de um processo de 

aprendizagem. O foco na aprendizagem torna-se um desafio para a gestão da 

criação e do compartilhamento do conhecimento. O foco anterior restrito à tecnologia 

para transformação e distribuição do conhecimento alarga-se e se torna intangível 

para abranger elementos como: encorajar experiências, inspirar criatividade e 

governar avançados processos de solução de problemas.  

Da mesma forma, Gressgard et al. (2016), afirmam que as ferramentas 

tecnológicas podem facilitar a criação colaborativa e o compartilhamento de 

informações, mas não ajudam por si só. Segundo os autores, é preciso analisar o 

contexto social e organizacional no qual essas ferramentas de tecnologia de 

informação e comunicação (TIC) são aplicadas, do contrário as oportunidades de 

explorar as vantagens que estas representam não serão bem aproveitadas. As 

ferramentas precisam estar integradas ao trabalho diário porque seu uso é 

relacionado com os aspectos da cultura organizacional como abertura, cooperação, 

comprometimento, autonomia e confiança, ou seja, um contexto facilitador para a 

criação do conhecimento. 
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Mas a criação do conhecimento não ocorre apenas dentro das organizações, 

ela também ocorre a partir da relação entre organizações diferentes. A criação do 

conhecimento interorganizacional precisa que se constitua um espaço de interação 

que encoraje a comunidade interorganizacional a engajar-se no processo de criação 

e compartilhamento do conhecimento, criando uma rede colaborativa que facilite a 

troca de ideias (AHMADJIAN, 2008). 

Stoeckicht (2005) acrescenta que as redes de relacionamento de uma 

organização com seus parceiros, fornecedores e clientes podem se dar em nível 

individual e organizacional, sendo importante fonte de aquisição e desenvolvimento 

de novos conhecimentos. 

Da mesma forma, o Modelo de Excelência em Gestão Pública coloca que as 

organizações públicas, como sistemas vivos, precisam aprender a valorizar as redes 

formais com usuários, cidadãos, partes interessadas e parceiros, assim como as 

redes que emergem informalmente entre as pessoas que as compõem, e entre estas 

e pessoas de outras organizações (BRASIL, 2014). 

2.3 GESTÃO DO CONHECIMENTO NA  ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

No que diz respeito à Gestão do Conhecimento, o Modelo de Excelência da 

Administração Pública destaca que a gestão pública de excelência deve contemplar 

a implementação de processos gerenciais que possibilitem a identificação, o 

desenvolvimento, a criação, a proteção e o compartilhamento do conhecimento 

(BRASIL, 2014). 

Na realidade brasileira, a exemplo do que ocorre no cenário mundial, não 

existe uma concepção universal de gestão do conhecimento capaz de abranger toda 

a diversidade de experiências realizadas, desde atividades de treinamento, 

passando pelo registro de melhores práticas, até o mapeamento de conhecimento, 

entre outras. Essa multiplicidade de perspectivas não se caracteriza como obstáculo, 

mas sim como potencial de adaptação para contextos diversos (CARBONE et al, 

2009).  
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Feres (2014) acrescenta ainda que a Gestão do Conhecimento abrange, 

além da utilização da infraestrutura de tecnologia da informação, a criação de 

espaços físicos que propiciem um contexto facilitador de atividades colaborativas, de 

aprendizagem e do desenvolvimento de uma cultura organizacional comprometida 

com a valorização do conhecimento. 

De acordo com Braun e Mueller (2014), a gestão do conhecimento deve 

permear todos os ambientes da organização, atuando como facilitador e promotor de 

processos e sistemas que permitam a participação de seus funcionários e da sua 

rede de relacionamentos, instituições de ensino, empresas terceirizadas, entes 

públicos e privados. Assim, por meio do acesso ao fomento e compartilhamento do 

conhecimento, de pessoas e equipes de trabalho, torna-se possível rever ações e 

modelos que contribuam para a melhoria da gestão pública. 

A participação e o envolvimento dos funcionários são fundamentais para a 

Gestão do Conhecimento tanto com relação ao trabalho diário como com relação à 

regulação coletiva e à cooperação com a gestão. Além disso, grande parte dos 

princípios organizacionais que dão suporte à aprendizagem também depende de um 

ativo envolvimento dos funcionários no planejamento, execução e controle do 

trabalho diário (RASMUSSEN e NIELSEN, 2011). 

Diante do exposto, Carlos (2014) destaca a necessidade de uma mudança 

estrutural nas organizações públicas, a fim de adaptá-las para enfrentar os desafios 

desta nova realidade. Sendo que, para alcançar essa mudança, serão necessários 

grandes ajustes organizacionais, com a elaboração de programas de capacitação, 

métodos e ferramentas específicos. 

Segundo o autor, não se pode esperar mudanças imediatas. Esse processo 

de adaptação demanda tempo pois envolve a transformação de modelos mentais, 

paradigmas e posturas; o que exige da organização um compromisso de longo prazo 

com o conhecimento e com a melhoria contínua. 

Por outro lado, Corfield e Paton (2016) afirmam que programas de Gestão 

do Conhecimento podem alcançar facilmente mudanças em curto prazo, mas elas 
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só podem ser consideradas como mudança da cultura organizacional se forem de 

fato incorporadas como novas formas de trabalho. Algumas iniciativas de Gestão do 

Conhecimento que pretendem realizar uma mudança na cultura organizacional 

falham porque são baseadas em uma visão incoerente da situação real. Mas o 

poder de uma liderança persistente, usando uma variedade de métodos que 

promova comportamentos adequados, junto com a compreensão dos valores e 

premissas que os sustentam podem alcançar resultados. 

De acordo com os autores, o uso de tecnologias bem implementadas, que 

satisfaçam as necessidades diárias dos usuários, junto com o encorajamento das 

pessoas também promovem novos padrões de práticas de trabalho por toda a 

organização. As intervenções de Gestão do Conhecimento devem estar 

efetivamente ligadas às rotinas de trabalho individuais e coletivas; desta forma 

podem ser classificadas como mudança na cultura organizacional, uma vez que têm 

como premissa a incorporação de novos modos de trabalho. 

Na seção seguinte, serão relacionados alguns fatores que promovem o 

processo de inovação organizacional. A Gestão do Conhecimento e a Gestão da 

Inovação parecem estar inicialmente em esferas diferentes, com pouca ou nenhuma 

influência de uma sobre a outra. No entanto, essa aparente separação não 

corresponde à realidade. Na prática, a Gestão do Conhecimento promove uma 

estratégia de inovação contínua, fazendo com que o uso eficiente do conhecimento 

crie, facilite e potencialize processos de inovação (MADEIRA, VICK e NAGANO, 

2013). 

2.4 FATORES FACILITADORES DA INOVAÇÃO ORGANIZACIONAL 

A inovação tem sido meta de diferentes organizações. Para alcançá-la, 

devem ser observados, em cada realidade distinta, os aspectos que possam 

fomentá-la ou eliminadas as barreiras que possam dificultá-la. O conceito de 

inovação envolve um construto teórico complexo, com diferentes concepções, 

dimensões e contextos de aplicação (FARIA e FONSECA, 2014). 
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Para Moreno et al. (2015), o desenvolvimento de métodos que promovam o 

conhecimento e a capacitação é responsável pelo surgimento de outras capacidades 

que criam e recombinam novos recursos e novos processos que resultam na 

inovação organizacional. 

O conhecimento no ambiente organizacional se tornou fonte de valor e 

diferencial, à medida que proporciona inovação, através da gestão do capital 

intelectual, que é incorporado a produtos, serviços e processos organizacionais, 

proporcionando um processo de melhoria contínua (BRITO, OLIVEIRA e CASTRO, 

2012). 

Assim, a organização inovadora dispõe de mais do que uma estrutura 

eficiente, trata-se de um conjunto integrado de componentes que trabalham juntos 

para criar e fortalecer o tipo de ambiente que facilite e permita que a inovação 

prospere continuamente (TIDD, BESSANT e PAVITT, 2008). 

O sucesso da implementação de um programa de melhoria contínua está 

fortemente relacionado com o nível de envolvimento dos trabalhadores, sendo um 

processo complexo, determinado não apenas por uma liderança eficiente, mas 

principalmente é influenciado por fatores contextuais e comportamentais (YEN-

TSANG, CSILLAG e SIEGLER, 2012). 

Radnor e O´Mahoney (2013) destacam um aspecto importante deste 

processo ao enfatizarem que os benefícios apresentados pelo conceito de mudança 

não se restringem apenas à prática em si, em termos do seu conteúdo, mas também 

abrangem principalmente o engajamento e o início de uma mudança maior, no 

contexto organizacional. 

Por isso, todas as atividades de uma organização e todos os seus 

colaboradores, em diferentes níveis, concorrem para o cumprimento da estratégia 

organizacional voltada para obter resultados de inovação, e não somente as 

pessoas alocadas em P&D (Pesquisa e Desenvolvimento). Não basta, portanto, 

deter-se em P&D para considerar inovadora uma empresa, uma vez que se faz 
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necessário o encadeamento das atividades inovativas para a obtenção de resultados 

com inovação (PAROLIN, 2013). 

 

O Quadro 5 mostra os componentes de uma organização inovadora, ou seja, 

o conjunto de fatores gerenciais, ambientais e comportamentais que diferencia as 

organizações inovadoras das demais, segundo Tidd, Bessant e Pavitt (2008): 

Quadro 5: Características das organizações inovadoras 

 Características 

 da organização inovadora 

Descrição 

Visão compartilhada, liderança e desejo de 
inovar 

Senso de propósito claro, compartilhado e 
articulado. Comprometimento da alta gestão. 

Estrutura adequada Projeto de organização que permita criatividade, 
aprendizagem e interação, de acordo com as 
contingências específicas. 

Indivíduos-chave Promotores, defensores e facilitadores da 
inovação. 

Trabalho de equipe eficaz Uso de equipes locais, interfuncionais e in-
traorganizacionais para solução de problemas. 

Desenvolvimento individual contínuo  e amplo Compromisso de longo prazo com ensino e 
treinamento, assegurando altos níveis de 
competências para aprender eficazmente. 

Comunicação extensiva Dentro da organização, horizontal e vertical-
mente, e fora dela. 

Inovação de alto envolvimento Participação de toda a organização em ativi-
dades de melhoria contínua. 

Foco externo Orientação ao cliente externo e interno. Ex-
tensivo trabalho em rede. 

Ambiente criativo Abordagem positiva a ideias criativas, apoiadas 
por sistema de motivação. 

Organizações que aprendem Altos níveis de envolvimento pró-ativo para 
localizar e resolver problemas, compartilhamento 
de experiências e conhecimento. 

