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RESUMO 

No setor público, a adoção de inovação, em contraponto à geração, apresenta-se como uma alternativa 
para minimizar as incertezas inerentes ao processo e dar mais segurança ao gestor público para 
empreender. Todavia, uma revisão da literatura demonstra que ainda há lacunas em estudos acadêmicos 
acerca dos fatores determinantes da adoção de inovação no setor público brasileiro tanto em nível 
organizacional quanto intraorganizacional. Assim, essa pesquisa teve como objetivo descrever os fatores 
determinantes da adoção do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) na Superintendência de Seguros 
Privados (SUSEP), à luz do framework proposto por Frambach e Schillewaert (2002). A pesquisa adotou 
abordagem qualitativa, de caráter descritivo, a partir de estudo de caso integrado:  adoção organizacional 
(adoção pela instituição) e adoção intraorganizacional (aceitação pelos servidores, usuários da 
inovação). A coleta de dados se deu mediante entrevistas semiestruturadas, formulário de complemento 
de frases, análise documental e observação participante. Os dados coletados foram tratados por meio de 
análise de conteúdo, com apoio do software de análise de dados Nvivo. Os resultados indicaram como 
fatores preponderantes da adoção organizacional: a vantagem relativa do SEI em comparação ao sistema 
anteriormente em uso; a liderança e patrocínio à inovação por parte da alta administração da SUSEP, à 
época; a compatibilidade do SEI aos valores socioculturais; a relevância da inovação como solução para 
problemas ora existentes na Autarquia; o baixo custo financeiro; e a baixa presença de incertezas, 
decorrentes tanto do baixo custo financeiro como da chancela do Ministério do Planejamento à 
ferramenta. No que ser refere à adoção intraorganizacional, os benefícios da ferramenta demostraram 
que a adequação da inovação aos valores e necessidades dos servidores foi fator determinante, bem 
como a persuasão social, evidenciada pelo apoio dos gestores à ferramenta e pela obrigatoriedade de 
uso. As externalidades do ambiente destacaram-se como fator fundamental para que a principal barreira, 
segurança da informação, fosse vencida. Outro fator determinante para o sucesso do projeto, 
principalmente na adoção intraorganizacional, foi a escolha acertada da equipe responsável pela 
implantação do SEI, com destaque para o líder do projeto. Entre os fatores que influenciaram 
negativamente na adoção organizacional, além das peculiaridades próprias do setor público, observou-
se a baixa inovatividade da SUSEP. Por sua vez, foram apontados como fatores negativos na adoção 
intraorganizacional: a alta resistência a mudanças e a baixa predisposição para inovar por parte corpo 
funcional da Autarquia e a idade dos servidores associada ao tempo de casa - quanto maiores, mais 
acentuada a influência. Os resultados em sua maioria convergiram com as proposições integrantes do 
framework proposto por Frambach e Schillewaert (2002). Todavia, alguns pontos divergentes e outros 
não propostos por esses autores foram evidenciados, ensejando a adequação do modelo proposto às 
evidências desta pesquisa. Em termos de aplicabilidade prática, o modelo resultante desse trabalho, 
adaptado às organizações do setor público com base nos resultados da pesquisa, ao evidenciar os fatores 
que foram determinantes na adoção e implantação do SEI na SUSEP, poderá contribuir com outras 
instituições públicas na adoção e implantação dessa ferramenta e prover subsídios relevantes à SUSEP 
em futuros projetos de inovação. 

Palavras chave: determinantes, adoção de inovação, inovação, setor público 



ABSTRACT 

The adoption of innovation in the public sector, as opposed to generation, represents an alternative to 
minimize the uncertainties inherent in the process and to give assurance to the public manager to 
undertake. However, a review of the literature demonstrates that there are still gaps in academic studies 
about the determinants factors in innovation adoption in the Brazilian public sector, both organizational 
and intraorganizational levels. In This way, this research aimed to describe the determinants factors of 
the adoption of the Electronic Information System (SEI) in Superintendência de Seguros Privados 
(SUSEP), under the framework proposed by Frambach and Schillewaert (2002). A qualitative approach 
was adopted based on an integrated case study: organizational adoption (adoption by the institution) and 
intra-organizational adoption (acceptance by the innovation users). Data collection was made through 
semi-structured interviews, form of sentences complement, document analysis and participant 
observation. The collected data was treated by means of content analysis, with the support of the data 
analysis software Nvivo. The results revealed as predominant factors of organizational adoption: the 
relative advantage of the SEI compared to the system previously in use; the leadership and sponsorship 
towards innovation by the top management of SUSEP at that time; the compatibility of the SEI with 
sociocultural values; the relevance of the innovation as solution to problems existing in the autarchy; 
the low financial cost; and the low presence of uncertainties, arising both from the low financial cost 
and from the seal of the Ministry of Planning. Regarding intraorganizational adoption, the benefits of 
the tool demonstrated that the adequacy of the innovation to the values and needs of the public servants 
was a determinant factor, as well as the social persuasion, evidenced by the support of the managers to 
the tool and by the compulsory use. The environment externalities stood out as a fundamental factor to 
overcome the main barrier, the information security. Another determinant factor for the success of the 
project, especially in the intraorganizational adoption, was the right choice of the implementation team 
members, with emphasis for the project leader. SUSEP’s low innovativeness stands out, among the facts 
that have negatively influenced organizational adoption, beside the specific characteristics of the public 
sector. On the other hand, in the intraorganizational adoption were identified as negative factors: the 
high resistance to changes and the staff low innovativeness; and the public server age associated with 
its job tenure - the greater, the greater the negative influence. The results, for the most part, converged 
with the propositions of Frambach and Schillewaert (2002). However, some divergent points and others 
not proposed by these authors were evidenced, entailing the adequacy of the proposed model to the 
evidences of this research. Regarding the practical applicability, the model resulting from this study, 
adapted to the public sector organizations based on the results of the research, by showing the factors 
that were determinants in SEI’s adoption and implementation in SUSEP, could contribute with other 
public institutions in the adoption and implementation of this tool and provide relevant subsidies to 
SUSEP in future innovation projects. 

Keywords: determinants, innovation, innovation adoption, public sector 
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO  

O programa de pesquisa PUBLIN investiga a inovação pública na União Europeia, o 

MEPIN, nos países nórdicos, mensura a inovação no setor público e o NESTA busca incentivar 

e mensurar a inovação nas organizações públicas do Reino Unido. Essas são algumas das ações 

de apoio e incentivo à inovação no setor público mundo afora.   

No Brasil, a valorização de práticas inovadoras no setor público vem se ampliando por 

meio de diversas iniciativas. Entre elas: 

- Concurso Inovação na Gestão Pública Federal (CIGPF), promovido, desde 1996, pela 

Escola Nacional de Administração Pública (Enap) em parceria com o Ministério do 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, tem por propósito incentivar a implementação e a 

disseminação de iniciativas inovadoras na administração pública; 

- Prêmio Innovare, promovido pelo poder Judiciário, na sua 14ª edição em 2017, 

objetiva identificar, premiar e disseminar práticas inovadoras que aumentem a qualidade da 

prestação jurisdicional e contribuam com a modernização da justiça brasileira;  

- Programa de Modernização Integrada do Ministério da Fazenda (PMIMF), criado em 

2011, propõe a institucionalização de uma rede de inovação por meio de uma frente de trabalho 

voltada à inovação de processos e projetos; e,  

- Rede Federal de Inovação no serviço público, InovaGov, criado em 2016, com 

participação do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, do Tribunal de Contas 

da União e do Conselho da Justiça Federal, objetiva alavancar ações de inovação entre os órgãos 

e entidades dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além de estimular a interação do 

governo com outros setores, como o setor privado e o acadêmico. E, assim, desenvolver de 

forma sistêmica uma cultura inovadora no setor público.  

Inovação requer ambiente de liberdade que incentive o pensamento e a ação criativa. A 

capacidade de ver conexões, identificar oportunidades e aproveitá-las impulsiona a inovação 

(TIDD; BESSANT; PAVITT, 2009). O setor público constitui um ambiente menos favorável à 

inovação do que o setor privado, com ações de punição por iniciativas fracassadas mais severas 

do que por recompensas pela inovação. A aversão ao risco ou o medo do fracasso constituem 

uma das principais  barreiras à inovação no setor público (KOCH et al., 2006). 

Regido por normas legais, onde o formalismo, a rigidez dos procedimentos, as estruturas 

burocráticas e hierarquizadas ainda se fazem presentes (RIBEIRO; PEREIRA; BENEDICTO, 
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2013), o setor público tem um grande desafio:  tornar o ambiente flexível e empreendedor, para 

motivar ações criativas e inovadoras, visando à eficiência e à qualidade na prestação de serviços 

públicos (GUIMARÃES, 2000). 

Nesse cenário de conflito, de um lado a burocracia e a aversão ao risco que restringem 

as mudanças e, de outro as forças inovadoras que requerem cultura flexível e gestão 

empreendedora de forma a permitir ao setor público atuação ágil e eficiente, num mundo de 

rápidas transformações (KOCH et al., 2006; VALVERDE; CASTOR, 1998), a adoção de 

inovação se apresenta como uma alternativa para minimizar as incertezas inerentes ao processo 

de inovação, dando mais segurança ao gestor público para empreender.   

A adoção de inovação vem ganhando espaço na administração pública federal. O Portal 

do Software Público Brasileiro, inciativa do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e 

Gestão, para compartilhamento, sem ônus, de softwares livres específicos, com o propósito de 

apoiar à necessidade de modernização da máquina pública brasileira, destaca-se nesse processo.  

O Sistema Eletrônico de Informações (SEI), premiado no 20o CIGPF, na área temática 

de gestão da informação, é um desses softwares. O SEI integra um projeto maior da 

administração pública federal, o Processo Eletrônico Nacional (ANDRADE, 2016).  

Desenvolvido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região para gerir, de forma 

eletrônica, processos e documentos, o SEI se tornou um projeto estratégico para toda a 

administração pública, pelos benefícios que proporciona: inovação, economia do dinheiro 

público, transparência, compartilhamento de conhecimento e sustentabilidade (SOFTWARE 

PUBLICO BRASILEIRO, 2016). Em dezembro de 2017 já havia sido implantado em 65 

instituições da administração pública federal, autárquica e fundacional e encontrava-se em fase 

de implantação em outras 53 instituições (PENSEI, 2017). 

Por suas características, implementação de novo software, de novos procedimentos e 

incremento da eficiência, acarretando, em grande parte,  mudanças também na organização do 

trabalho, a adoção do SEI pode se caracterizar como no limiar entre a inovação de processos e 

a inovação organizacional, uma vez que guarda aspectos de ambos os tipos de inovação 

(OLIVEIRA, 2015).  