Fonte: adaptado de Tidd, Bessant e Pavitt (2008, p. 478) 
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Para Tidd, Bessant e Pavitt (2008), um contexto organizacional inovador é 

aquele em que a estrutura e a cultura subjacente – valores e crenças da 

organização – apoiam a inovação. Na próxima seção, serão analisados alguns 

aspectos do processo de inovação em organizações públicas. 

2.5 INOVAÇÃO NA  ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

A importância do setor público tem se expandido de forma significativa ao 

longo dos anos. Mesmo considerando os estilos de ação governamental mais ou 

menos intervencionistas, o papel do Estado é estratégico, sendo capaz de oferecer 

diversos bens e serviços públicos para atender às necessidades do cidadão e 

regular as relações econômicas. Nesse sentido, a geração de inovações no setor 

público tem função estratégica nas ações do Estado, ao permitir maior eficiência em 

suas atividades e, por consequência, ganhos crescentes para a sociedade 

(OLIVEIRA, 2014). 

De acordo com Sousa et al (2015), a inovação organizacional que promove 

mudanças significativas na organização do trabalho e no gerenciamento da 

organização é a mais comum na administração pública brasileira. O autor analisou 

323 casos de inovação no governo federal inscritos no Concurso de Inovação na 

Gestão Pública Federal, promovido pela Escola Nacional de Administração Pública 

(Enap). O resultado da análise também contesta a crença de que no setor público 

existem apenas inovações incrementais. 

Para os autores, a inovação é fundamental para a melhoria do desempenho 

de organizações tanto no setor privado como no setor público. A pesquisa mostrou 

ainda que, na administração pública brasileira, as iniciativas inovadoras a nível local 

aparecem em número significativo, principalmente aquelas relacionadas à melhoria 

de processos e atendimento ao cidadão. 

Segundo Cunha, Ribeiro e Pereira (2013), o principal recurso de 

produtividade da atualidade é a capacidade das organizações de transformar 

conhecimento em ativos socieconômicos, inovação e vantagem competitiva. 
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Nesse sentido, Murray et al. (2011) afirmam que as organizações públicas 

também precisam ser inovadoras, principalmente nos países em desenvolvimento 

onde os recursos humanos qualificados e os recursos financeiros são relativamente 

escassos. Portanto, é preciso aprender a melhor forma de explorar novas 

tecnologias visando a eficácia organizacional e o bem público. 

Da mesma forma, Arundel, Casali e Hollander (2015) afirmam que nota-se 

claramente a necessidade de encorajar a inovação no setor público com a finalidade 

de aumentar sua produtividade, a eficiência nos serviços prestados e a qualidade no 

serviço público em geral. 

Ainda segundo os autores, muitas inovações incrementais, como aumentar a 

eficiência na entrega dos serviços públicos ou nos processos administrativos, podem 

ser facilmente desenvolvidas e implementadas a nível organizacional. 

De acordo com Bolliger (2014), para que o processo de criação do 

conhecimento e da inovação aconteça, a cultura organizacional deve refletir os 

valores de cooperação e melhoria contínua. O caminho para se chegar a uma 

cultura verdadeiramente colaborativa é longo. No entanto, é possível inserir eventos 

colaborativos simples no cotidiano organizacional; estes amenizariam os efeitos dos 

excessos hierárquicos da administração pública. 

É importante ressaltar que a cultura pode influenciar positiva ou 

negativamente as diferentes maneiras como as organizações lidam com o 

conhecimento e estimulam a aprendizagem (CAVAZOTTE, MORENO e TURANO, 

2015). 

Segundo o Modelo de Excelência em Gestão Pública (BRASIL, 2014), para 

a cultura da inovação é necessária a promoção de um ambiente que favoreça a 

criatividade, a experimentação e a implementação de novas ideias que possam 

gerar melhorias na atuação da organização. 

Assim, parece fundamental que os gestores se preocupem com o 

desenvolvimento de um ambiente que facilite comportamentos relacionados com a 
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promoção do conhecimento e da aprendizagem nas organizações. Ao fomentar tal 

cultura, eles certamente estarão investindo no capital humano da organização e, 

como resultado, na diferenciação como organização eficiente e que agrega valor a 

suas áreas de atuação. Este tende a ser um desafio considerável, principalmente 

para o setor público brasileiro, onde a cultura da aprendizagem contínua estaria 

menos presente, de acordo com os autores. No entanto, maior atenção a essa 

questão poderia estimular a capacidade de inovação e a qualidade em qualquer 

empresa e notadamente de promover atitudes mais positivas e uma atuação mais 

eficaz dos seus empregados (CAVAZOTTE, MORENO e TURANO, 2015). 

Nesse sentido, Bolliger (2014) reafirma que é necessário que haja o 

deslocamento do gestor público do centro do processo de inovação para o lugar de 

facilitador, o que reforça a emergente necessidade de novos formatos 

organizacionais, capazes de oferecer suporte a esse novo posicionamento. 

  

As organizações que buscam a inovação em seus produtos e processos 

devem investir na comunicação de seus valores e objetivos. Estes devem refletir a 

intenção de inovar. Além disso, é necessário promover debates envolvendo 

diferentes áreas, inclusive interagindo com agentes externos à organização e 

delimitar um campo de ação para os colaboradores, proporcionando foco, para que 

as ações planejadas sejam realmente desenvolvidas (CRUZ, FREZATTI e BIDO, 

2015). 

Gressgard et al. (2016) também destacam a importância da comunicação; 

segundo os autores, um fator importante para o sucesso das inovações dirigidas por 

funcionários é mantê-los informados sobre o que está acontecendo na organização. 

Conhecimentos relevantes sobre a organização, estatísticas de desempenho, por 

exemplo, são considerados vitais para a promoção de comprometimento e orgulho 

entre os funcionários, fortalecendo um sentimento de significância; os funcionários 

tomam consciência de sua contribuição para os resultados da organização e para 

que a mesma alcance suas metas. 
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Outro ponto enfatizado pelos autores é a importância da autonomia no 

processo de inovação. Para eles, a autonomia, enquanto uma estrutura flexível da 

conduta de trabalho na organização, é um fator importante para a realização do 

potencial criativo dos funcionários. Logo, esse é um item que precisa ser levado em 

consideração quando se pretende desenvolver  organizações inovadoras. 

Na seção seguinte, serão discutidos os desafios e as dificuldades para o 

desenvolvimento de organizações públicas inovadoras. 

2.6 DESAFIOS PARA A INOVAÇÃO NO SETOR PÚBLICO 

A administração pública tem percorrido caminhos dinâmicos impulsionada 

por novos desafios e rapidamente adaptando e assumindo conceitos que, até pouco 

tempo, eram utilizados apenas por empresas do setor privado (BRAUN e MUELLER, 

2014). 

De acordo com Bolliger (2014), cabe ao gestor das instituições 

governamentais o papel de facilitador na incorporação do conhecimento não-

governamental aos processos governamentais. Mas, muitas vezes, o que se 

percebe é uma atitude de oposição à mudança. Além disso, o autor enfatiza que é 

recorrente o fato do conhecimento ficar restrito a poucas unidades administrativas. 

Perde-se, dessa maneira, a capacidade de enxergar o todo, forma-se um labirinto de 

departamentos e procedimentos burocráticos que acabam por desumanizar o 

serviço público. 

Outro problema enfrentado pelas organizações públicas é a perda de 

conhecimento, já que muitas informações, conhecimentos importantes e detalhes 

dos processos de trabalho ainda estão guardados apenas na mente das pessoas 

(BRITO, OLIVEIRA e CASTRO, 2012). 

Ocorre ainda, que nas organizações públicas, a grande maioria das pessoas 

contribui apenas com parte de seu potencial intelectual no trabalho, por falta de 

autonomia, de envolvimento, de comprometimento e de poder. Nas estruturas 

hierárquicas das organizações que adotam a administração tradicional de comando 
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e controle, a capacidade do capital humano é apenas parcialmente utilizada 

(STOECKICHT, 2005). 

Tidd, Bessant e Pavitt (2008) destacam que não é surpreendente que 

indivíduos e organizações desenvolvam diferentes formas cognitivas, 

comportamentais e estruturais para reforçar e manter o status quo, uma vez que 

inovação tem a ver com aprendizado e mudança, e também envolve risco e 

dedicação, por isso, encontra resistência. 

Ferguson, Burford e Kennedy (2013) destacam que o risco associado com o 

conhecimento baseado na prática não pode ser tolerado em ambientes de alta 

regulação, o risco geralmente é evitado por motivos políticos. Nesses ambientes, o 

conhecimento é produzido e validado nos níveis mais elevados da hierarquia e a 

noção de que o conhecimento que emerge do trabalho pode ter impactos nas 

atividades, nos processos e nos resultados da organização torna-se problemática. 

De acordo com Lima e Vargas  (2012), baseado na análise da literatura 

internacional sobre inovação no setor público, ainda predomina uma visão da 

inovação como mudança imposta de cima para baixo e não como processo interativo 

e intrínseco à administração pública. Além disso, o autor destaca o caráter limitador 

de um conceito tecnicista de inovação, que não considera aspectos intangíveis, 

como no caso de inovações em serviços, por exemplo. 

Para Hickey et al (2013), a capacidade do governo de funcionar 

colaborativamente é um tema que requer mais atenção para a pesquisa na área de 

administração pública, devido a sua relevância. 

Ferguson, Burford e Kennedy (2013) explicam que a revisão de literatura 

sobre Gestão do Conhecimento revelou que predomina uma perspectiva 

gerencialista do conhecimento no setor público, reforçada por poucos estudos com 

perspectivas contemporâneas baseadas na prática. Esse atraso traz implicações 

para a efetividade e a inovação no setor público. A abordagem deveria ser como a 
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do urbanista, que observa os caminhos traçados na grama e, a partir deles, 

pavimenta os caminhos que já são comumente usados pelas partes interessadas. 

São grandes os desafios para a criação de organizações públicas 

inovadoras, aponta Agune (2014), destacando que a administração pública ainda é 

limitada por uma visão burocrática, hierarquizada e segmentada que, dessa forma, 

não será capaz de resolver questões de maior complexidade. 

No capítulo 3 está descrita a metodologia utilizada para a pesquisa, coleta, 

tratamento e análise dos dados. Também estão apresentados os fundamentos 

teóricos que embasaram a construção do instrumento de pesquisa. 
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3 METODOLOGIA  
 
 
 

Neste capítulo serão apresentados os procedimentos metodológicos 

utilizados na pesquisa, descrevendo cada etapa de sua execução. O capítulo está 

dividido nos seguintes tópicos: Classificação da pesquisa, Etapas da pesquisa, 

Universo e amostra, Instrumento de coleta de dados e Análise e tratamento dos 

dados. 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

A presente pesquisa tem uma abordagem qualitativa; contribuiu para esta 

decisão, entre outros fatores, a intenção de que se possa fazer uma análise 

aprofundada da questão pesquisada. 

Quanto ao objetivo geral, trata-se de uma pesquisa exploratória. Segundo 

Gil (2009), a pesquisa exploratória é caracterizada por um planejamento mais 

flexível, de modo a permitir ao pesquisador a consideração dos mais variados 

aspectos relacionados ao fato estudado. 

Esta pesquisa é classificada como um estudo de caso único. De acordo com 

Gil (2009), o estudo de caso é considerado o delineamento mais adequado para a 

investigação de um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto real. Através 

do estudo de caso, é possível explicar as variáveis causais do fenômeno estudado 

em situações complexas, quando não seja recomendável o uso de levantamentos ou 

experimentos. 

Ainda segundo o autor, o objetivo do estudo de caso não é proporcionar 

conhecimento preciso das características de determinada população, mas sim de 

obter uma visão global do problema ou identificar possíveis fatores que o influenciam 

e são, por ele, influenciados. 
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3.2 ETAPAS DA PESQUISA 

A pesquisa foi realizada em diversas etapas, conforme descrito a seguir: 

Etapa 1: A primeira etapa consistiu na realização de um levantamento 

bibliográfico sobre o tema da pesquisa com o objetivo de fornecer suporte teórico. 

Os materiais utilizados foram artigos de periódicos científicos nacionais e 

internacionais, livros e dissertações do repositório do Mestrado em Sistemas de 

Gestão. Na pesquisa bibliográfica foram selecionados os fatores que influenciam a 

criação do conhecimento organizacional e a inovação. 

Etapa 2: Foi elaborado o instrumento de coleta de dados, um roteiro de 

entrevista, baseado na pesquisa bibliográfica descrita na etapa anterior. 

Etapa 3: A terceira etapa consistiu no pré-teste, com a realização de duas 

entrevistas e posteriores ajustes nas perguntas do roteiro de entrevistas visando 

facilitar a compreensão das mesmas pelos entrevistados. 

Etapa 4: A quarta etapa foi a seleção da amostra dentro do universo de 

servidores técnico-administrativos do campus Nova Friburgo. Para essa etapa, 

procurou-se incluir na seleção técnicos de nível superior, médio e fundamental, bem 

como com diferentes tempos de serviço, com o objetivo de garantir a 

representatividade da amostra. 

Etapa 5: As entrevistas foram realizadas no local de trabalho de cada 

servidor, gravadas em arquivos de áudio e, posteriormente, transcritas integralmente 

para facilitar a análise dos dados. 

Etapa 6: Na sexta etapa realizou-se uma pesquisa por documentos 

institucionais que pudessem fornecer informações sobre o contexto organizacional 

capazes de complementar os dados coletados através das entrevistas. 

Etapa 7: Análise dos dados coletados através do instrumento de pesquisa e 

dos documentos selecionados. 

Etapa 8: Discussão dos resultados, exposição das conclusões e propostas 

para trabalhos futuros. 
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3.3 UNIVERSO E AMOSTRA 

De acordo com os objetivos da pesquisa, e com a finalidade de investigar 

as percepções dos servidores técnico-administrativos do campus Nova Friburgo do 

Cefet/RJ sobre o tema, foram realizadas nove entrevistas entre os dias 09 de 

outubro e 22 de novembro de 2016. 

O universo da pesquisa foi definido como o corpo técnico-administrativo 

do campus Nova Friburgo do Cefet/RJ, composto atualmente por vinte e seis 

servidores. 

Foram selecionados para a entrevista servidores técnico-administrativos de 

diferentes setores, níveis funcionais e tempos de serviço na instituição. Estes 

critérios foram adotados com vistas a conferir representatividade do universo 

pesquisado. No entanto, em algumas ocasiões não foi possível realizar as 

entrevistas desejadas porque a disponibilidade dos servidores definia quem poderia 

ou não ser entrevistado naquele momento. As Tabelas 4 e 5 mostram o número de 

servidores entrevistados em comparação ao total de cada categoria. 

 

Tabela 4: Distribuição dos servidores por classe funcional 

Classe Servidores Entrevistados 

Nível Fundamental (C) 3 1 

Nível Médio (D) 11 5 

Nível Superior (E) 12 3 

Total 26 9 

Fonte: elaborado pela própria (2017) 
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Apesar das dificuldades enfrentadas para a realização das entrevistas, 

obteve-se uma amostra satisfatória, com mais de um terço do total de servidores, 

atendendo aos critérios preestabelecidos de seleção. 

 

Tabela 5: Distribuição dos servidores por tempo de serviço na instituição 

Tempo de Serviço Servidores Entrevistados 

0 – 3 anos 11 2 

4 – 7 anos 15 7 

Total 26 9 

Fonte: elaborado pela própria (2017) 

 

3.4 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

Para a coleta dos dados da pesquisa junto aos servidores, foi utilizada a 

entrevista semiestruturada. Além disso, também foram utilizados dados secundários 

de observação direta e análise documental, de forma a auxiliar e complementar a 

contextualização dos dados obtidos através da entrevista. 

As entrevistas semiestruturadas são usadas para coletar dados para 

análises qualitativas de forma não padronizada. O entrevistador tem uma lista de 

perguntas, mas pode não usar todas elas ou alterar a ordem das perguntas de 

acordo com a direção que a entrevista tomar. Também podem ser feitas perguntas 

adicionais que não tenham sido previstas no início da entrevista (GRAY, 2012). 

Os dados coletados nas entrevistas foram transcritos e trechos dos dis-

cursos coletados posteriormente categorizados segundo os fatores predeterminados 

na pesquisa, de acordo com os objetivos pretendidos. 

As entrevistas foram realizadas com o intuito de obter resultados o mais 

próximo possível da realidade. A amostra foi selecionada por conveniência dentro de 
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um universo de vinte e seis servidores técnico-administrativos, de acordo com a 

disponibilidade dos mesmos, uma vez que as entrevistas foram realizadas no local 

de trabalho e durante o expediente. 

 

Quadro 6: Embasamento teórico das questões do instrumento de pesquisa 

Questões Fator pesquisado Autores 

1 Intenção e desejo de inovar CRUZ, FREZATTI e BIDO (2015); 
NONAKA e TAKEUCHI (2008); TIDD, 
BESSANT e PAVITT (2008). 

2 Autonomia e flexibilidade GRESSGARD et al (2014); BOLLIGER 
(2014);  NONAKA e TAKEUCHI (2008). 

3 
Visão compartilhada 

CRUZ, FREZATTI e BIDO (2015); TIDD, 
BESSANT e PAVITT (2008). 

4 

5 Potencial individual CARLOS (2014). 

6 Reflexão e questionamento NONAKA e TAKEUCHI (2008); 

7 Comprometimento YEN-TSANG, CSILLAG e SIEGLER 
(2012); TIDD, BESSANT e PAVITT (2008) 

8 Treinamento e capacitação MORENO et al. (2011); CARLOS (2014); 
SVEIBY (2002); TIDD, BESSANT e 
PAVITT (2008). 

9 Trabalho em equipe BRAUN e MUELLER (2014); NONAKA e 
TAKEUCHI (2008). 

10 Relação com o cliente STOECKICHT (2005); TIDD, BESSANT e 
PAVITT (2008). 

11 Redes AHMDJEAN (2008); STOECKICHT 
(2005); BRAUN e MUELLER (2014). 

12 Comunicação e acesso à informação NONAKA e TAKEUCHI (2008); TIDD, 
BESSANT e PAVITT (2008). 

13 Incentivo à criatividade e novas ideias ALMEIDA (2013), CARLOS (2014); 
NONAKA  e TAKEUCHI (2008). 

Fonte: Elaborado pela própria (2017) 

O instrumento de pesquisa elaborado para este estudo é um roteiro de 

entrevista semiestruturado, com vistas ao aprofundamento das informações 
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coletadas de acordo com o contexto e a possibilidade em cada entrevista. As 

perguntas do roteiro foram elaboradas com base na revisão de literatura, no total de 

catorze questões abertas e três fechadas, que definiam o perfil do entrevistado. As 

questões tiveram por objetivo coletar as percepções dos entrevistados acerca dos 

fatores responsáveis pela promoção de inovação e da criação do conhecimento nas 

organizações, fatores estes selecionados com base na revisão da literatura deste 

trabalho, conforme exposto no Quadro 6. 

Para a validação do instrumento de pesquisa, realizou-se um pré-teste que 

consistiu na entrevista de dois servidores para a verificação da adequação das 

questões propostas. Como resultado, verificou-se que uma das questões, que 

versava sobre cultura organizacional, gerou muitas dúvidas e, mesmo após os 

esclarecimentos necessários, obteve respostas insuficientes.  

Desta forma, optou-se por retirar a questão da entrevista, uma vez que a 

mesma não abordava um fator pesquisado específico, e sim uma reflexão do 

entrevistado sobre um contexto organizacional mais amplo. Essa percepção 

ampliada pode ser obtida através da análise dos dados da entrevista em sua 

totalidade. 

3.5 ANÁLISE E TRATAMENTO DOS DADOS 

As entrevistas foram gravadas em arquivos de áudio e posteriormente 

transcritas integralmente, de acordo com o que sugere Bardin (2011). Para a análise 

dos dados coletados nas entrevistas foi utilizado o método de análise de conteúdo. 

Segundo Bardin (2011), na análise de conteúdo em entrevistas o objetivo 

final do analista é poder inferir algo a propósito de uma realidade representativa de 

um conjunto de indivíduos, por meio das palavras ditas nas entrevistas. Neste 

processo complexo, o pesquisador lida com a fala relativamente espontânea, o 

discurso falado de uma pessoa, expressão livre do que essa pessoa viveu, sentiu e 

pensou a respeito de alguma coisa. 
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Para Gray (2012), a análise de dados qualitativos envolve o processo de 

desmembramento dos dados em unidades menores, partes constitutivas, buscando 

fazer conexões e identificando estruturas formais e padrões no material, 

proporcionando a base para descrições. 

Ainda segundo o autor, a análise de conteúdo é uma das abordagens mais 

comuns na análise de dados qualitativos, que essencialmente trata de fazer 

inferências sobre os dados coletados, identificando de forma sistemática e objetiva 

características específicas. A tentativa de obter uma medida de objetividade no 

processo se dá através da criação de critérios de seleção, os quais devem ser 

estabelecidos antes de ter início a análise dos dados.   

Buscou-se utilizar como critérios para a análise de conteúdo os mesmos 

fatores que foram utilizados como parâmetros na elaboração das questões do 

instrumento de pesquisa. 