A difusão da inovação tem importante papel nesse contexto de adoção de inovação, uma 

vez que, para o sucesso da inovação, é fundamental que as pessoas entendam e aceitem a 
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mudança, e isso se dá por meio da aprendizagem (KOCH; HAUKNES, 2005). A geração, 

transmissão e recepção da informação desempenham papel fundamental na difusão e no 

impacto da inovação.  

A implementação é particularmente importante, uma vez que as organizações públicas 

podem adotar uma inovação em busca de legitimidade, sem sua implementação plena 

(WALKER; DAMANPOUR; DEVECE, 2011). Entretanto, para que a adoção de uma inovação 

possa alcançar os benefícios esperados é necessário que ela seja realmente implementada, isto 

é, posta em prática, aceita pelos usuários e regularmente utilizada por eles.   

Diversos fatores podem contribuir para a decisão de adoção, que acontece em dois 

níveis: nível organizacional, que se refere à decisão tomada pela organização e nível 

intraorganizacional, que se refere à decisão tomada de forma individual pelo corpo funcional 

da organização. Porém, o sucesso da adoção depende dos resultados de ambas as decisões 

(FRAMBACH; SCHILLEWAERT, 2002). 

Partindo das proposições apresentadas por Frambach e Schillewaert (2002) para o 

processo de adoção de inovação, pretende-se, com o presente trabalho explorar como ocorre o 

processo de adoção de inovação na administração pública federal brasileira, tanto no nível 

organizacional como no nível intraorganizacional. 

1.1 QUESTÃO PROBLEMA 

Por determinantes, entendem-se os fatores que facilitam ou impedem a mudança real. 

Assim, ao adotar inovações, é importante ter uma visão dos fatores determinantes que possam 

facilitar ou impedir sua adoção efetiva. (FLEUREN; WIEFFERINK; PAULUSSEN, 2004).  

Uma vez que a adoção do SEI pela SUSEP, pode ser considerada uma experiência de 

adoção de inovação com implementação plena, cabe o levantamento:  

Quais os fatores determinantes para a adoção do Sistema Eletrônico de Informação 

(SEI), na Superintendência de Seguros Privados? 
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Principal 

O propósito desse estudo foi descrever os fatores determinantes para a adoção do 

Sistema Eletrônico de Informação (SEI), na Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). 

1.2.2 Objetivos Intermediários 

� Entender as características e peculiaridades da inovação no setor público; 

� Entender a inovação organizacional e a de processos no setor público; 

� Identificar os procedimentos e instrumentos utilizados pela SUSEP no processo de 

adoção do SEI; 

� Descobrir quais fatores contribuíram positiva e negativamente no processo de adoção 

do SEI na autarquia, tanto no nível organizacional como no nível intraorganizacional. 

 1.3 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO: ESPACIAL, TEMPORAL E TEÓRICA  

1.3.1 Delimitação Espacial  

O estudo foi realizado na cidade do Rio de Janeiro, sede da Superintendência de Seguros 

Privados. 

1.3.2 Delimitação Temporal  

A pesquisa de campo foi realizada entre os meses de setembro e outubro de 2017 e 

abordou o período de iniciação, decisão da adoção, implementação e disseminação (aceitação 

e perpetração) do SEI na SUSEP, compreendido entre 2013 e 2016. As entrevistas foram 

realizadas ao longo do mês de setembro e o formulário para complemento de frases esteve 

disponível para respostas de 25 de setembro a 11 de outubro. 

1.3.3 Delimitação Teórica  

O estudo abordou o processo de adoção do SEI sob a perspectiva de projeto de inovação, 

à luz do framework proposto por Frambach e Schillewaert (2002). Foi analisado todo o processo 

de adoção, desde a sua iniciação até a implementação e aceitação pelos usuários, com ênfase 

na decisão organizacional de adoção e na aceitação intraorganizacional. Não fez parte do escopo 
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desse trabalho a análise do SEI como projeto de software ou sistema de gestão da informação, 

bem como explorar os possíveis benefícios advindos da inovação adotada. 

1.4 RELEVÂNCIA: ORGANIZACIONAL/SOCIAL E ACADÊMICA 

1.4.1 Relevância Organizacional/Social/Governamental 

O setor público desempenha um papel relevante na economia global uma vez que utiliza 

grande parte dos recursos disponíveis e, portanto, deve ter capacidade para desenvolver 

competências e inovar, para oferecer melhores serviços à sociedade  (KOCH; HAUKNES, 

2005). “A inovação é fundamental para a melhoria do desempenho de organizações, tanto do 

setor privado quanto do setor público” (SOUSA et al., 2015, p. 460).   

A relevância do setor público pode ser confirmada pelo valor da despesa de consumo 

com a administração pública no terceiro trimestre de 2016, que representou cerca de 19,20% 

do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, arrecadado no mesmo período (IBGE, 2016). Por 

outro lado, por meio de sua atuação, o setor público também fomenta a economia. Em 2016 o 

mercado supervisionado pela SUSEP teve participação da ordem de 3,8% no PIB brasileiro 

(SUSEP, 2017b).  

O escopo da pesquisa alinha-se com o Plano Estratégico da SUSEP para o período de 

2016-2020, que traz entre seus objetivos estratégicos “Modernizar e aprimorar os processos de 

trabalho da SUSEP” (PE SUSEP 2016-2020, p.11). A inovação também aparece como uma de 

suas perspectivas: “A perspectiva de gestão e inovação identifica ações e inovações nas áreas 

de gestão de pessoas, tecnologia da informação, comportamento organizacional e suporte 

logístico necessárias para assegurar o crescimento e o aprimoramento contínuo da SUSEP” 

(SUSEP,2016, p.10). 

Embora o número de estudos sobre inovação no setor público tenha aumentado ao longo 

dos últimos anos, há lacunas no conhecimento em algumas dimensões da inovação, requerendo 

estudo mais profundo. Entre elas, os determinantes da inovação (CAVALCANTE; CAMÕES, 

2016a, 2016b). A identificação dos determinantes da adoção é essencial para que se possa 

conceber uma estratégia de inovação adequada e eficaz, adaptada a esses determinantes 

(FLEUREN; WIEFFERINK; PAULUSSEN, 2004). 
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Nesse cenário, o presente estudo pretende gerar subsídios que auxiliem a administração 

pública federal e, principalmente a SUSEP, no processo de modernização do setor público, 

contribuindo para apoiar iniciativas inovadoras, com vistas à melhoria da qualidade, maior 

eficiência e melhor desempenho do serviço público brasileiro.  Destaca-se ainda a alta 

capilaridade do SEI, solução que vem sendo adotada por diversas instituições públicas, 

ministérios e suas unidades.   

Espera-se também que os resultados da pesquisa possam contribuir para ressaltar novas 

possibilidades de aprimoramento e modernização dos processos de trabalho da SUSEP, 

apoiando, assim, em futuro próximo, outras iniciativas inovadoras. Adicionalmente, poderá 

mostrar a importância da gestão da inovação no processo de modernização do serviço público 

brasileiro, favorecendo a sua institucionalização. 

1.4.2 Relevância Acadêmica 

Diversas pesquisas foram efetuadas com o objetivo de estudar os efeitos da adoção de 

inovação no desempenho das organizações  (DAMANPOUR; EVAN, 1984) ou os antecedentes 

da adoção de inovação (DAMANPOUR; WALKER; AVELLANEDA, 2009; De VRIES; 

BEKKERS; TUMMERS, 2014; WALKER, 2006). Porém, os fatores determinantes da adoção 

de inovação no setor público, principalmente no Brasil, é um tema que merece investigação 

mais profunda (CAVALCANTE; CAMÕES, 2016a, 2016b). Brandão e Bruno-Faria (2013) 

argumentam que ainda há lacunas nas pesquisas sobre inovação no setor público, apontando  os 

fatores determinantes da inovação como uma das lacunas que merece  ser preenchida, para uma 

melhor compreensão do tema.  

O presente projeto se propõe a contribuir para a discussão do tema, inovação no setor 

público, ainda pouco explorado em estudos acadêmicos no Brasil  (BRANDÃO; BRUNO-

FARIA, 2013; SOUSA et al., 2015). Em especial, visa a colaborar para o preenchimento da 

lacuna apontada quanto aos fatores determinantes da adoção de inovação no setor público, em 

particular na administração pública federal brasileira, encorajando o debate, de forma a 

possibilitar novos desafios no âmbito da comunidade acadêmica. 
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CAPÍTULO 2 – REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 INOVAÇÃO NO SETOR PÚBLICO 

2.1.1 Características e peculiaridades 

A inovação promovida pelo Estado pode ser analisada sob duas perspectivas: o Estado 

no papel de facilitador da inovação, induzindo o setor privado a inovar, por meio de novas  leis 

e novas políticas moldadores das atividades desse setor; ou o Estado inovador, responsável pela 

inovação, quando no seu papel de agente econômico, atuando em áreas típicas de ação pública, 

de caráter social e em áreas estratégicas (OLIVEIRA; SANTANA; GOMES, 2014). Nessa 

relação, as empresas privadas podem implementar inovações que serão adaptadas pelo setor 

público e vice-versa (KOCH et al., 2006).  

Os serviços prestados pelo setor público, além de serem “serviços”, também são 

“públicos”, com características específicas desse contexto. Entre elas: a natureza não comercial, 

monopolista e não competitiva, não gerando incentivos à inovação; direitos de propriedade 

desvalorizados, porquanto são controlados pelo mercado político, quando seus donos são os 

cidadãos; e, os princípios próprios do serviço público (legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência), com impactos tanto positivos como negativos na inovação 

(GALLOUJ; DJELLAL, 2012) .  

Segundo a OECD, são princípios da inovação no setor público: (1) novidade: 

representada pela incorporação de  novas abordagens, relativas ao contexto no qual são 

introduzidas; (2) implementação: as inovações devem ser implementadas, não são apenas 

ideias; e (3) impacto: relacionado ao alcance de melhores resultados, como eficiência, eficácia 

e satisfação dos usuários ou dos funcionários (DAGLIO; GERSON; KITCHEN, 2014). 

 A relação adoção/geração de inovações é maior no setor público do que no privado, 

como revelam Brandão e Bruno-Faria (2013). Para esses autores, proporcionalmente, o setor 

privado tende a gerar mais inovações inéditas do que o setor público, uma vez que o último tem 

maior propensão a adotar inovações geradas por outras organizações. Entretanto, os autores 

ressaltam que esse fato não sugere que o setor privado tenha um perfil mais inovador que o 

setor público. Koch et al. (2006) e Hartley, Sørensen e Torfing (2013)  argumentam não haver 

evidências de que o setor público seja menos inovador do que o setor privado. Para Arundel e 

Huber (2013) o setor público é tão ou mais inovador que o setor privado. Por outro lado, Potts 
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(2009) menciona que há um déficit de inovação no setor público quando comparado ao setor 

privado. 

A principal diferença entre a inovação no setor público e no setor privado está no 

objetivo. O setor privado busca, por meio da inovação, alcançar vantagem competitiva para 

apoiar a geração de lucro. Já no setor público não existe uma motivação única  para a inovação 

(DAGLIO; GERSON; KITCHEN, 2014). Além de múltiplos, como sumarizado no Quadro 1, 

os objetivos da inovação no setor público também são concorrentes, requerendo, muitas vezes, 

equilíbrio entre valores que competem entre si (DAGLIO; GERSON; KITCHEN, 2014).  

Quadro 1- Motivadores/Objetivos da Inovação no Setor Público 

Motivadores/objetivos Autores 
Economia Cavalcante e Camões (2016b) 

Eficácia Cavalcante e Camões (2016b); De Vries, Bekkers e Tummers (2014) 

Eficiência 
Bloch (2011); Cavalcante e Camões (2016b); De Vries, Bekkers e Tummers 
(2014)   

Envolvimento social Cavalcante e Camões (2016b); De Vries, Bekkers e Tummers (2014)    
Equidade Bloch (2011)      

Qualidade Bloch (2011); Cavalcante e Camões (2016b)    

Resposta ao ambiente externo Cavalcante e Camões (2016b) 

Satisfação dos usuários 
Bloch (2011); Cavalcante e Camões (2016b); De Vries, Bekkers e Tummers 
(2014)   

Fonte: elaboração própria com base nas publicações pesquisadas  

Para Koch et al. (2006), provavelmente as razões que motivam a inovação no setor 

público também estão presentes no setor privado.  Segundo Cavalcante e Camões (2016b), o 

setor público não inova somente em resposta a problemas econômicos, políticos e sociais, mas 

também influenciado pelo avanço tecnológico que conectou o mundo e pelo crescimento das 

expectativas dos cidadãos.  

Apesar das especificidades que supostamente inibem a inovação no setor público, entre 

elas a ausência de competição (CAVALCANTE; CAMÕES; SEVERO, 2016),  a aversão ao 

risco, a regulamentação rígida, a burocracia (BLOCH, 2011), a rigidez estrutural e as 

peculiaridades orçamentárias (OLIVEIRA; SANTANA; GOMES, 2014), as iniciativas de 

inovação no setor público vêm se ampliando (BLOCH, 2011; CAVALCANTE; CAMÕES; 

SEVERO, 2016).   

O Innobarometer 2010, pesquisa conduzida pela Comissão Europeia envolvendo mais 

de 4.000 organizações públicas da Europa, constatou inovações significativas. Entre 2008 e 
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2010, dois terços das instituições pesquisadas implantaram um serviço novo ou 

significativamente melhorado. Entre as principais características dessas inovações, destacaram-

se:  a probabilidade de a inovação aumentar linearmente em função do tamanho da instituição; 

a introdução de novas leis ou novos regulamentos como o principal ativador da inovação; e o 

predomínio de inovações top-down (THE GALLUP ORGANIZATION, 2011). 

Observa-se, também, um crescente interesse da comunidade acadêmica sobre o tema 

inovação no setor público (De VRIES; BEKKERS; TUMMERS, 2014). No entanto, ainda é 

nítida a predominância de estudos direcionados à inovação no âmbito do setor privado 

(CAVALCANTE; CAMÕES; SEVERO, 2016).   

A maior parte das publicações que versam sobre inovação no setor público não apresenta 

definição para inovação (De VRIES; BEKKERS; TUMMERS, 2014). Embora não exista 

consenso acerca da  definição de inovação no setor público (DAGLIO; GERSON; KITCHEN, 

2014 ;  BRANDÃO; BRUNO-FARIA, 2013), essa pesquisa mostra que alcançar resultados de 

valor público é um propósito comum.  

“A criação de valor nos serviços públicos pode ocorrer por meio do aumento da 

eficiência, melhoria da qualidade, satisfação do usuário, maior uso dos serviços, maior equidade 

na provisão dos serviços ou maior escolha ou variedade” (BLOCH, 2011, p. 3). O Quadro 2 

sintetiza como algumas organizações/agências, que se dedicam a estudar e fomentar a inovação 

no setor público, a concebem.  

Quadro 2 - Inovação no Setor Público 

Organização 
/Agência 

Inovação no setor público Referência 

ENAP 

“Mudanças em práticas anteriores, por meio da incorporação 
de novos elementos da gestão pública ou de nova combinação 
dos mecanismos existentes, que produzam resultados 
significativos para o serviço público e para a sociedade” 

Ferrarezi e Amorim 
(2007, p.17) 

EUROPEAN 
COMMISSION 

“Processo de gerar novas ideias e implementá-las para criar 
valor para a sociedade através de processos ou serviços novos 
ou melhorados”  

Expert Group on Public 
Sector Innovation (2013, 
p.5) 

NESTA 
"Inovação do setor público é sobre novas ideias que trabalham 
na criação de valor público” 

Mulgan (2007, p.6) 

NESTA 
“Inovação do setor público envolve a criação, desenvolvimento 
e implementação de ideias práticas, que alcançam um benefício 
público” 

Mulgan (2014, p.5) 

OECD 
“Inovação no setor público não deve ser apenas a 
implementação de algo novo, mas deve também alcançar 
resultados de valor para a sociedade”  

Daglio, Gerson e Kitchen 
(2014, p.4) 

PUBLIN 
“Implementação e desempenho de uma nova forma específica 
ou repertório de ação social, que é implementada 

Koch et al. (2006, p.9) 



	��

�

deliberadamente por uma entidade, no contexto dos objetivos e 
funcionalidades de suas atividades” 

Fonte: elaboração própria com base nas publicações pesquisadas 

Compreender a natureza da inovação como um processo puramente consciente é uma 

das falhas que dificultam a compreensão da inovação no setor público. Somam-se a essa o uso 

inadequado do modelo de inovação de produtos ao invés do modelo de inovação de processo 

de serviço e o posicionamento da inovação com um ‘bom’ normativo. Isto é,  partindo do 

princípio de que a inovação é essencial para a melhoria dos serviços públicos, supor que 

qualquer inovação é, a priori, uma coisa boa e, portanto, deve ser positiva, simplesmente porque 

é uma inovação (OSBORNE; BROWN, 2013).   

O setor público busca a eliminação do desperdício por meio da eficiência, da 

responsabilidade e da transparência (POTTS, 2009). Porém, inovação é risco, não há garantias 

de seu sucesso (DAMANPOUR; ARAVIND, 2012). Com intuito de eliminar o desperdício, o 

setor público, ainda que não intencionalmente, inibe também o “bom desperdício” - ônus 

necessário para experimentação: “O objetivo da eficiência é inconsistente com o objetivo da 

inovação. ” (POTTS, 2009, p. 35). 

2.1.2 Panorama da inovação na administração pública brasileira 

As características das inovações no setor público também têm sido estudadas por meio 

da análise das premiações em concursos sobre o tema (BRANDÃO; BRUNO-FARIA, 2013). 

No Brasil, o Concurso Inovação na Gestão Pública Federal (CIGPF), organizado pela 

Enap, reconhecido como ferramenta principal na prospecção de novas ideias no governo 

federal,   tem estimulado o avanço e incitado transformações na administração pública 

(CAVALCANTE; CAMÕES; SEVERO, 2016).  Assim, a análise das inovações premiadas 

durante os 20 anos do CIGPF, de 1996 a 2016, permite traçar um panorama da inovação na 

administração pública brasileira.   

As 19 iniciativas de inovações voltadas para o serviço de saúde, premiadas nos CIGPFs 

entre 1995 e 2011,  foram analisadas por Ferreira et al. (2014), sendo classificadas em três tipos: 

inovação de processo, produto/serviço e organizacional. A inovação de processos foi a mais 

premiada, seguida da inovação em serviços. As inovações organizacionais também foram 

classificadas como inovação de processos.  Como resultados alcançados, os autores da pesquisa 

apontam: otimização de processo de trabalho, aumento da satisfação dos usuários e aquisição 
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de competências organizacionais. Segundo esses autores, todas as inovações avaliadas tinham 

como escopo o ambiente interno - eficiência operacional. 

Já Souza et al.  (2013) analisaram as 323 iniciativas de inovação premiadas em 16 anos 

do CIGPF, no período entre 1995 e 2012. As mais premiadas foram as inovações 

organizacionais, seguidas das inovações em processos. Com relação às áreas temáticas 

estabelecidas pela Enap, os destaques foram o atendimento ao cidadão e a melhoria de 

processos de trabalho. A relação entre as duas tipologias mais premiadas, inovação 

organizacional e inovação de processos, e as áreas temáticas estabelecidas pela Enap, pode ser 

observada na Tabela 1.  

Tabela 1 - Relação entre as Tipologias mais Premiadas e Áreas Temáticas 

Áreas Temáticas 
Tipologias Total por área 

temática Organizacional Processos 
Arranjos institucionais para coordenação e/ou 
implementação de políticas públicas 

10 19 51 

Atendimento ao cidadão 9 30 72 
Avaliação e monitoramento de políticas públicas 1 3 8 
Gestão da informação 13 8 35 
Gestão e desenvolvimento de pessoas 16 0 31 
Melhoria de processos de trabalho 37 20 68 
Planejamento, gestão e desempenho institucional 49 6 58 
Total 135 86 323 

Fonte: adaptado de Souza et al. (2013) 

Oliveira, Santana e Gomes (2014) analisaram as inovações premiadas pelo CIGPF, no 

período de 2004 a 2012, classificando-as em diversas dimensões, entre elas: ambiente, tipo de 

inovação, capilaridade e fatores de sucesso. Os resultados, demonstrados na Tabela 2, apontam 

que a maior parte das inovações foi voltada para o ambiente interno. Eram novidade para a 

própria organização e respondiam a necessidades internas da organização. Entre os fatores de 

sucesso avaliados, o engajamento e comprometimento da equipe, bem como a parceria com 

outras instituições foram os grandes destaques.  

Tabela 2 - Fatores que Apontam o Dinamismo da Inovação no Setor Público Brasileiro 

Dimensões % de participação 
Ambiente para o 
qual estava voltada 
a iniciativa 

Ambiente interno 46% 
Ambiente externo à organização 24% 
Ambiente interno e externo 30% 

Tipo de inovação 
Nova para a organização 46% 
Nova para a sociedade 11% 
Apenas mudança de rotina 43% 

Capilaridade 
Necessidades internas da organização 49% 
População específica 27% 
Conjunto da população 4% 
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População específica e necessidades internas da 
organização 

14% 

Conjunto da população quanto as necessidades internas da 
organização 

6% 

Fatores de sucesso 

Decisão política e/ou dos dirigentes 28,6% 
Engajamento e comprometimento da equipe envolvida 37,8% 
Disponibilidade de recursos 14,3% 
Participação do setor privado 9,2% 
Participação de universidades e centros de pesquisa  8,2% 
Participação de outros órgãos e/ou atores, exceto setor 
privado e academia 

36,7% 

Fonte: adaptado de Oliveira, Santana e Gomes (2014)

Esses mesmos autores também investigaram o grau de sustentabilidade dessas ações.  