No capítulo 4, estão descritas as análises e discussões realizadas com base 

nos dados coletados; a exposição dos resultados foi baseada no trabalho de Brito e 

Mariotto (2013) que também utilizaram a entrevista como método de coleta de dados 

em sua pesquisa. 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 
 
 

Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos através da análise 

dos dados da entrevista e dos documentos institucionais selecionados para o estudo 

de caso. O quarto capítulo está dividido nos seguintes tópicos: perfil da instituição, 

análise das entrevistas e propostas de melhoria. 

4.1 PERFIL DA INSTITUIÇÃO 

Nesta seção serão apresentadas informações sobre a história e a estrutura 

do Cefet/RJ e, em seguida, sobre o campus Nova Friburgo, onde esta pesquisa foi 

realizada. Essa breve apresentação tem como objetivo contextualizar os resultados 

descritos neste capítulo. 

4.1.1 Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca 

O Cefet/RJ faz parte da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica, junto com os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, a 

Universidade Tecnológica  Federal do Paraná, o Centro Federal de Educação 

Tecnológica de Minas Gerais (Cefet/MG) e as escolas técnicas vinculadas às 

universidades federais (PDI, 2015). 

De acordo com o Portal Cefet/RJ, a instituição tem suas origens no início do 

século XX, como Escola Nacional de Artes e Ofícios, instituição de ensino 

profissionalizante. Os cursos de nível superior só tiveram início em 1966, através de 

um convênio com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 

A instituição passou por muitas transformações e diversas denominações ao 

longo dos anos para apenas em 1978 tornar-se Centro Federal de Educação 

Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, pela Lei nº 6.545, de 30 de junho de 1978 

(CEFET, 2015). 
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Desde essa data, o Cefet/RJ, no espírito da lei que o criou, passou a ter 

objetivos conferidos a instituições de educação superior, devendo atuar como 

autarquia de regime especial, vinculada ao Ministério da Educação, com autonomia 

administrativa, patrimonial, financeira, didática e disciplinar, na oferta de cursos de 

graduação e pós-graduação, em atividades de extensão e na realização de 

pesquisas na área tecnológica (CEFET, 2015). 

Atualmente o Cefet/RJ conta, além do campus-sede (Maracanã, na cidade 

do Rio de Janeiro), com sete campi descentralizados: Maria da Graça (inaugurado 

em 1997, também na cidade do Rio de Janeiro), Nova Iguaçu (inaugurado em 2003), 

Petrópolis e Nova Friburgo (inaugurados em 2008), Itaguaí, Valença e Angra dos 

Reis (inaugurados em 2010). A localização dos campi é indicada na Figura 1.  

 

Figura 1: Localização dos campi que compõem o Sistema Cefet/RJ 

 

Fonte: Plano de Desenvolvimento Institucional 2015 – 2019 
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Sua atuação educacional em todo o estado inclui a oferta regular de cursos 

de ensino médio e de educação profissional técnica de nível médio, cursos de 

graduação (superiores de tecnologia, licenciaturas e bacharelados) e cursos de pós-

graduação. Atualmente, o Cefet/RJ conta ainda com sete cursos de mestrado e 

quatro de doutorado, todos no campus Maracanã (CEFET, 2015).  

Além disso, oferece cursos de educação a distância  (EAD) de nível técnico, 

superior e de pós-graduação, fazendo parte do programa Universidade Aberta do 

Brasil (UAB) e integrando o Centro de Educação a Distância do Estado do Rio de 

Janeiro (Cederj).  

A missão da organização é promover a educação mediante atividades de 

ensino, pesquisa e extensão que propiciem, de modo reflexivo e crítico, a formação 

integral (humanística, científica e tecnológica, ética, política e social) de profissionais 

capazes de contribuir para o desenvolvimento científico, cultural, tecnológico e 

econômico da sociedade (PDI, 2015). 

O Cefet/RJ atende a cerca de 13000 alunos, sendo 5714 nos cursos de 

graduação. A instituição tem um corpo docente composto por 857 professores e os 

servidores técnico-administrativos são 612, conforme o relatório parcial da 

autoavaliação institucional (2015). A Tabela 6 mostra a distribuição dos servidores 

pelos oito campi do sistema Cefet/RJ.  
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Tabela 6: Distribuição de servidores no Sistema Cefet/RJ  

Campus Docentes Técnicos Administrativos 

Maracanã 461 394 

Nova Iguaçu 99 43 

Maria da Graça 42 39 

Petrópolis 65 29 

Nova Friburgo 52 27 

Itaguaí 61 30 

Angra dos Reis 31 25 

Valença 46 25 

Total 857 612 

Fonte: Relatório Parcial de Autoavaliação Institucional (2016). 

 

As informações citadas sobre a instituição tiveram como fonte o site do 

Cefet/RJ (Em: <http://www.cefet-rj.br>). Esse estudo terá como referência o campus 

de Nova Friburgo do Cefet/RJ. 

4.1.2 Cefet/RJ campus Nova Friburgo 

O Cefet Nova Friburgo foi inaugurado em 08 de dezembro de 2008, fruto do 

programa de expansão e interiorização da Rede Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia, com o objetivo de levar ensino superior e educação profissionalizante 

gratuito para a região (CEFET, 2015). 

Atualmente oferece quatro cursos de graduação: Engenharia Elétrica, 

Tecnologia em Gestão de Turismo, Licenciatura em Física e Sistemas de 

Informação. Oferece ainda o Ensino Médio integrado ao curso técnico de Informática 

e dois cursos de pós-graduação lato sensu. 

 



48 

 

Figura 2: Foto do prédio principal do Cefet/RJ Nova Friburgo 

           

Fonte: site institucional do Cefet/RJ, 2016 

 

 

Com um corpo docente composto de cinquenta e seis professores e vinte e 

seis técnicos administrativos de nível fundamental, médio e superior, o campus Nova 

Friburgo funciona nos turnos da manhã, tarde e noite. A Figura 2 mostra uma 

imagem do prédio principal da unidade. 

4.2 ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 

As entrevistas foram realizadas com o objetivo de obter uma visão geral das 

percepções dos servidores técnico-administrativos do Cefet/RJ Nova Friburgo 

acerca dos fatores de promoção de inovação e da criação do conhecimento na 

organização. Para tanto foi elaborado um roteiro de entrevista semiestruturado com 

catorze perguntas abertas, cada uma abordando um ou mais fatores selecionados. 
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Os servidores foram entrevistados em seu ambiente de trabalho, fez-se uma 

breve explicação dos objetivos da pesquisa e a solicitação para gravação de áudio 

para cada entrevistado. Nenhum servidor negou-se a realizar a entrevista, no 

entanto, notou-se uma certa resistência em expressar opiniões sobre determinadas 

perguntas, principalmente quando havia outras pessoas no mesmo ambiente. Esse 

fato dificultou e retardou em diversos momentos as entrevistas, impossibilitando um 

número maior de relatos, como foi intencionado inicialmente. 

Ao todo foram entrevistados nove servidores, de diferentes setores e níveis 

funcionais, além de tempos de serviço distintos. Os resultados mostram que o 

número de entrevistados foi suficiente para alcançar os objetivos pretendidos. 

Com relação ao perfil dos nove entrevistados e com a Tabela 4: 11,11% 

ocupam cargos de nível fundamental; 55,56% de nível médio; e 33,33% de nível 

superior; no entanto, todos são graduados, 66,67% possuem pós-graduação e 

44,44% já concluíram ou estão cursando mestrado. Isso mostra que a formação dos 

servidores é bem superior à exigida para os cargos que ocupam.  

Observa-se na Tabela 5 que 22,22% dos entrevistados têm de 0 a 3 anos de 

tempo de serviço na instituição, e 77,78% de 4 a 7 anos; os servidores mais antigos 

do Cefet Nova Friburgo tomaram posse em 2009. 

Nos quadros a seguir, estão dispostos segmentos dos discursos gravados 

dos servidores referentes às questões propostas; a análise será realizada, 

primeiramente, por item. 
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Quadro 7: Respostas relacionadas ao fator 1: Intenção e desejo de inovar 

1. A instituição deixa clara sua intenção de inovar e produzir novos conhecimentos na 
área administrativa? 

“Acredito que sim, pois o Cefet tem oferecido cursos de capacitação para os técnicos 
administrativos com mais frequência.” (E08) 

“Na verdade o Cefet dá os meios da gente se capacitar, aberto a que a gente possa trazer 
inovações...” (E06) 

“Sim, (...) creio que exista a intenção, mas ainda está a passos lentos” (E03) 

“Pode até ter essa intenção, mas eu acho que ainda está caminhando a passos um pouco 
lentos...” (E07) 

“Pode existir a intenção, mas eu acho que produzir conhecimentos, eu não vejo isso com 
muita clareza.” (E04) 

“Não, porque uma instituição que busca ser inovadora busca sempre as melhores práticas 
que estão surgindo para basear nelas...” (E01) 

“… não acredito que esteja muito preocupado com isso não, só faz o básico.” (E05) 

“Não. Acho que não tem nem a intenção de ser inovador na área administrativa.” (E02) 

“Inovar não. Eu não vejo nada nesse sentido, não.” (E09) 

 

No Quadro 7 são apresentadas as respostas do fator 1. Observa-se que 

existe divergência entre as respostas dos servidores no que diz respeito à intenção 

da instituição em inovar. No entanto, pode-se notar indícios da falta de uma política 

institucional que divulgue os esforços no sentido do aprimoramento e melhoria da 

área administrativa da organização. 
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Quadro 8: Respostas relacionadas ao fator 2: Autonomia e flexibilidade 

2. Há autonomia e flexibilidade que permitam a resolução de problemas com rapidez e 
eficiência? 

“Eu acho que depende muito de quem é o chefe. Atualmente, não.” (E09) 

“Especificamente neste setor eu tenho sim. Acredito que eu tenha bastante flexibilidade...” 
(E07) 

“Problemas rotineiros do setor sim, a gente consegue resolver os problemas que aparecem 
por nós mesmos.” (E04) 

“… a gente tem autonomia, dentro do que a gente pode fazer.” (E02) 

“Autonomia, digamos, parcial.” (E05) 

“… nosso trabalho é todo pautado em cima de normas, é um pouco difícil a gente sair desse 
meio...” (E06) 

“Não tem. (…) Eu acho que depende de quem está na frente, cada gestão trabalha de uma 
forma diferente.” (E01) 

“Não. Porque nós somos atrelados ao Cefet Maracanã, à sede, e ainda não existem todas 
essas regras e procedimentos da parte administrativa.” (E03) 

“Não, pois as ações são muito burocratizadas e centralizadas, dependendo muitas vezes da 
autorização da gestão. O servidor não tem autonomia para decidir nada.” (E08) 

No Quadro 8 estão as respostas do fator autonomia e flexibilidade. Mais uma 

vez, houve divergências entre os entrevistados no que diz respeito à autonomia e à 

flexibilidade dentro da área administrativa da instituição. As respostas apresentaram 

alguns fatores que interferem na atuação autônoma dos servidores como, por 

exemplo, a burocracia, a centralização e a falta de procedimentos padronizados. 

 

 



52 

 

 

Quadro 9: Respostas relacionadas ao fator 3: Visão compartilhada                    
(Objetivos e Metas) 

3. Os servidores conhecem as metas e objetivos da instituição? 

“… as pessoas são bem inteiradas no assunto, você também precisa buscar o 
conhecimento, e as ferramentas para buscar a gente tem.” (E06) 

“Eu diria que sim, pelo menos essa gestão é bem transparente quanto ao caminho que o 
Cefet está tomando.” (E09) 

“Se são conhecidas por todos eu não sei, mas deveriam ser, pois estão no PDI que está 
disponível no site institucional.” (E08) 

“...todos têm o conhecimento disso, mas eu acho que isso vai mais pelo esforço dos 
próprios servidores do que pela instituição em si.” (E07) 

“Não, não mesmo. Não sei se o pessoal não procura ou se fica escondido, não sei.” (E05) 

“Acredito que não” (E04) 

“Não, não.” (E02) 

“Não, principalmente os professores desconhecem.” (E03) 

“Não, por todos os servidores não, só pelos que se interessam e ficam pesquisando PDI.” 
(E01) 

O Quadro 9 contém as respostas dos entrevistados sobre o fator visão 

compartilhada, com foco nos objetivos da organização. Apesar de algumas 

respostas divergentes, fica claro que, na percepção dos servidores entrevistados, as 

metas e objetivos da instituição não são ativamente divulgados, cabendo aos 

servidores que se interessem, buscar estas informações. 

Este fato pode ser considerado, do ponto de vista estratégico, como um 

problema para a organização. Também deve ser considerado como um aspecto 

relacionado à comunicação, como mencionado por um dos entrevistados. 
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Quadro 10: Respostas relacionadas ao fator 3: Visão Compartilhada (Missão) 

4. Como o Cefet vem desempenhando sua missão junto à sociedade em Nova 
Friburgo? Quais são os pontos fortes e fracos? 

“Esse seria o ponto forte, consegue formar os alunos com qualidade. O ponto fraco, (…) a 
extensão. Um projeto de extensão, a meu ver, deveria envolver a comunidade do entorno.” 
(E01) 

“Promover o ensino de qualidade, isso o Cefet tem feito bem, tendo em vista o nível de 
conhecimento dos docentes. O ponto fraco é a estrutura ineficiente na parte administrativa.” 
(E02) 

“Ponto forte o ensino médio e as graduações. O ponto fraco, eu acho muito desorganizada a 
questão da pesquisa, principalmente nos campi...” (E03) 

“A gente oferece uma educação de qualidade, a gente tem professores bem qualificados, 
acredito que seja o ponto forte. Os pontos fracos, a comunicação e a clareza de 
procedimentos.” (E04) 

“… na parte de ensino está bem. Pontos fracos, aqui é feita muito pouca pesquisa. Também 
poderiam (...) oferecer mais projetos de extensão, chamar mais a população...” (E05) 

“O ponto forte do Cefet é a educação, a educação aqui é levada a sério. O ponto fraco é a 
questão do terreno (...) que priva o Cefet de evoluir, não só como espaço físico...” (E06) 

“ … está aumentando a quantidade de cursos aqui e isso é positivo para a sociedade. O 
ponto fraco é que, infelizmente, o Cefet ainda hoje não é muito conhecido pela comunidade 
externa.” (E07) 

“Eu acho que está numa escalada um pouco lenta, porque já vai fazer oito anos que o Cefet 
está aqui, (…) não é tão conhecido como deveria ser” (E09) 

“Ponto forte, profissionais bem qualificados. Ponto fraco, poderia haver mais projetos de 
extensão que atendessem à comunidade efetivamente em suas necessidades.” (E08) 

As respostas apresentadas no Quadro 10 também referem-se ao fator visão 

compartilhada, mas com foco na missão da organização. Percebe-se que as 

afirmações são muito similares no que se refere aos pontos fortes identificados pelos 

entrevistados como o ensino de qualidade da instituição e a boa qualificação dos 

profissionais docentes. Os pontos fracos destacados, apesar de mostrarem uma 

variedade maior, também apontam para alguns pontos comuns, destacando-se 

principalmente, a necessidade de projetos de extensão que venham ao encontro das 

necessidades e dos interesses da comunidade local. 

Cabe destacar ainda que, o ponto negativo referente ao desconhecimento 

do Cefet pela população da cidade, citado algumas vezes pelos entrevistados, está 
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relacionado também com problemas de comunicação e ao relacionamento da 

instituição com a comunidade de entorno. 

Segundo o relatório de avaliação institucional (2014) todos os técnicos 

administrativos respondentes afirmaram conhecer a missão da instituição. Sobre 

como o Cefet vem cumprindo sua missão, todos os técnicos respondentes avaliaram 

como suficiente ou boa.  

 

Quadro 11: Respostas relacionadas ao fator 4: Potencial individual 

5. Seu potencial é satisfatoriamente aproveitado no seu trabalho? 

“… a gente acaba sendo limitado por condições financeiras e de estrutura física.” (E01) 

“… aqui dentro se dá abertura pra que o pessoal mostre o seu potencial.” (E06) 

“Creio que parcialmente. (…) mas o de muita gente poderia ser aproveitado mais...” (E05) 

“De maneira geral, não. Eu acho que não tem muito espaço...” (E09) 

“Se considerar o cargo para que eu fiz concurso, acredito que é bem aproveitado. Se 
considerar os conhecimentos que eu tenho, não...” (E04) 

“Não, porque (…) o Regimento Interno que define as atribuições dos servidores é de 1985 e 
está desatualizado.” (E08) 

“Não. Os servidores poderiam atuar em projetos de pesquisa e extensão, mas a distribuição 
da carga de trabalho é desigual, isso impede que a gente seja aproveitado em outras 
áreas.” (E03) 

“Não. Deveria ser levado em consideração todo o conhecimento que o servidor tem e 
também tudo aquilo que ele almeja...” (E02) 

“Não. As pessoas não são alocadas onde (…) têm um melhor conhecimento daquela 
área...” (E07) 
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No Quadro 11, estão apresentadas as respostas referentes ao fator potencial 

individual. A maioria das respostas indica que, na percepção dos entrevistados, seu 

potencial de conhecimento não é bem aproveitado pela organização, por motivos 

diversos. Isso aponta para uma questão relevante no serviço público que é haver 

servidores muito qualificados em cargos com atribuições de nível fundamental e 

médio. Como resultado do trabalho mecânico e pouco exigente intelectualmente, 

ocorre a desmotivação do servidor e a desvalorização da sua qualificação. 

Portanto, forma-se um paradoxo, uma vez que incentiva-se a qualificação 

dos servidores, inclusive financeiramente como no caso da carreira dos TAEs 

(Técnicos Administrativos em Educação), e, paralelamente, não são oferecidas as 

oportunidades de utilizar esses conhecimentos em benefício da administração 

pública. 

De acordo com a avaliação institucional (2014), 11% dos técnicos adminis-

trativos classificaram como insuficiente o aproveitamento do seu potencial de traba-

lho no setor a que pertencem. Esse pequeno percentual, no entanto, não pode ser 

comparado com as respostas das entrevistas, uma vez que a pergunta restringiu po-

tencial a “potencial de trabalho” dando uma conotação de quantidade de trabalho de 

uma maneira geral e não de potencial intelectual. Além disso, a avaliação restringe o 

aproveitamento do potencial do servidor ao seu setor, excluindo sua participação em 

diversas outras áreas da instituição. 

Logo, apesar da semelhança nas questões, elas não abordam o mesmo 

tema. 
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Quadro 12: Respostas relacionadas ao fator 5: Reflexão e                               
questionamento sobre os processos de trabalho 

6. A organização promove a reflexão e o questionamento dos procedimentos 
administrativos visando a melhoria dos mesmos? 

“Eu acho que eles tentam. Fazem curso de capacitação tentando fazer com que as pessoas 
reflitam sobre seu trabalho.” (E01) 

“Com certeza. A gente ainda não tinha regulamento próprio para o setor, tudo foi  buscado, 
todo procedimento que tem que ser feito e tudo foi discutido dentro do setor….” (E06) 

“Desde que estou aqui as coisas vêm prontas, então acho que não.” (E04) 

“Eu acho que não. Às vezes as pessoas fazem e nem sabem por que estão fazendo aquela 
tarefa.” (E07) 

“O Cefet tem aquela avaliação institucional de todos os anos, mas ela foca muito no 
Maracanã. Tudo na instituição é extremamente focado na sede. “ (E03) 

“Não. (…) Não há reflexão sobre os procedimentos específicos de cada área.” (E08) 

“Que promova reflexão, não vejo nada nesse sentido, não. Você sabe o que tem que fazer, 
chega aqui e faz...” (E09) 

“Não, os procedimentos são impostos lá pelo Maracanã e os questionamentos ou eles 
ignoram ou eles simplesmente não mudam.” (E05) 

“De forma nenhuma. Isso é feito em um microcosmos chamado Maracanã. Eles elaboram, 
resolvem e comunicam às unidades.” (E02) 

O Quadro 12 apresenta os resultados da questão sobre o fator reflexão e 

questionamento dos procedimentos. Algumas respostas apontam para uma 

centralização das decisões quanto aos procedimentos administrativos no campus 

sede da organização. Outra citação recorrente nas respostas foi a avaliação 

institucional, considerada como um meio insuficiente e inadequado de reflexão sobre 

o trabalho. 
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A participação dos técnicos administrativos nas avaliações institucionais 

realizadas até o momento é muito pouco representativa da categoria, foram 58 

respondentes de 612 servidores em 2015, e 40 respondentes em 2013/2014. O 

baixo índice participativo dos técnicos administrativos em relação à participação de 

professores e alunos se deve ao fato dos mesmos não serem conduzidos 

obrigatoriamente para a pesquisa, assim sua participação depende exclusivamente 

de seu interesse próprio (CEFET, 2016). 

Além disso, os resultados divulgados não são separados por campi, o que 

impossibilita um diagnóstico preciso das questões pesquisadas. Outro ponto 

relevante é que a avaliação tem como foco apenas a graduação, deixando de lado a 

participação de grande parte dos alunos da instituição dos cursos de nível médio. 

Sendo assim, nota-se a necessidade de uma avaliação mais abrangente e 

pormenorizada cujos resultados possam servir como base para ações da gestão. 