Encontravam-se ativas 83% das iniciativas, demonstrando um alto grau de sustentabilidade.  Ao 

analisar somente as iniciativas ainda ativas, observaram que os fatores de sucesso que mais 

contribuíram para o êxito das iniciativas estavam fortemente relacionados à sua 

sustentabilidade, conforme apresentado na Tabela 3.     

Tabela 3 - Colaboração dos Fatores de Sucesso na Sustentabilidade das Iniciativas 

Fatores de Sucesso 
% de participação 
na sustentabilidade 

% participação 
no êxito 

Decisão política e/ou dos dirigentes 30,9% 28,6% 

Engajamento e comprometimento da equipe envolvida 39,5% 37,8% 

Disponibilidade de recursos 14,8% 14,3% 

Participação do setor privado 8,6% 9,2% 

Participação de universidades e centros de pesquisa  9,9% 8,2% 

Participação de outros órgãos e/ou atores, exceto setor privado e 
academia 

40,7% 36,7% 

Fonte: adaptado de Oliveira, Santana e Gomes (2014)

Cavalcante, Camões e Severo (2016) analisaram  os 20 anos do CIGPF, de 1996 a 2016, 

perfazendo um total de 1934 iniciativas inscritas e 362 premiadas. Conforme classificação da 

Enap, a área temática com maior número de inscrições - melhoria de processos – foi também a 

mais premiada, seguida da área de atendimento ao cidadão. Segundo os autores da pesquisa, o 

maior número de inscrições  na área temática de melhoria de processos, pode ser explicada pela 

“exigência constante por aprimoramento e racionalização dos processos de trabalho nos órgãos 

públicos” (CAVALCANTE; CAMÕES; SEVERO, 2016, p.17).   

A maior parte das inscrições e premiações foram oriundas do Ministério da Educação, 

Ministério da Fazenda e Ministério da Saúde, respectivamente, sugerindo a existência de um 

ambiente propenso à inovação e a mudanças, além do tamanho dessas organizações 
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(CAVALCANTE; CAMÕES; SEVERO, 2016).  A Tabela 4 apresenta a comparação entre o 

percentual das inscrições e o das premiações por área temática da Enap. 

Tabela 4 - Comparação do Percentual de Inscrições e de Premiações por Áreas Temáticas 

Áreas temáticas % inscrições % premiações  

Arranjos institucionais para coordenação e implementação de 
políticas públicas 

14,9% 16,2% 

Atendimento ao cidadão 13,6% 18,8% 
Avaliação e monitoramento de políticas públicas 2,7% 2,8% 
Gestão da informação 14,0% 10,5% 
Gestão e desenvolvimento de pessoas 13,0% 8,3% 
Melhoria de processos de trabalho 23,7% 19,7% 
Planejamento, orçamento, gestão e desempenho institucional 13,2% 16,5% 
Outros 4,9% 7,1% 

Fonte: adaptado de Cavalcante, Camões e Severo (2016) 

Anualmente, o CIGPF seleciona 20 iniciativas de inovação para a fase final do concurso 

e premia as 10 mais inovadoras, conforme explicam Cavalcante e Camões (2016b). Esses 

autores analisaram e compararam as iniciativas de inovação selecionadas e as premiadas nos 

CIGPFs que ocorreram no período entre 2007 e 2015.  Entre os resultados encontrados, 

demonstrados na Tabela 5, a grande surpresa foi o número de adoções ter sido inferior ao 

número de iniciativas desenvolvidas internamente nas organizações, uma vez que a literatura 

aponta a predominância de adoções no setor público.  

Foi observado ainda pelos autores dessa pesquisa que a abordagem predominante, 93% 

de total de iniciativas avaliadas, foi top-down ou horizontal - processo de cocriação entre 

gestores e servidores de nível médio ou baixo na hierarquia. Poucas iniciativas foram 

concebidas pelo nível hierárquico mais baixo do corpo funcional sem a participação de gestores. 

A pesquisa mostrou que o maior número de iniciativas selecionadas bem como 

premiadas está relacionado às áreas temáticas de arranjos institucionais, melhorias de processos 

e gestão de informação, respectivamente. As áreas relacionadas a planejamento e orçamento e 

gestão de pessoas apresentaram o menor número de premiações.  

Tabela 5 - Iniciativas Premiadas e Selecionadas Distribuídas por Estágio, Abordagem e Área Temática 

Descrição 
Premiadas Selecionadas Total 

Num. % Num. % Num. % 
Estágio da 
Inovação 

Desenvolvimento interno 52 58% 77 86% 129 72% 
Adoção 38 42% 13 14% 51 28% 

Abordagem 
Top-Down 49 54% 25 28% 74 41% 
Horizontal 38 42% 56 62% 94 52% 
Bottom-Up 3 3% 9 10% 12 7% 

Área Temática Arranjos institucionais 28 31% 19 21% 47 26% 
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Melhoria de processos 18 20% 19 21% 37 21% 
Gestão da informação 16 18% 18 20% 34 19% 
Atendimento ao cidadão 14 16% 9 10% 23 13% 
Avaliação e monitoramento 8 9% 7 8% 15 8% 
Planejamento e orçamento 3 3% 12 13% 15 8% 
Gestão de pessoas 3 3% 6 7% 9 5% 

Fonte: adaptado de Cavalcante e Camões (2016b)     

A alta convergência entre objetivos iniciais e os resultados alcançados também foi 

ressaltada por Cavalcante e Camões (2016b). Segundo eles, os objetivos mais frequentes na 

literatura sobre inovação no serviço público foram citados como resultados alcançados.   A 

qualidade, a eficácia e a eficiência, objetivos que se relacionam com a melhoria do desempenho 

organizacional, estão entre os que mais se destacaram. Os resultados alcançados, qualidade, 

eficiência, eficácia e economia, lideraram o ranking, demostrando a melhoria dos serviços e 

das políticas públicas no governo federal brasileiro proporcionada pela inovação.  

2.2 INOVAÇÃO DE PROCESSOS 

A inovação de processos relaciona-se à maneira como os produtos são criados e 

entregues. Um novo modelo de carro ou novo tipo de seguro são inovações de produtos, porém, 

a mudança nos métodos de fabricação e nos equipamentos usados para produzir o carro ou nos 

procedimentos para a emissão do seguro são inovações de processos (TIDD; BESSANT; 

PAVITT, 2009; p.10), pois referem-se a “mudanças significativas nos métodos de produção e 

de distribuição” (OECD, 2005a; p.23).  

Para contemplar inovações de processos nos setores voltados à prestação de serviços, o 

Manual de Oslo expande essa definição, incluindo o conceito de inovações tecnológicas: a 

implementação de melhorias ou nova tecnologia da informação e da comunicação (TIC) em 

atividades auxiliares de suporte no setor de serviços (por exemplo: compras, contabilidade e 

computação) também são inovações de processos, se essas visam melhorar a qualidade e/ou a 

eficiência do serviço (OECD, 2005a; p.59). 

Entretanto, o Manual ressalta que inovações tecnológicas devem ocorrer no processo de 

produção do serviço ou do bem.   Assim, propõe que inovação de processos é “a implementação 

de um método de produção ou distribuição novo ou significativamente melhorado. Incluem-se 

mudanças significativas em técnicas, equipamentos e/ou softwares” (OECD, 2005a; p.58). 
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Complementando, argumenta que as inovações de processo têm entre seus objetivos a 

redução de custos de produção ou de distribuição, a melhoria da qualidade, a produção ou 

distribuição de produtos (bens ou serviços)  novos ou significativamente melhorados (OECD, 

2005a): 

 “As inovações de processo incluem métodos novos ou significativamente melhorados para a 

criação e a provisão de serviços. Elas podem envolver mudanças substanciais nos equipamentos 

e nos softwares utilizados em empresas orientadas para serviços ou nos procedimentos e nas 

técnicas que são empregados para os serviços de distribuição. São exemplos a introdução de 

dispositivos de rastreamento para serviços de transporte, a implementação de um novo sistema 

de reservas em agências de viagens e o desenvolvimento de novas técnicas para gerenciar 

projetos em uma empresa de consultoria” (OECD, 2005a; p.59). 

A PINTEC - Pesquisa de Inovação Tecnológica promovida pelo IBGE, relaciona 

inovação de processos a mudanças nos métodos de produção, quer por introdução de novos 

métodos ou por aperfeiçoamento dos existentes. Em serviços, podem abarcar mudanças em 

equipamentos e/ou softwares utilizados, procedimentos ou técnicas empregados tanto na 

geração como no fornecimento dos serviços, inclusive em atividades de apoio à produção dos 

serviços. Como exemplo, cita a automatização ou a utilização de softwares para atividades 

específicas, desde que estas se traduzam em melhoria do processo   (IBGE, 2015).   

Tomando por base o crescimento da competitividade japonesa nos anos 1990, 

comparada com a americana no mesmo período, pesquisadores creditaram essa expansão à 

propensão dos japoneses à inovação de processos, tendo em vista a tendência americana para 

inovação de produtos.  Porém, esse entendimento pode ser consequência da falta de clareza nas 

definições de inovação de produtos e de processos, dado que a definição da primeira muitas 

vezes engloba a segunda (BHOOVARAGHAVAN; VASUDEVAN; CHANDRAN, 1996). 

O Manual de Oslo reconhece que inovações de processo podem conter características 

que também estão presentes em outros tipos de inovação e propõe algumas diretrizes para a 

distinção: (1) caracteriza-se como inovação de processos, e não de serviços, a inovação que 

envolver métodos, equipamentos e/ou habilidades, novos ou melhorados, para o desempenho 

do serviço, sem alterar suas características finais; (2) caso  a inovação envolva mudanças nas 

características do serviço e nos métodos, equipamentos e/ou nas habilidades de sua prestação, 

esta será tanto uma inovação de serviços como de processos; (3) já as inovações organizacionais 

diferenciam-se das inovações de processos por relacionarem-se a pessoas e à organização do 
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trabalho, enquanto as inovações de processo referem-se, sobretudo, à implementação de novos 

equipamentos, softwares, técnicas ou procedimentos (OECD, 2005a). 