Quadro 13: Respostas relacionadas ao fator 6: Comprometimento 

7. Você se sente comprometido com a organização? 

“Sim, porque a missão da organização como um todo é bonita, de levar educação para as 
pessoas.” (E04) 

“Sim, faço o melhor dentro do possível. Em geral a maioria é comprometida com o seu 
trabalho.” (E05) 

“Sim, com relação aos técnicos, eu vejo bastante comprometimento.” (E07) 

“Sim. Eu sinto que o fato de você ser um servidor público tem muito mais responsabilidade do 
que trabalhar em uma empresa privada.” (E06) 

“Sim, muito. Com relação aos outros servidores o comprometimento é bom, mas poderia ser 
melhor.” (E08) 

“Já fui mais. (…) pelo fato de não ter muito processo mental no trabalho. O básico que você 
faz aqui já é mais do que suficiente para resolver tudo.” (E09) 

“Sim, me sinto comprometido sim.” (E02) 

“Sim. Nem todos são comprometidos. (…) comprometimento é pessoal.” (E03) 

“Sim, mas não são todos, você vê claramente que não são todos.” (E01) 
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Com relação ao comprometimento dos servidores com a instituição, todos os 

entrevistados disseram que se sentem comprometidos com o trabalho. Ao mesmo 

tempo, grande parte deles percebe o comprometimento nos demais servidores. Isso 

mostra um ambiente muito favorável à participação dos servidores num processo de 

melhoria contínua da organização. 

 

Quadro 14: Respostas relacionadas ao fator 7: Treinamento e capacitação 

8. Você recebeu treinamento formal para exercer suas atividades? 

“A gente teve treinamento para uma atividade, para as outras não.” (E01) 

“Nas outras atribuições que eu tive, não. Agora, na função atual, sim.” (E05) 

“Não. Em algumas atividades específicas eu recebi, em outras não.” (E02) 

“Treinamento formal, não. O que eu tive aqui dentro foram algumas reuniões em que a gente 
discutiu o cargo.” (E06) 

“Formal não. Recebi treinamento das pessoas que já estavam no setor.” (E04) 

“Não recebi treinamento.” (E08) 

“Para algumas atividades, sim, para outras, não.” (E09) 

“Não. Acho que faria diferença no trabalho...” (E03) 

“Em nenhuma das funções que exerci aqui dentro eu tive treinamento, nem formal, nem 
informal.” (E07) 

 

No Quadro 14, nota-se que muitos servidores relataram a falta de 

treinamento para o desempenho de suas atividades. Cabe observar que, na maioria 

dos casos, o incentivo da organização à capacitação de seus servidores é citado 

positivamente. Dessa forma, pode-se concluir que existe uma falta de alinhamento 

entre as temáticas de capacitação oferecidas pela instituição e o trabalho diário dos 

servidores. 
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A falta de aplicação dos conhecimentos adquiridos para a organização 

minimiza os efeitos benéficos da capacitação dos servidores para o desenvolvimento 

institucional, deixando de aproveitar os investimentos em prol do interesse público. 

De acordo com o relatório de avaliação institucional (2014), 44, 45% dos 

técnicos administrativos classificaram como insuficiente o incentivo e a promoção da 

capacitação por parte da instituição. A política institucional de aperfeiçoamento para 

a carreira dos TAE (Técnicos Administrativos em Educação) também foi avaliada 

como insuficiente por 44, 45% dos respondentes. 

Quadro 15: Respostas relacionadas ao fator 8: Trabalho em equipe 

9. Existe um extensivo trabalho em equipe na organização? 

“No setor sim, funciona. (…) é uma iniciativa do Cefet de juntar as pessoas de todos os 
campi.” (E01) 

“No nosso setor sim. Entre os setores talvez entre alguns. Eu não vi até hoje um trabalho de 
equipe entre os campi...” (E04) 

“No meu setor existe sim. Entre os setores, não é o ideal, mas existe. Entre os campi, não.” 
(E03) 

“Dentro do meu setor, sim, mas entre os setores e entre as unidades, não.” (E02) 

“Estamos sempre em contato, é mais no sentido de tirar uma dúvida ou pedir um auxílio...” 
(E06) 

“Sim, acredito que entre os funcionários do setor existe um bom entrosamento.” (E05) 

“No setor sim, entre os setores é bem isolado. Não tem muita integração entre os campi.” 
(E09) 

“No setor, sim. Entre os setores não e entre os campi também não.” (E08) 

“Pelo menos aqui no setor sim. Eu não vejo essa interação entre os setores. Pra dizer a 
verdade, eu não tenho contato com ninguém dos outros campi.” (E07) 

O Quadro 15 apresenta as respostas sobre o fator trabalho em equipe. 

Pode-se observar que a maioria das respostas confirma a existência de trabalho em 

equipe dentro dos setores da instituição. Esse resultado é bastante positivo com 

reflexos na interação pessoal entre os servidores. 
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No entanto, no que se refere ao trabalho em equipe entre os setores e entre 

os campi do sistema Cefet, não existe a mesma cooperação em projetos conjuntos. 

Esse isolamento das partes na organização dificulta a comunicação e a troca de 

experiências, o que poderia propiciar soluções para problemas comuns e parcerias 

para otimizar o desempenho organizacional. 

Segundo o relatório parcial da avaliação institucional (2015), 37, 93% dos 

técnicos administrativos avaliaram como insuficiente a maneira pela qual a institui-

ção viabiliza a integração dos técnicos administrativos com os demais setores e de-

partamentos. Na avaliação referente ao período 2013 / 2014, 66,67% dos técnicos 

avaliaram este item como insuficiente. 

 

Quadro 16: Respostas relacionadas ao fator  9: Foco no cliente 

10. Como a instituição se relaciona com os alunos? Como busca atender às suas 
necessidades? 

“Aqui a gente faz o possível para ouvir os problemas e adequar as necessidades...” (E04) 

“Com certeza. Como é uma unidade menor, isso ajuda (…) a proximidade instituição e aluno 
é melhor…” (E06) 

“Sim, eu acho que sim.” (E03) 

“Aqui, como é pequeno o campus, eu acredito que essa comunicação seja, de certa forma, 
facilitada.” (E09) 

“Eu acredito que eles devem fazer isso sim.” (E01) 

“Às vezes.” (E08) 

“Tem momentos em que eu acho que sim e tem momentos em que eu acho que não.” (E07) 

“Acredito que é deficiente essa parte. Não vejo tanta comunicação entre gestores e 
funcionários com os alunos não. “ (E05) 

“Não, não, obviamente ainda tem muito que melhorar.” (E02) 

As respostas relacionadas ao foco nas necessidades do cliente, apresenta-

das no Quadro 16, foram divergentes. Aprofundando mais as respostas, nota-se a 
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necessidade de melhorias nesse tópico, no sentido de uma estrutura de atendimento 

ao aluno mais eficiente, apesar do bom relacionamento da instituição com seus 

clientes. 

Outro fator pesquisado foi a satisfação dos servidores como clientes internos 

da organização. As respostas mostraram que a maioria está satisfeita com o atendi-

mento recebido, porém, foram indicadas algumas melhorias que poderiam ser reali-

zadas nesta área. 

Quadro 17:Respostas relacionadas ao fator 10: Rede interorganizacional 

11. Como se configura a rede de relacionamento do campus com outras instituições da 
região? 

“É uma relação aberta, tanto com outros setores públicos como privados, uma relação aberta e 
recíproca.” (E02) 

“Me parece que atualmente está havendo um movimento para melhorar isso.” (E04) 

“O Cefet ainda é pouco conhecido na cidade e região e participa timidamente da realidade 
local.” (E08) 

“Eu acredito que o conhecimento do Cefet veio a se dar a partir desse ano. Eu tenho visto por 
aqui um movimento muito maior de pessoas de fora.” (E06) 

“Eles tentam fazer uma troca, mas (…) não é uma coisa forte ainda não...” (E01) 

“Praticamente nula, não vejo nenhum entrosamento com Uff, Uerj...” (E05) 

“Não tenho visto nada nessa direção. Não que eu tenha conhecimento.” (E09) 

“Eu não sei. Eu acho que pouco pelo fato de ainda poucas pessoas conhecerem o Cefet.” 
(E07) 

“Não, falta iniciativa do Cefet de procurar outras instituições, buscar parcerias.” (E03) 

Analisando as respostas do Quadro 17, percebe-se que a maior parte dos 

entrevistados tem uma expectativa quanto à atuação local do Cefet e ao seu 

reconhecimento na cidade. No entanto, as relações da instituição com outros setores 

da região não vêm ocorrendo de forma satisfatória, mesmo sendo citada, por vários 

entrevistados, uma melhoria recente nesse fator. 
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Quadro 18: Respostas relacionadas ao fator 11: Comunicação 

12. Como você qualificaria a comunicação interna da organização? 

“Eu acredito que, dentro do que é de interesse geral, eu sempre sou comunicado do que está 
acontecendo aqui.” (E06) 

“Ela melhorou depois que criaram a intranet para comunicação com o Maracanã, mas por 
enquanto ainda é fraca.” (E03) 

“Você consegue falar com as pessoas, elas estão disponíveis para te atender, mas 
normalmente, elas não sabem como te ajudar ou a informação é confusa.” (E04) 

“Muitas vezes, a gente precisa de uma informação e leva muito tempo pra conseguir.” (E01) 

“Ruim. Poderia ser melhor a partir do momento que as ações dos diversos setores fossem 
divulgadas de forma planejada e sistemática.” (E08) 

“Tem coisas, às vezes, que você fica sabendo no dia ou você nem sabe que está acontecendo 
aqui. Então eu acho que a comunicação tem que melhorar um pouco.” (E07) 

“Essa, com certeza, é péssima...” (E05) 

“Ah, isso sempre foi um problema, né? Certas decisões você fica sabendo por outras 
pessoas...” (E09) 

“Precária. Apesar de existirem os meios de comunicação: intranet, e-mail, telefone...” (E02) 

Quanto às respostas sobre o fator comunicação apresentadas no Quadro 

18, quase todos os entrevistados fizeram fortes críticas à comunicação interna do 

Cefet, tanto no que diz respeito ao acesso às informações da organização como em 

relação à divulgação de eventos e editais.  

Também foram feitas perguntas relacionadas à comunicação externa da 

organização. As respostas mostram que a organização não valoriza o processo 

como deveria, principalmente no que diz respeito à divulgação dos novos campi em 

seus respectivos municípios e regiões. Essa divulgação é importante, na percepção 

dos entrevistados, para ampliação dos impactos positivos da atuação das unidades 

junto à sociedade. 
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Outro ponto que cabe ressaltar com relação à comunicação, é que houve, 

por diversas vezes, menção a falhas nesse sentido em questões relacionadas a ou-

tros fatores como, por exemplo, parcerias com outras organizações, integração entre 

os campi da organização, divulgação de objetivos e metas, etc. 

Segundo o relatório de avaliação institucional (2014), 77,78% dos técnicos 

administrativos avaliou a efetividade da comunicação e da circulação de informações 

institucionais como insuficiente. 

Quadro 19: Respostas relacionadas ao fator 12: Novas ideias e sugestões 

13. Como são tratadas as novas ideias e as sugestões dos servidores? 

“Dependendo das sugestões elas são bem aceitas e colocadas em prática.” (E02) 

“No nosso setor sim, todas as ideias dos servidores são bem-vindas e discutidas, quando são 
boas e há um consenso, a gente tenta colocar em prática.” (E04) 

“Eu acredito que aqui tem abertura sim pra novas ideias e para o teste delas...” (E06) 

“Muitas vezes foram desconsideradas. Parece que agora está havendo algumas mudanças 
com relação a essa postura.” (E08) 

“Tudo depende de quem está na frente, se sua chefia incentiva ou não.” (E01) 

“Se for algo simples, básico, é acatado, mas se mexer com o interesse de alguém aí não vai 
pra frente.” (E05) 

“Eu acho que não. Infelizmente o Cefet ainda tem muitos vícios, daquilo que a gente ouve 
sempre que funcionário público é assim. “ (E07) 

“Não saberia responder, como eu disse, aqui não tem tanto espaço para novas ideias.” (E09) 

“Não, infelizmente a gente não participa ativamente das mudanças, não é solicitada a nossa 
sugestão...” (E03) 
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No que diz respeito a como a organização reage às novas ideias e às suges-

tões por parte dos servidores, Quadro 19, houve respostas muito diferentes. Per-

cebe-se que alguns servidores deram um enfoque diferente à questão, explorando a 

realidade do que acontece no setor. Esse olhar não deixa de ser interessante no 

sentido de que seria possível ampliar esse comportamento para outros setores da 

organização. 

Cabe ressaltar que, mesmo diante de respostas distintas, não foi identificada 

nenhuma estrutura formal de acolhimento de sugestões por parte da instituição e 

que, os casos citados pelos entrevistados foram de iniciativa exclusiva dos servido-

res. 

Por fim, a última questão da entrevista perguntava aos servidores o que falta 

para que a organização se torne inovadora na área administrativa. As respostas es-

tão apresentadas no Quadro 20. 

Quadro 20: Percepção geral dos servidores sobre o tema 

14. A instituição tem potencial para ser inovadora? O que falta? 

“Totalmente. A gente tem um corpo de técnicos administrativos muito qualificado, docentes 
muito qualificados, a gente tem muita gente pra trabalhar nisso. Falta incentivar, facilitar essa 
questão de possibilitar ideias novas, criatividade. Você ter procedimentos mais claros e 
definidos, porque isso diminui o retrabalho. Quando você diminui o retrabalho, você tem 
pessoas com mais tempo para desenvolver coisas. Quando a gente fica só apagando 
incêndios, não consegue pensar em como melhorar.” (E04) 

“Eu acho que o Cefet já é uma organização inovadora no que diz respeito à educação. Logo, 
nós que somos a parte auxiliar desse ensino temos que seguir junto nessa evolução, senão 
vai ficar uma lacuna muito grande entre o que é o ensino aqui dentro e o que é o serviço que 
auxilia esse ensino. A gente tem que evoluir como o ensino evoluiu.” (E06) 

“Sim. Falta acreditar no potencial de seus servidores. Incentivar e investir no desenvolvimento 
de pesquisas e projetos.” (E08) 

“Eu acho que tem sim, porque tem muito servidor bom dentro do Cefet. Eu acho que as 
pessoas precisam de incentivo e estímulo, incentivar o servidor a não fazer só o que é sua 
atribuição, fazer coisas além. Porque você vê o nível, o nível dos servidores do Cefet é bom, 
entendeu?” (E07) 

“Tem, porque as pessoas são muito capacitadas aqui, tanto técnicos como professores, são 
pessoas que buscam sempre estar estudando, evoluindo. A gente tem uma grande 
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14. A instituição tem potencial para ser inovadora? O que falta? 

quantidade de pessoas buscando melhorar, então eu acho que isso tudo pode ser aplicado ao 
Cefet. Está faltando alguém lá em cima dizer ‘vamos fazer’. Se as pessoas fossem focadas 
mesmo nesse objetivo, acho que aconteceria.” (E01)   

“Tem, porque tem servidores comprometidos com a instituição. Isso tem que partir de cima. 
De baixo existe até a tentativa de mudar, mas essas tentativas são cortadas ao longo do 
percurso, inevitavelmente, sempre são cortadas no meio do percurso.” (E02) 

“Potencial tem, mas precisa de muito empenho e uma vontade gigante. Falta vontade, porque 
meios de fazer a gente tem. Talvez um convencimento mesmo da missão da instituição dê 
uma ajuda nesse sentido, para que as pessoas tenham vontade de colocar o Cefet em um 
patamar mais alto.” (E05) 

“Não. Por mais que tenha servidores qualificados e um grande número de alunos, existe um 
enraizamento em alguns procedimentos que dificulta o crescimento da instituição. Isso pode 
mudar, mas a longo prazo, vai ter que mudar primeiro a mentalidade dos servidores da 
instituição para depois mudar a instituição.” (E03) 

“Não saberia dizer se tem potencial ou não. Posso dizer que não está sendo feito nada nessa 
direção. Poderia ser, mas falta um incentivo básico para isso. Falta aquele incentivo no 
sentido das pessoas pararem e decidirem, então a gente vai fazer isso da melhor maneira 
possível. Mas não vejo muito isso, é sempre aquela mentalidade do menor esforço. Seria 
mais uma questão de gestão, vem sempre de cima para baixo, né?” (E09)  

Entre os fatores citados como mudanças necessárias para que a organiza-

ção se torne inovadora, é clara a prevalência de ações comportamentais como in-

centivar, apoiar, mudar atitudes e mentalidades, foco e empenho. Na percepção dos 

servidores técnico-administrativos são as atitudes que precisam mudar para que o 

processo de inovação aconteça. 

Além disso, cabe destacar que por várias vezes foi citado como fator funda-

mental para o processo o papel dos gestores, principalmente como incentivadores e 

facilitadores do processo. O comprometimento da alta gestão está vinculado ao fator 

1: intenção e desejo de inovar. 
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Para uma visão geral dos resultados, o Quadro 21 apresenta as respostas 

por entrevistado. Cada resposta foi classificada como positiva (P), regular (R) ou 

negativa (N).  

Quadro 21: Resultados por entrevistado 

Questões E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 

1 N N P R N P R P N 

2 N P N P R R P N N 

3 N N N N N P R P P 

4 R R R R R R R R R 

5 P N N R R P N N N 

6 P N R N N P N N N 

7 P P P P P P P P R 

8 R R N N R N N N R 

9 P R R R R R R R R 

10 P N P P N P R R P 

11 R P N P N R N N N 

12  N N R N N P N N N 

13 R P N P R P N R N 

14 P P N P P P P P R 

Total P 6 5 3 6 2 9 3 4 2 

Total R 4 3 4 4 6 4 5 4 5 

Total N 4 6 7 4 6 1 6 6 7 

 Fonte: elaborado pela própria (2017) 

No quadro acima, os resultados ordenados por entrevistado apontam para 

uma variedade de respostas em todos os casos, ou seja, nenhum dos entrevistados 

apresentou apenas respostas positivas ou negativas.  
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No Quadro 22 estão relacionadas as respostas ordenadas por fator 

pesquisado, de acordo com a classificação apresentada no quadro anterior. 

 

Quadro 22: Resultados por fator pesquisado 

Questões Fatores Positivas Regulares Negativas 

1 Intenção e desejo de inovar 3 2 4 

2 Autonomia e flexibilidade 3 2 4 

3   

Visão compartilhada 
3 1 5 

4 - 9 - 

5 Potencial individual 2 2 5 

6 Reflexão e questionamento 2 1 6 

7 Comprometimento 8 1 - 

8 Treinamento e capacitação - 4 5 

9 Trabalho em equipe 1 8 - 

10 Relação com o cliente 5 2 2 

11 Redes interorganizacionais 2 2 5 

12 Comunicação 1 1 7 

13 Incentivo à criatividade e novas ideias 3 3 3 

14 Perspectivas gerais 7 1 1 

Total  40 30 47 

 

Os resultados do Quadro 22 mostram que os fatores que tiveram a maior 

parte das respostas negativas foram: visão compartilhada, potencial individual, 

reflexão e questionamento, treinamento e capacitação, redes interorganizacionais e 

comunicação. Estes fatores representam metade dos fatores pesquisados. 

Os fatores que apresentaram desempenho positivo foram comprometimento, 

relação com o cliente e perspectiva geral (que aborda o potencial da instituição). 

Além disso, cabe destacar os fatores que não tiveram nenhuma resposta negativa, 

são eles: trabalho em equipe, comprometimento e visão compartilhada (questão 4). 
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4.3 PROPOSTAS DE MELHORIA 

 

Durante as entrevistas realizadas com os servidores técnico-administrati-

vos, enquanto se propôs a reflexão sobre os temas da pesquisa, foram levantadas 

várias sugestões para solucionar ou amenizar os impactos dos problemas identifica-

dos. 

A seguir, estão listadas as propostas dos servidores com o objetivo de 

contribuir para a melhoria do desempenho da instituição na área administrativa, além 

de exemplificar como o debate pode ser profícuo. 

As propostas foram divididas em dois grupos; o primeiro, apresentado no 

Quadro 23, reúne aquelas direcionadas para o campus de Nova Friburgo. O 

segundo, no Quadro 24, reúne as propostas relacionadas à instituição como um 

todo.  

As sugestões foram relacionadas aos fatores a que correspondem 

visando ressaltar a coerência das mesmas ao tema e determinar sua área de 

aplicação. As propostas idênticas foram retiradas para facilitar a leitura. 
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Quadro 23: Propostas para o campus Nova Friburgo 

Propostas  Fatores relacionados 

Reunir os setores, periodicamente, para identificar problemas e 
propor soluções para o campus, incentivando sua participação e 
comprometimento. 

- Reflexão e questionamento 

- Comprometimento  

- Criatividade e novas ideias 

Reunir os servidores de diversos setores para fazer uma atividade 
juntos, isso incentiva o espírito de equipe e promove maior 
integração entre os setores. 

 

- Trabalho em equipe 

Incentivar a elaboração de projetos de extensão que envolvam a 
comunidade interna e externa e resultem em impactos sociais 
positivos para a população. 

- Comunicação 

- Comprometimento 

- Relação com o cliente 

- Trabalho em equipe 

Melhorar o processo de comunicação interna, promovendo a 
divulgação ativa de informações e a disponibilização de 
informações atualizadas em diversos meios, por exemplo, criando 
um Informativo interno para servidores, com notícias do campus 
por e-mail ou otimizar a utilização dos murais como meio de 
comunicação democrático. 