2.2.1 Inovação de Processos no Setor Público 

Ao contrário das inovações em serviços, inovações de processo têm foco interno e visam 

a aumentar a eficiência e a efetividade dos processos internos da organização (DAMANPOUR; 

WALKER; AVELLANEDA, 2009). Referem-se a como o serviço é prestado (WALKER, 

2014) e facilitam o fornecimento dos serviços aos cidadãos (DAMANPOUR; WALKER; 

AVELLANEDA, 2009). Portanto, não geram novos produtos ou novos serviços, porém, 

podem, indiretamente, influenciar na sua adoção (WALKER, 2006; 2007).  

Fatores ambientais e organizacionais afetam, de forma diversa, a adoção de cada um dos 

tipos de inovação. Assim, a importância de se distinguir os tipos de inovação não se restringe à 

identificação de suas características (DAMANPOUR; WALKER; AVELLANEDA, 2009). Sua 

distinção é fundamental para o entendimento da adoção de inovação (WALKER, 2007).   

A avaliação das diferenças no modo como as organizações públicas inovam, depende 

de como a inovação é definida (ARUNDEL; CASALI; HOLLANDERS, 2015). Pesquisadores 

argumentam que resultados inconsistentes em pesquisas se devem a variações na definição e 

operacionalização de conceitos (WALKER, 2014). Brandão e Bruno-Faria (2013) apontam 

divergências nas definições de inovação de processos em publicações relacionadas 

especificamente à inovação no setor público.  

Damanpour, Walker, Avellaneda (2009) e  Walker (2006;2007;2014) classificam a 

inovação de processos em dois subtipos.   O primeiro, inovações de processos tecnológicos, 

está diretamente relacionado à atividade principal do trabalho (DAMANPOUR; WALKER; 

AVELLANEDA, 2009) e configura novos elementos introduzidos na operação dos serviços 

prestados aos cidadãos. É impulsionado pelo aumento da flexibilidade operacional e pela 

redução de custos e prazo de entrega (WALKER, 2014). Modifica o funcionamento da 

organização, seus processos e sistemas (DAMANPOUR; WALKER; AVELLANEDA, 2009).  

Em organizações públicas, as inovações de processos tecnológicos estão tipicamente associadas 

à tecnologia da informação (WALKER, 2014).   

O segundo subtipo, inovações nos processos administrativos, relaciona-se aos sistemas 

de gestão da organização (DAMANPOUR; WALKER; AVELLANEDA, 2009). Por sua vez, 
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Walker (2006;2007;2014) propõe nomenclatura distinta para este subtipo: inovações de 

processos organizacionais. 

De Vries, Bekkers e Tummers  (2014)  adotam abordagem semelhante e propõem dois 

subtipos de inovação de processos:  inovação de processos administrativos e inovação de 

processos tecnológicos.  Este último relaciona-se a tecnologias criadas ou introduzidas nas 

organizações com vistas a prestação de serviços a usuários e cidadãos. Esses autores 

argumentam que a inovação em processos tem como propósito a melhoria da qualidade e da 

eficiência dos processos tanto internos como externos à organização.    

 Já o MEPIN (BLOCH, 2011) define inovação de processos de forma similar ao Manual 

de Oslo (OECD, 2005b), porém, com ênfase no serviço público: 

“Implementação de um método para a produção e prestação de serviços e bens que é novo ou 

significativamente melhorado em relação aos processos existentes na organização. Pode 

envolver melhorias significativas em, por exemplo, equipamentos e/ou habilidades. Inclui, 

também, melhorias significativas nas funções de suporte, como TIC, contabilidade e compras” 

(BLOCH, 2011, p.14) 

Entretanto, a subdivide em três tipos: métodos de produção de serviços ou mercadorias; 

métodos de entrega; e atividades de apoio. As inovações de processo, em sua maioria, estão 

associadas a inovações baseadas em TIC, principalmente aquelas relacionadas a atividades de 

apoio, visando melhorar as funções de suporte e de apoio das organizações (BLOCH, 2011).   

 Ressaltando a semelhança entre as definições propostas pelo MEPIN (BLOCH, 2011) e 

pelo Manual de Oslo (OECD, 2005b) para inovação de processo, Bloch e Bugge (2013) adotam 

a definição do MEPIN. Segundo esses autores, a definição do MEPIN possui um enfoque menos 

técnico, refletindo melhor os serviços públicos. 

Pesquisas como o Innobarometer 2010 (THE GALLUP ORGANIZATION, 2011) e o  

European Public Sector Innovation Scoreboard 2013  (PORRAS; JERZYNIAK, 2013), 

associadas à European Commission, adotam,  para inovação de processos, a definição proposta  

no Manual de Oslo (OECD, 2005b) e conceituam inovação como um serviço, processo, método 

organizacional ou de comunicação novo ou significativamente melhorado.    
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Apesar de ter sido concebida para a inovação do setor privado, a tipologia da OCDE é 

uma referência importante para os estudos da inovação na administração pública 

(CAVALCANTE; CAMÕES, 2016b).  

Uma das áreas temáticas avaliadas no CIGPF é a “melhoria dos processos de trabalho”, 

descrita no Manual do Candidato do 20º CIGPF como: “Estabelecimento de parâmetros de 

qualidade; Análise e implementação de melhoria contínua; e Simplificação e agilização de 

procedimentos” (ENAP, 2015; p.12). As iniciativas premiadas nessa área temática, entre os 

anos 2012 e 2015, sumarizadas no Quadro 3, proporcionam uma visão das inovações de 

processo de trabalho que vêm sendo implementadas na administração pública federal brasileira, 

apesar de parte dessas iniciativas possuir, também, características de inovação organizacional. 

Observa-se que quase totalidade dessas iniciativas apoiou-se em soluções de TIC. 

Quadro 3 - Sumário das Iniciativas de Inovação Premiadas na Categoria Melhoria de Processos de 
Trabalho 

Iniciativa Descrição (objetivo/resultado) Referência 

Projeto Visita 
Virtual e 
Videoconferência 
Judicial 

Por meio de parceria entre o Departamento Penitenciário Nacional e a 
Defensoria Pública da União, com uso de recursos tecnológicos (áudio, 
vídeo e rede banda larga), a iniciativa teve por objetivo implantar sistema 
que proporcionasse a possibilidade de visita virtual dos familiares e 
amigos aos presidiários, bem como sistema de videoconferência para 
audiências judiciais. 

Resultado: Redução da movimentação de agentes penitenciários federais, 
dos custos do processo tradicional e dos riscos à segurança da sociedade, 
além de assegurar o direito de manutenção dos vínculos afetivos dos 
presidiários. 

Pereira, 
Carvalho e 
Marques   
(2012) 

Sistema de emissão 
e controle de  
Autorização de Voo 
da Anac (Siavanac) 

Proporcionar maior controle de aeronaves estrangeiras, em território 
brasileiro, em transporte aéreo não remunerado, por meio de ação 
coordenada entre a Receita Federal, o Comando da Aeronáutica e a 
Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), extinguindo o uso de papel 
nos processos de emissão de autorização de voo pela Anac. 

Resultado: Integração de organizações governamentais, fortalecimento 
da fiscalização e controle das aeronaves e otimização de recursos 
humanos e financeiros. 

Pereira, 
Carvalho e 
Marques   
(2012) 

Almoxarifado 
Virtual: uma 
proposta de 
sustentabilidade por 
contratação de 
Gerenciamento de 
Meios 

Contratação de almoxarifado terceirizado para atender várias unidades da 
autarquia no fornecimento de material de expediente, processamento de 
dados e combate a incêndios no seu próprio almoxarifado. 

Resultado: unidades supridas durante o ano todo, sem desperdícios e sem 
a obrigação de controle de estoques além do atendimento ocasional em 
emergências ambientais (incêndios florestais). 

Pereira, 
Carvalho e 
Marques   
(2012) 
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Criação do Banco 
Nacional de Itens 
do Exame Nacional 
do Desempenho 
dos Estudantes 
(Enade) 

Elaboração de um modelo metodológico para concepção da prova do 
Enade, tornando a atividade mais eficiente, com construção de itens de 
alta qualidade, possibilitando assim melhoria nos processos de 
elaboração dos instrumentos de avaliação aplicados no exame. 

Resultados: melhor qualidade dos instrumentos de avaliação, maior 
participação da comunidade acadêmica na construção dos instrumentos 
de avaliação, valorização de recursos humanos e otimização de recursos 
financeiros. 

Pereira 
(2013) 

Enem – Da crise 
em 2009 ao novo 
modelo de 
monitoramento de 
processos e gestão 
de riscos 

Com objetivo de reduzir os impactos negativos na logística do Exame 
Nacional do Ensino Médio, foi elaborado um modelo de Gestão de 
Riscos para monitoramento da operação logística em tempo real. 

Resultado: possiblidade de monitoramento e de resposta aos riscos, 
propiciando a sua neutralização de forma a evitar impactos negativos em 
fases subsequentes.  

Pereira 
(2013) 

Novo processo de 
Análise de Atos de 
Concentração 
Econômica 

Reformulação, adequação e implantação sistema de gestão e análise de 
atos de concentração (compras e fusões de empresas) atendendo aos 
requisitos da lei no 12.529/2011 

Resultado: redução do tempo médio de análise dos casos, especialmente 
os mais complexos, e eficiência na organização do trabalho. 

Pereira 
(2013) 

Aquisição de 
equipamentos 
médicos de grande 
porte no modelo 
Turnkey

Com objetivo de reduzir o tempo de instalação de equipamento médico 
de grande porte (EMGP), usados no diagnóstico e tratamento de 
pacientes do Inca, foi implementada mudança da forma de aquisição 
desses equipamentos, de forma a proporcionar serviços de saúde mais 
ágeis à população. 

Resultado: com a redução do tempo de instalação dos EMGP não há 
equipamentos novos dentro das caixas, os processos de compra são 
efetuados com menor custo e dentro dos orçamentos programados e 
aprovados.  

Pereira e 
Vilela 
(2015) 

Programa de 
Redução de Litígios 
e de 
Aperfeiçoamento 
da Defesa 
Judicial da União 

Criação e aplicação de instrumentos com o propósito de   favorecer a 
redução de litígios (abstenção e desistência de recursos judiciais da 
União) de forma a racionalizar e aperfeiçoar a atuação dos advogados da 
União, proporcionando economia ao erário. 

Resultado: Em dois anos foram extintos mais de 50 mil processos 
judicias, evitando o estrangulamento da máquina judiciária e garantindo 
redução de custos à União. 

Pereira e 
Vilela 
(2015) 

Resolução 
extrajudicial de 
conflitos entre 
consumidores e 
operadoras de 
planos de saúde 

Com objetivo de proporcionar solução mais rápida e eficaz às 
reclamações de consumidores à ANS, foi criado novo instrumento, 
Notificação de Intermediação Preliminar (NIP), para tratamento dessas 
reclamações. 