 

 

- Comunicação 

Buscar parcerias com outras instituições locais e promover ações 
para a divulgação do campus na cidade e na região, como eventos 
ou palestras. 

- Redes interorganizacionais 

- Comunicação 

Incentivar o espírito de equipe dos servidores. - Trabalho em equipe 

Melhor aproveitamento dos servidores técnico-administrativos. - Potencial individual 

Facilitar a participação dos técnicos administrativos em áreas 
como pesquisa e extensão, sem prejuízo de suas atividades 
administrativas e, até mesmo, relacionadas a estas. 

- Potencial individual 

- Trabalho em equipe 
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Quadro 24: Propostas para o Cefet/RJ 

Propostas Fatores relacionados 

Elaborar um documento que defina as atribuições de cada setor e 
coordenação.  

- Comunicação 

- Visão compartilhada 

Ampliar os horários de atendimento dos setores que prestam 
serviços internos. 

- Relação com o cliente 

Expandir as funções da intranet, com acesso para os campi e 
capacitação dos servidores. 

- Comunicação 

- Treinamento e capacitação 

Divulgar as portarias atualizadas no site. - Comunicação 

Implantar grupos de trabalho de todos os campi para a elaboração 
dos procedimentos da instituição. 

- Trabalho em equipe 

- Reflexão e questionamento 

Realizar treinamento, dentro da instituição para novos servidores, 
com foco nos procedimentos. 

- Treinamento e capacitação 

 - Visão compartilhada 

Melhorar a comunicação interna e a transparência mantendo   
atualizadas as informações disponíveis no site. 

- Comunicação 

Incentivar a qualificação, a capacitação e promover o treinamento 
dos servidores nos campi. 

-Treinamento e capacitação 

- Potencial individual 

Promover ações de integração e comunicação entre campi. - Comunicação 

- Visão compartilhada 

Realizar ações visando ampliar a descentralização administrativa, 
levando em consideração as especificidades dos campi.  

- Autonomia e flexibilidade 

- Visão compartilhada 

Incentivar a pesquisa na instituição, bem como aprimorar a sua 
divulgação e os procedimentos administrativos relacionados à área. 

- Intenção e desejo de inovar 

- Comunicação 

- Comprometimento 

Promover a inovação na área administrativa, ao mesmo tempo que a 
conscientização da sua importância para a obtenção dos objetivos 
acadêmicos da instituição. 

- Intenção e desejo de inovar 

- Comprometimento 

- Visão compartilhada 

- Trabalho em equipe 

Elaborar um novo regimento interno, democraticamente, com ampla 
participação dos servidores dos campi, para que suas 
especificidades possam ser levadas em consideração. 

- Trabalho em equipe 

- Visão compartilhada 

Reestruturar a Avaliação Institucional, contemplando a realidade dos 
campi e incentivando a participação dos técnicos administrativos. 

- Reflexão e questionamento 

Definir democraticamente os procedimentos administrativos 
padronizados, com amplo e fácil acesso.  

- Criatividade e novas ideias 

- Trabalho em equipe 

- Comunicação 

- Reflexão e questionamento 
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Fazendo uma análise do plano de desenvolvimento institucional (2015), per-

cebe-se que o mesmo contempla algumas das propostas aqui apresentadas, mais 

especificamente: 

 Mapeamento, até 2019, dos processos internos; 

 Estabelecimento, até 2019, de rotinas, procedimentos e mapeamento de ris-

cos; 

 Ampliação da visibilidade externa das atividades de pesquisa e inovação de-

senvolvidas na instituição; 

 Criação de unidades de representação das atividades de pesquisa e inovação 

em, pelo menos, três campi. 

No entanto, a maioria das propostas não estão contempladas no PDI, o que 

aponta para a necessidade do estabelecimento de processos que viabilizem as 

sugestões por parte dos servidores. Além disso, parece necessário que se elabore 

tanto avaliações, como objetivos e metas específicos para os campi, condizentes 

com a realidade de local de cada um. 

No capítulo 5 são apresentadas as conclusões deste estudo e sugestões 

para pesquisas futuras. 
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5 CONCLUSÃO 
 
 
 

O objetivo principal deste estudo foi analisar os fatores comportamentais e 

ambientais que promovem a criação do conhecimento organizacional e a inovação 

nas organizações públicas, tomando como objeto de estudo o campus Nova 

Friburgo do Cefet/RJ. Para a análise desta pesquisa, foram selecionados doze fato-

res de promoção da criação do conhecimento e da inovação na literatura científica. 

Quanto aos resultados, percebe-se que existem diversos fatores que podem 

estar diretamente relacionados com a criação do conhecimento organizacional e a 

inovação, muitos dos quais são comuns a organizações públicas e privadas. No en-

tanto, fica evidente que administração pública tem características próprias que influ-

enciam esse processo e devem ser consideradas, como por exemplo os limites le-

gais, a política, entre outras.  

 Como pontos a serem desenvolvidos, destacaram-se, dentre os fatores se-

lecionados para a pesquisa, a comunicação interna e externa, e a rede local da insti-

tuição como pontos relevantes a serem elaborados com o intuito de trazer resultados 

de inovação para a organização. Porém, para tanto, será necessário que se desen-

volvam estruturas administrativas de suporte e apoio à inovação, como procedimen-

tos de recebimento, avaliação e implementação de sugestões, bem como a padroni-

zação de outros procedimentos administrativos. 

Acrescenta-se ainda, para além dos fatores selecionados, o papel funda-

mental dos gestores, não como detentores da inovação, mas como incentivadores e 

apoiadores do processo. Esse ponto mostra o quanto é importante um posiciona-

mento positivo da gestão com relação à mudança, para que iniciativas de propostas 

de melhorias e novas ideias possam vir a tornar-se parte integrante do trabalho ad-

ministrativo. 

Entre os fatores avaliados positivamente destacam-se o comprometimento e 

a qualificação dos servidores técnico-administrativos, além do trabalho em equipe 
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eficaz dentro dos setores. Assim, fica claro que existe um potencial a ser desenvolvi-

do no sentido de otimizar os recursos intangíveis disponíveis. Nesse sentido, a ges-

tão do conhecimento disponibiliza ferramentas e métodos que podem ser extrema-

mente úteis nesse cenário. 

Nota-se ainda a necessidade de que estes resultados na promoção do co-

nhecimento e da inovação sejam revertidos em função do desenvolvimento regional 

e melhoria dos serviços prestados para a comunidade do entorno. 

Como contribuição, foram reunidas durante a pesquisa algumas propostas 

de melhoria para os problemas identificados junto aos servidores entrevistados. As 

propostas convergem para cinco grandes temas: a comunicação interna, clareza de 

procedimentos, incentivo à capacitação dos técnicos administrativos, ações de des-

centralização e promoção do envolvimento da instituição com a comunidade local e 

com outras instituições da região. Observou-se uma expressiva repetição de pala-

vras como “incentivar”, “valorizar”, “apoiar” e “integrar”, que levantam uma questão 

sobre a necessidade de transformar ações e valores abstratos e intangíveis em 

ações concretas e resultados, desafio que define um processo contínuo de inovação.

  

Como sugestão para trabalhos futuros, propõe-se a realização de estudos 

multicaso para a verificação de pontos convergentes e divergentes entre as institui-

ções públicas de ensino com relação ao seu potencial estratégico de inovação. Ou-

tra possibilidade seria uma análise quantitativa dos impactos da implantação dos 

campi no interior do estado para o desenvolvimento local. 
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Esta pesquisa tem como objetivo estudar os fatores que facilitam a inovação 

e a criação de novos conhecimentos nas organizações públicas, visando a proposta 

de soluções para os problemas apontados. 

O questionário é anônimo, sua identidade não será revelada. 

A pesquisa se destina aos técnicos administrativos do campus Nova 

Friburgo do Cefet/RJ. 

Por favor, responda baseando-se em suas opiniões e impressões pessoais, 

considerando a sua experiência como servidor do Cefet/RJ. 

 

 

Tempo de serviço no Cefet/RJ:  

Nível de escolaridade: 

Cargo (Nível Fundamental, Médio ou Superior): 

1 Na sua opinião, o Cefet/RJ tem  a intenção de produzir novos conhecimentos e inovar 
na área técnico-administrativa? Explique. 

2 Você tem autonomia e flexibilidade suficientes no seu ambiente de trabalho para 
resolver problemas com rapidez e eficiência? Explique. 

3 As metas e objetivos do Cefet/RJ são conhecidas por todos os servidores? Por que 
isso acontece? 

4 Como o campus vem cumprindo sua missão junto à sociedade e à região? Quais são 
os pontos fortes? Quais são os pontos fracos? 

5 Seu potencial é satisfatoriamente aproveitado e desenvolvido no Cefet/RJ? Por que 
acontece? O que você sugere para melhorar? 

6 O Cefet/RJ propõe aos servidores a reflexão e o questionamento dos procedimentos e 
rotinas de trabalho visando a melhoria destes processos? Comente. 

7 Você se sente comprometido com a missão do Cefet/RJ? Como você vê o 
comprometimento dos servidores para com seu trabalho? Por que isso acontece? 
Como poderia melhorar?  

8 Você recebeu treinamento formal para executar suas atividades profissionais? O 
Cefet/RJ incentiva a capacitação dos servidores? 

9 Existe trabalho em equipe eficaz no seu setor?  Entre os setores? Entre os campi do 
Cefet/RJ? Isso poderia melhorar seu trabalho? Comente.  
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10 O Cefet/RJ procura ouvir os alunos, enquanto clientes externos, e ter como foco suas 
necessidades? Como cliente interno da organização, você está satisfeito com os 
serviços prestados? Por quê?  

11 Como se configura a rede de relacionamentos do campus com outras instituições da 
cidade? O Cefet é conhecido pela população da cidade e participa ativamente da 
realidade local? Como poderia melhorar? 

12 Como você qualificaria a comunicação interna no Cefet/RJ? Por quê? Você tem 
acesso a informações que precisa de forma rápida e transparente? O que poderia ser 
feito para melhorar? Todos os servidores da organização conhecem o seu setor e os 
procedimentos pertinentes a ele? Você é informado do que está acontecendo na 
organização? O que poderia ser feito para melhorar? É simples e rápido entrar em 
contato com qualquer setor da organização? 

13 Como são tratadas as novas ideias que poderiam melhorar a qualidade do seu 
trabalho? Existe um incentivo a sugestões?  

O Cefet/RJ valoriza e apoia a criatividade e as novas ideias por parte dos técnicos 
administrativos? 

14 Para você, o Cefet/RJ tem potencial para se tornar uma instituição inovadora? O que 
falta para isso acontecer? Comente. 

 