Resultado: Além dos benefícios proporcionados aos usuários dos planos 
de saúde, a NIP conferiu mais eficiência e celeridade ao trabalho 
desenvolvido pela ANS, possibilitando mais efetividade no 
monitoramento das práticas do mercado regulado. 

Pereira e 
Vilela 
(2015) 
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Veículo de 
Diagnóstico de 
Rodovias (VDR) 

Otimização do método de avaliação das condições dos pavimentos 
rodoviários no país, com sincronização dos dados, redução do tempo do 
processo e redução dos custos. 

Resultados: simplificação do processo, maior agilidade e confiabilidade 
na coleta e análise dos dados, com redução de custos e de recursos 
humanos empregados no processo. 

Pereira e 
Vilela 
(2015) 

Central de Compras 
e Contratações do 
Governo 
Federal 

Aperfeiçoamento dos processos de compras públicas, com adoção de 
sistema de compras centralizados, proporcionando maior eficiência na 
gestão dos recursos públicos  

Resultados: implantação da Central de Compras e Contratações do 
Governo Federal, que permitiu potencializar as demandas de compras e 
contratações e otimizar seu planejamento, gerando resultados expressivos 
em termos de economia de recursos financeiros e humanos.   

Andrade 
(2016) 

Destinação 
ambientalmente 
adequada de 
resíduos 
provenientes da 
destruição de 
bebidas 
apreendidas pela 
Receita Federal 

Implementação de solução para a destinação de resíduos provenientes da 
destruição de bebidas apreendidas pela Receita Federal, com observação 
da legislação ambiental. 

Resultado: Convênio de cooperação com universidade para utilização de 
sua usina piloto de etanol para destilação desses resíduos. O produto 
resultante é usado para abastecimento de veículos oficiais e demais 
resíduos são reaproveitados. A solução diminuiu o tempo de estocagem 
dessas mercadorias, reduzindo custos de armazenagem e controles. 

Andrade 
(2016) 

Sistema Macros 

Desenvolvimento de ferramenta única para concentração de dados 
usados na execução de ações de controle, tornando o processo mais 
abrangente e eficiente. 

Resultado: maior eficiência com a redução do tempo despendido no 
processo busca de informações, aprimoramento da qualidade e da 
profundidade dos trabalhos. 

Andrade 
(2016) 

Fonte: Elaboração própria com base nas referências 

2.3 INOVAÇÃO ORGANIZACIONAL 

 De acordo com a PINTEC – Pesquisa de Inovação Tecnológica promovida pelo IBGE 

- a inovação organizacional compreende:  “novas técnicas de gestão para melhorar rotinas e 

práticas de trabalho; uso e troca de informações, de conhecimento e habilidades; novos métodos 

de organização do trabalho; e mudanças significativas nas relações com outras empresas” 

(IBGE, 2015, p. 29-30). 

Porém, a inovação organizacional é um tema complexo (DAMANPOUR, 2014). Não 

há consenso quanto a sua definição (BIRKINSHAW; HAMEL; MOL, 2008;  DAMANPOUR, 

2014) e sua terminologia apresenta variações (CAMISÓN; VILLAR-LÓPEZ, 2014; 

DAMANPOUR, 2014; OLIVEIRA, 2015). Por não possuir fronteira bem delimitada, diversas 
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inovações procuram obter os mesmos resultados tanto por meio da inovação organizacional 

como por meio da inovação de processos, guardando, assim, aspectos das duas tipologias 

(OLIVEIRA, 2015). O Quadro 4 apresenta as diferentes abordagens para inovação 

organizacional encontradas na literatura. 

Quadro 4 - Diferentes Abordagens para a Inovação Organizacional 

Terminologia Definições Autores 

Inovação 
Organizacional 

Mudanças na estrutura e nos processos de uma organização devido 
à implementação de novos conceitos e práticas de gestão e de 
trabalho, tais como: trabalho em equipe na produção, gerenciamento 
da cadeia de suprimentos ou sistemas de gestão da qualidade 

Armbuster et al. 
(2008) 

Inovação envolvendo novas práticas de gestão, nova organização, 
novos conceitos de marketing e novas estratégias corporativas 

Battisti e Stoneman 
(2010) 

Implementação de um novo método organizacional nas práticas de 
negócios da empresa, na organização do seu local de trabalho ou em 
suas relações externas 

OECD (2005a)

Inovação 
Administrativa 

Inovações introduzidas na estrutura organizacional, em processos 
administrativos e/ou recursos humanos 

Damanpour e Evan 
(1984) 

Adoção de processamento eletrônico de dados contemplando uma 
variedade de informações internas para armazenamento, 
recuperação e fins analíticos, indiretamente relacionados com a 
atividade de trabalho básico e mais imediatamente relacionadas com 
a sua gestão 

Kimberley e 
Evanisko (1981) 

Inovação 
Gerencial 

Novas abordagens em conhecimento para desempenhar funções de 
gerenciamento e novos processos que produzem mudanças na 
estratégia, estrutura, procedimentos administrativos e sistemas da 
organização 

Damanpour e 
Aravind (2012) 

Fonte: Adaptado de Camisón e Villar-López (2014) 

Inovação administrativa, inovação gerencial e inovação organizacional são alguns dos 

termos usados na literatura para representar inovação de gestão. Entretanto, seus conceitos se 

sobrepõem. A inovação gerencial relaciona-se ao papel dos gerentes como decisores das 

mudanças nos processos de tomada de decisão. Provoca mudanças na forma de trabalho dos 

gestores - novas abordagens na concepção de estratégias, estruturas e processos. Os termos 

inovação administrativa e inovação organizacional surgiram em contraste à inovação 

tecnológica - inovações de produtos e processos baseadas em tecnologia (DAMANPOUR, 

2014).  

A inovação administrativa não está relacionada diretamente à atividade principal da 

organização e sim ao seu sistema de gestão.  Compreende habilidades gerenciais que permitem 

melhorar a eficiência e a eficácia dos processos e sistemas administrativos das organizações. 

Por sua vez, a inovação organizacional refere-se à gestão e organização. Resulta de novos 

processos voltados a organizar atividades e coordenar recursos humanos. É baseada no 

conhecimento e nas habilidades dos membros da organização (DAMANPOUR, 2014). 
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As inovações de gestão, quando comparadas a inovações tecnológicas, são mais 

adaptáveis, flexíveis e compreensíveis (DAMANPOUR; ARAVIND, 2012). Ocorrem em um 

processo gradual, mais difuso e demorado (BIRKINSHAW; MOL, 2006). Entretanto, os 

processos de geração ou adoção de inovação de gestão são mais difíceis, mais lentos e 

enfrentam mais resistência do que os de inovação tecnológica (DAMANPOUR, 2014), sendo 

mais difíceis de justificar antes da implementação e mais difíceis de avaliar depois 

(BIRKINSHAW; MOL, 2006). 

Diferentemente da inovação tecnológica, na inovação organizacional os agentes 

externos de mudança, como acadêmicos, consultores, gurus da administração e ex-funcionários, 

fornecem a inspiração inicial e ajudam no processo de legitimação, porém, raramente essas 

novas práticas são desenvolvidas por eles. A inovação organizacional, de natureza 

relativamente tácita, acontece à margem da organização, por meio de uma relação interativa 

entre gerentes e agentes externos, sendo que esses últimos têm um papel mais significativo do 

que o observado na inovação tecnológica (BIRKINSHAW; MOL, 2006). 

Para a PINTEC, a inovação organizacional também envolve mudanças nas relações 

externas da empresa, além de resultar de decisões estratégicas, visa o aprimoramento no uso do 

conhecimento, a eficiência dos fluxos de trabalho ou a qualidade dos serviços (IBGE, 2015), 

favorece a mudança e a renovação organizacional  (DAMANPOUR, 2014) e melhora o 

desempenho das organizações (MOL; BIRKINSHAW, 2009). 

Quanto a delimitação de fronteira entre inovação organizacional e de processos, Oliveira 

(2015) propõe a análise do tipo da atividade inovada: implementação de novos softwares, 

técnicas ou procedimentos sugerem inovação de processos. Já inovações relacionadas a pessoas 

e organização do trabalho sugerem inovação organizacional.  

Damanpour (2014) argumenta que a ambiguidade no conceito dificulta a pesquisa e o 

conhecimento sobre o tema e propõe como definição: “desenvolvimento e uso de novas 

abordagens para a realização do trabalho de gestão, nova estratégia e estrutura organizacional, e 

novos processos que produzam mudanças nos procedimentos e nos sistemas administrativos da 

organização” (DAMANPOUR, 2014, p. 1269). 

Em certa medida, a existência de diversos entendimentos quanto ao que é inovação 

organizacional reflete as quatro diferentes abordagens encontradas na literatura sobre o 
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fenômeno da inovação organizacional.  Tendo por base que a inovação de gestão  representa 

uma forma particular de mudança organizacional, por meio da introdução de novidades em uma 

organização estabelecida, Birkinshaw, Hamel e Mol (2008) sintetizam essas quatro diferentes 

abordagens.  

(1) perspectiva institucional: concentra-se nas condições socioeconômicas na qual as novas 

ideias e práticas de gerenciamento surgem. O papel do agente humano na formação desse 

processo tem pouca importância direta; 

(2) perspectiva fashion: foca na interação dinâmica entre os gerentes que usam novas ideais de 

gerenciamento e os provedores dessas ideias; 

(3) perspectiva cultural: busca entender como a inovação gerencial molda e é moldada pela 

cultura da organização na qual está sendo implementada. Em outras palavras, procura desvendar 

como uma organização reage à introdução de uma nova prática de gestão; e  

(4) perspectiva racional: tem por base a premissa de que as inovações organizacionais são 

introduzidas por indivíduos, com o objetivo de tornar as organizações mais eficazes. Assim, 

busca entender como as inovações organizacionais e os indivíduos que as conduzem melhoram 

a eficácia da organização.  

 As principais características dessas quatro abordagens são apresentadas no Quadro 5. 

Quadro 5 - Principais Características das Quatro Abordagens da Inovação Organizacional 

Características 
Perspectivas 

Institucional Fashion Cultural Racional 

Questão 
central 

Que condições 
institucionais dão 
origem ao surgimento 
e a difusão de 
inovações de gestão? 

Como os aspectos da 
procura e oferta de 
novas ideias de 
gerenciamento 
afetam sua 
propagação? 

Como as inovações 
de gestão moldam e 
são moldadas por 
condições culturais 
dentro de uma 
organização? 

Qual o papel dos 
gerentes na criação 
e implementação 
de novas práticas 
de gestão? 

Principais 
fatores que 
influenciam o 
processo de 
inovação 

Condições 
institucionais e 
atitudes dos 
principais grupos de 
influenciadores 

Fornecedores de 
novas ideias e a 
legitimidade de suas 
propostas 

Cultura da 
organização na qual 
a inovação é 
introduzida 

Ações de pessoas 
chave que 
conduzem o 
processo dentro ou 
fora da organização 

Papel do 
agente 
humano na 
condução do 
processo 

Raramente discutido Raramente discutido 

Os agentes são 
importantes, porém 
limitados por 
relações de poder e 
tradições 

Os agentes iniciam 
e conduzem o 
processo dentro do 
contexto 
organizacional 

Nível de 
análise 

Empresa mais 
indústria/país 

Empresa mais 
mercado para novas 
ideias 

Empresa mais 
indivíduo 

Indivíduo mais 
empresa 

Processo de 
mudança e 
resultado da 
inovação 

Mudanças 
progressivas na 
ideologia e/ou na 
prática de gestão, às 
vezes, direcionadas a 

Processo cíclico de 
campanha 
publicitária, seguida 
de desilusão;  

Processo de 
mudança construído 
socialmente; 
Em geral, pouca 
mudança na forma 

Mudanças 
progressivas na 
prática de gestão 
direcionadas a 
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formas de trabalho 
mais eficazes 

Não há evidência de 
que a inovação leva a 
benefícios no longo 
prazo 

de trabalhar e de 
perpetuar as 
relações de poder 
existentes 

formas de trabalho 
mais efetivas;  
Não há garantia de 
sucesso 

Fonte: adaptado de Birkinshaw, Hamel e Mol (2008, p.827) 

  

2.3.1 Inovação Organizacional no Setor Público 

A inovação organizacional é um tema que até recentemente vinha despertando pouca 

atenção dos pesquisadores, apesar de seu potencial para incitar a idealização e a melhoria dos 

processos e dos valores organizacionais, ao questionar as práticas e processos existentes 

(MARTIN-RIOS, 2016). Suas consequências ainda não foram estudadas de forma ampla no 

setor público (WALKER; DAMANPOUR; DEVECE, 2011). 

A sobreposição de conceitos que dificulta o estudo do tema (DAMANPOUR, 2014), 

também é observada nas publicações voltadas especificamente para o setor público 

(BRANDÃO; BRUNO-FARIA, 2013). Alguns autores como Walker (2006 e 2007) 

Damanpour,Walker e Avellaneda  (2009) classificam a inovação organizacional como um 

subtipo da inovação de processos. O Quadro 6 sumariza as diferentes terminologias e conceitos 

encontrados nessa pesquisa. 

Quadro 6 – Terminologia e Definição de Inovação Organizacional no Setor Público 

Terminologia Definição Autores 

Inovação 
administrativa 

Utilização de um novo instrumento de política, que pode ser resultado 
de uma mudança de política 

Koch et al.(2006) 

Inovação 
organizacional 

Implementação de um novo método para organizar ou gerenciar o 
trabalho, que difere significativamente dos métodos existentes em sua 
organização. Isso inclui melhorias novas ou significativas nos sistemas 
de gerenciamento ou na organização do local de trabalho. 

Bloch (2011, 
p.14) 

Introdução de processos ou métodos organizacionais novos ou 
significativamente melhorados  

European  
Commission 
(2010, p.19) 

As inovações organizacionais têm escopo interno e compreendem a 
introdução de novos métodos de trabalho ou técnicas de gestão que 
afetam as regras, papéis, procedimentos e estruturas da comunicação 
dentro de uma organização 

Korac,  Saliterer 
e Walker (2016) 

Inovação de 
processos 
administrativos 

São novas abordagens e práticas para motivar e premiar os membros 
da organização, conceber estratégias e estruturas de tarefas e unidades 
e modificar o processo de gestão da organização 

Damanpour, 
Walker e 
Avellaneda 
(2009) 

Inovações de 
processos 
organizacionais 

Mudanças nas relações entre os membros da organização. Influenciam 
regras, papéis, procedimentos, estruturas, comunicação e as relações de 
troca entre os membros da organização, bem como entre estes o 
ambiente externo 

Walker (2007) 

Fonte: Elaboração própria  
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Korac, Saliterer e Walker (2016) sugerem a uniformização da nomenclatura e dos tipos 

de inovação para auxiliar a generalização dos resultados das pesquisas. Com base na definição 

da OECD (OECD, 2005b), Martin-Rios (2016) argumenta que a principal diferença entre 

inovação organizacional e as outras mudanças organizacionais está no fato de a primeira ser 

resultado de decisão estratégica.   

A edição 2010 do Innobarometer relaciona a inovação organizacional a processos e 

métodos organizacionais,  avaliando-a a partir de algumas características: (1) métodos novos 

ou aprimorados de prestação de serviços ou de interação com usuários; (2) atividades de apoio 

novas ou melhoradas, compreendendo: sistemas de manutenção, sistemas de compras, de 

contabilidade ou de informática, entre outras; (3) métodos novos ou aperfeiçoados para 

organizar responsabilidades de trabalho ou tomada de decisão; (4) sistemas de gestão novos ou 

melhorados; e (5) sistemas de logística ou de entrega, novos ou melhorados (THE GALLUP 

ORGANIZATION, 2011, p.19). 

Para o MEPIN, são características da inovação organizacional: novos métodos de 

organizar as responsabilidades de trabalho e as tomadas de decisão; novas formas de 

organização das relações externas; e, novos sistemas de compilação de conhecimentos e de 

construção de capacidade inovadora (BLOCH, 2011, p.15). 

A atenção constante na eficiência e no desempenho, deflagrada a partir dos anos 80 com 

a instituição da Nova Gestão Pública (NGP), estimulou novas maneiras de trabalho e 

impulsionou a inovação organizacional no setor público (ARUNDEL; CASALI; 

HOLLANDERS, 2015; DAMANPOUR; WALKER; AVELLANEDA, 2009; De VRIES; 

BEKKERS; TUMMERS, 2014; MARTIN-RIOS, 2016; WALKER; DAMANPOUR; 

DEVECE, 2011). As ideias e práticas da NGP conduziram a maioria  das inovações 

organizacionais no setor público, que, em sua grande parte, tem por objetivo a melhoria de 

desempenho por meio da eficiência e da efetividade (De VRIES; BEKKERS; TUMMERS, 

2014).   

 Ao incentivar os gestores a empenharem-se por maior eficiência, a NGP estimulou 

iniciativas de inovação top-down e desencorajou trocas de conhecimento entre as organizações. 

Porém, falhas em algumas das características da NGP estimularam o desenvolvimento de 

métodos alternativos de governança, como empreendedorismo organizacional e a colaboração 

entre instituições públicas (ARUNDEL; CASALI; HOLLANDERS, 2015). As tendências 
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(princípios e/ou ferramentas) da administração pública contemporânea pós-NGP vêm 

direcionando inovações organizacionais na gestão pública (CAVALCANTE; CAMÕES, 

2016c). 

Pesquisa realizada por Cavalcante e Camões (2016c) abarcando os CIGPFs ocorridos 

entre 2007 e 2014, mostra, por meio das 80 iniciativas de inovação premiadas, que o governo 

brasileiro vem se adequando ao processo de transformação da governança pública.  

Entre as tendências da gestão contemporânea foram avaliadas: (1) Melhoria dos 

mecanismos de transparência, governo aberto (open government) e responsabilização 

(accountability); (2) Promoção do governo eletrônico (e-government) como estratégia de 

expansão, facilidade de acesso e participação do cidadão na administração pública;  (3) Novas 

políticas públicas que encorajam um papel mais ativo dos cidadãos; (4) Redes e parcerias de 

atores estatais, entidades sociais e o setor privado; (5) Expansão da tecnologia da informação 

para aumentar a qualidade e a eficiência na prestação de serviços públicos (CAVALCANTE; 

CAMÕES, 2016c, p.93-94). Esses autores ressaltam que diversas iniciativas inovadoras 

analisadas se enquadraram em mais de uma das tendências avaliadas. A Tabela 6 apresenta um 

sumário dessas tendências. 

As ações implementadas em conjunto - redes e parcerias - foram as tendências mais 

apontadas, com destaque para as parcerias entre as próprias organizações públicas 

(CAVALCANTE; CAMÕES, 2016c).  Collm e Schedler (2014) destacam que a inovação 

colaborativa pressupõe a participação de atores fora das fronteiras da organização  

especialmente durante a fase de concepção de ideias, porém, não durante a fase de 

implementação.  

Tabela 6 - Tendências da Gestão Contemporânea nos CIGPFs de 2007 a 2014 

Tendência Forma de Identificação Frequência Percentual 

Acesso aos cidadãos por meio de 
“governo eletrônico”  
(e-government)

Ações governamentais por meio da internet, 
com objetivo de promover acesso aos 
beneficiários da política pública em questão 

13 16% 

Novos arranjos para políticas 
públicas (papel ativo do cidadão) 

Apresenta ações com o papel da sociedade 24 30% 

Redes e Parcerias Ação implementada em conjunto   52 65% 

 Agências governamentais Com agências governamentais 40 50% 

 Iniciativa privada Com setor privado 18 22,5% 

 Sociedade 
Com ONGs, sociedade civil de interesse 
público ou entidade organizada 

14 17,5% 
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Transparência, open government e 
responsabilização 

Ações que permitem maior acesso aos dados 
e/ou atividades governamentais (dentro da 
própria organização ou por acesso externo) 

35 44% 

Uso de tecnologia da informação 
Desenvolvimento ou utilização de software 
como ponto central da iniciativa 

55 69% 

Fonte: Adaptado de Cavalcante e Camões (2016c)  

2.4 ADOÇÃO DE INOVAÇÃO 

O processo de inovação refere-se a diferentes estágios, que investigam como a inovação 

é originada, desenvolvida, difundida, adotada e implementada nas organizações. Em geral, a 

inovação é agrupada em dois grandes processos: geração e adoção. A geração diz respeito às 

atividades  de criação de novas ideias, como colocá-las em prática e difundi-las 

(DAMANPOUR; ARAVIND, 2012). Baseia-se, portanto, na perspectiva do desenvolvedor da 

inovação (KLEIN; SORRA, 1996). 

Já o processo de adoção parte da percepção da oportunidade ou necessidade de 

incorporar uma inovação e tem por base a perspectiva do usuário da inovação (KLEIN; 

SORRA, 1996). Refere-se a como uma organização toma conhecimento/consciência de novas 

ideias, as adquire, as adapta e as usa. (DAMANPOUR; ARAVIND, 2012). Em outras palavras, 

o processo de adoção “é uma sequência de etapas, pelas quais um potencial adotante passa, 

antes da aceitação de um novo produto, serviço ou ideia” (FRAMBACH; SCHILLEWAERT, 

2002, p.164).  

“Quando novas ideias são inventadas, difundidas e adotadas ou rejeitadas, levando a 

certas consequências, a mudança social ocorre” (ROGERS, 1995; p.6). A inter-relação entre a 

mudança organizacional e a inovação pode ser percebida por meio da sequência de etapas que 

compreendem o processo de adoção (DAMANPOUR; ARAVIND, 2012). Quanto melhor o 

processo de adoção for entendido, mais facilmente os desafios da adoção poderão ser 

enfrentados (WISDOM et al., 2014).  

Rogers (1995) preconiza que o processo de adoção de inovação é o processo pelo qual 

o indivíduo ou a organização passa a partir do conhecimento inicial de uma inovação, em 

seguida, forma uma opinião em relação a ela, toma a decisão de adotá-la ou rejeitá-la e, por 

fim, implementa a nova ideia e confirma essa decisão. Esse autor propõe um modelo em cinco 

estágios, na Figura 1, para descrever o processo de adoção de inovação:  
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(1) conhecimento: quando se tem contato inicial com a inovação, desenvolve-se alguma 

compreensão sobre ela e busca-se obter informações que possam reduzir as incertezas sobre a 

possibilidade de a inovação solucionar o problema em questão;  

(2) persuasão: etapa em que se forma uma opinião, favorável ou desfavorável, em relação à 

inovação com base na avaliação das suas características: vantagem relativa, compatibilidade, 

complexidade, testabilidade e observabilidade;    

(3) decisão: estágio no qual se decide adotar ou rejeitar a inovação;  

(4) implementação: quando se coloca a inovação em uso; e  

(5) confirmação: quando se reforça a decisão tomada. 

Figura 1- Modelo de Adoção de Inovação em Cinco Estágios 

Fonte: Adaptado de Rogers (1995). 

Klein e Sorra (1996), também propõem que o processo de adoção de inovação ocorre 

em cinco estágios: (1) consciência; (2) seleção; (3) adoção (decisão); (4) implementação; e (5) 

rotina (procedimento habitual).  

Já Damanpour e Aravind (2012) e Damanpour e Schneider  (2006)  propõem três 

estágios para o processo de adoção de inovação:  (1) iniciação; (2) decisão de adoção e (3) 

implementação. Frambach e Schillewaert  (2002) destacam a iniciação e a implementação como 

os principais estágios do  processo de adoção e, ressaltam que a decisão de adoção ocorre entre 

esses dois estágios. 

� Fase de Iniciação: compreende as atividades de pré-adoção (DAMANPOUR; 

SCHNEIDER, 2006). É o momento em que a organização reconhece uma necessidade 

e busca soluções para atendê-la. Toma consciência das inovações existentes, identifica 

as adequadas para seu contexto (ROGERS, 1995), as avalia e se posiciona, propondo a 

adoção (DAMANPOUR; SCHNEIDER, 2006). Esse estágio refere-se à intenção de 
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adoção, engloba conscientização e consideração (FRAMBACH; SCHILLEWAERT, 

2002);

� Fase de Decisão de adoção: ocorre quando a organização toma decisão de adotar uma 

das soluções avaliadas e aloca os recursos necessários para sua aquisição e 

implementação (MEYER; GOES, 1988). Para Klein et al.  (2005) a adoção reflete a 

decisão de uso da inovação. Assim, nesse estágio, a alta administração decide que os 

seus funcionários irão fazer uso da inovação (KLEIN; SORRA, 1996). Frambach e 

Schillewaert (2002) postulam que a decisão de compra e de fazer uso da inovação 

acontece na fase de implementação. Porém, esses autores ressaltam que essa decisão é 

apenas o início da implementação;

� Fase de Implementação:  “é a porta de entrada crítica entre a decisão de adotar a 

inovação e seu uso rotineiro" (KLEIN; SORRA, 1996; p.1057). A implementação 

remete ao processo de conquistar o público alvo da inovação, visando o seu uso 

apropriado e comprometido (KLEIN; SORRA, 1996). Envolve, portanto, a aquisição de 

conhecimentos (SAKAMOTO, 2011), a formação dos usuários para uso consistente da 

inovação (KLEIN; SORRA, 1996). A aceitação e assimilação pelos membros da 

organização, que acontecem nessa fase, são fatores fundamentais para o sucesso da 

inovação  (FRAMBACH; SCHILLEWAERT, 2002).  

Em resumo, a adoção de inovação refere-se à decisão de uso da inovação (KLEIN; 

KNIGHT, 2005). Já a implementação refere-se ao período em que os indivíduos se tornam cada 

vez mais hábeis e comprometidos no uso da inovação (KLEIN; SORRA, 1996). Essa diferença 

é fundamental uma vez que as organizações frequentemente adotam inovações, porém falham 

na sua implementação (KLEIN; KNIGHT, 2005).   

A decisão de adoção da organização, para ser bem-sucedida, implica que a adoção 

também ocorra pelos membros da organização - decisão individual de adoção. Em outras 

palavras, é preciso que ocorra aceitação intraorganizacional, que  os membros da organização 

também  adotem a inovação (FRAMBACH; SCHILLEWAERT, 2002).  

As inovações que requerem o uso ativo e coordenado de múltiplos membros da 

organização, como por exemplo as inovações baseadas em TIC, em geral têm sua decisão de 

adoção tomada pela da alta administração, sem participação dos demais funcionários. O 
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insucesso na adoção desse tipo de inovação pode não estar relacionado a falhas da inovação em 

si, porém, a falhas na sua implementação: inabilidade da organização de promover o uso 

consistente e comprometido  da inovação, afetando assim o alcance dos resultados esperados 

(KLEIN; SORRA, 1996).  

  Assim, a adoção é um processo de tomada de decisão complexo (CHOR et al., 2015; 

WISDOM et al., 2014), multifacetado (CHOR et al., 2015),  multifásico e multidimensional. 

Sofre influência de fatores de diferentes dimensões, entre eles: fatores ambientais, contextuais, 

características tanto da organização como dos indivíduos que adotam a inovação e, das 

características da própria inovação (DAMANPOUR; SCHNEIDER, 2006). 

Diversas pesquisas foram realizadas com o objetivo de explorar o processo de 

implementação de inovação. Porém, pouco se sabe sobre os fatores relacionados à decisão de 

adoção (CHOR et al., 2015; WISDOM et al., 2014). 

Partindo da premissa de que a adoção é eficaz na presença de fatores específicos que 

tanto a facilitam como a impedem a adoção (e na ausência de outros), Wisdom et al. (2014) 

avaliaram 20 marcos  teóricos sobre adoção de inovação com intuito de entender como, quando 

e em que circunstâncias ela ocorre com sucesso, bem como identificar as características 

passíveis de fomentar a adoção de inovação e integrar as teorias existentes sobre a questão 

(WISDOM et al., 2014). 

Como resultado, Wisdom et al. (2014) propuseram um modelo para a adoção, mostrado 

na Figura 2, que engloba 27 mecanismos de adoção de inovação, alinhados em quatro 

dimensões contextuais: sistema externo, organização, inovação e individual. Esses autores 

definem “mecanismos” como “quaisquer processos ou técnicas para alcançar um resultado”  

(WISDOM et al., 2014; p.482). Já Chor et al.  (2015) referem-se a esses mecanismos como 

preditores da adoção, termo que será adotado nesta pesquisa. 

Para o contexto “sociopolítico e influência externa”, as evidências da pesquisa indicam 

como promotores da adoção: influências externas positivas, como um ambiente físico de 

desenvolvimento e crescimento; políticas, regulamentações e padrões de acreditação que 

apoiem a inovação; incentivos financeiros; e ambiente social favorável à adoção (WISDOM et 

al., 2014). Os preditores para esse contexto estão descritos no Quadro 7.  
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Figura 2 - Framework Teórico para o Preditores de Adoção 

Fonte: Adaptado de Wisdom et al. (2014) 

Quadro 7 - Preditores do Contexto “Sociopolítico e Influência Externa” 

Preditores Descrição (CHOR et al., 2015) 

Ambiente externo Influências do ambiente extra organizacional na adoção 

Política e 
regulamentação do 
governo 

Política e regulamentação governamentais que têm implicação direta na adoção 
de inovação 

Rede social 
(Intersistemas) 

Relações sociais com sistemas externos que influenciam a adoção 

Regulamentação com 
incentivos financeiros 

Regulamentação associada a incentivos financeiros e sistemas de recompensa 
para adoção de inovação 

Fonte: Adaptado de Chor et al. (2015) e Wisdom et al. (2014)  

As “características da organização” representam a interseção do ambiente da 

organização com os indivíduos que nela trabalham. Assim, é uma área de achados 

contraditórios. O apoio do líder e a experiência com adoção conduzem a uma adoção mais 

adequada, porém, o sistema hierárquico top-down pode dificultá-la. Organizações com 

infraestrutura em pesquisa e recursos adicionais favorecem a adoção, entretanto, características 

organizacionais como a formalidade, centralização ou estrutura organizacional robusta (muitos 

empregados) reduzem a probabilidade de sucesso na adoção. Clima social positivo e interações 

com desenvolvedores de inovação são ressaltados como pontos fortes. O processo será mais 
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eficaz se a responsabilidade pela aprendizagem for do indivíduo e não da organização 

(WISDOM et al., 2014). O Quadro 8 apresenta os preditores para o contexto das organizações. 

Quadro 8 - Preditores das Características da Organização 

Preditores Descrição (CHOR et al., 2015) 

Capacidade de absorção 
Capacidade organizacional de utilizar conhecimento inovador 
existente 

Características e facilidade para 
mudança 

Traços organizacionais e prontidão para mudanças relacionadas à 
adoção 

Clima social Clima social de aprendizagem e pressão 

Liderança e patrocínio da inovação Estilo de liderança organizacional que defende a adoção da inovação 

Network com desenvolvedores e 
consultores de inovação 

Relações organizacionais e colaboração com desenvolvedores e 
consultores de inovação  

Normas, valores e culturas Normas, valores e culturas que definem uma organização 

Rede social (interorganizações) Ligações sociais de uma organização com outra 

Tamanho e estrutura operacional Recursos de operação organizacional, tamanho e estrutura 

Preparação e esforços de treinamento Treinamento organizacional e esforços relacionados à adoção 

Fonte: Adaptado de Chor et al. (2015) e Wisdom et al. (2014)  

Com relação às “características da inovação”, as evidências da pesquisa indicam como 

mais prováveis de serem adotadas, as inovações fáceis de usar, melhores que a versão atual, 

observáveis, econômicas, adaptáveis à organização, baseadas em evidências, compatíveis com 

as normas e valores da organização e dos usuários, relevantes e de baixo risco.  Já as inovações 

que geram resistência, as que a equipe não conhece e/ou não está familiarizada e cujas 

evidências não podem ser obtidas são menos propensas de serem adotadas. As organizações 

que avaliam essas características, monitoram a adequação e eliminam as barreiras, 

provavelmente, terão mais sucesso (WISDOM et al., 2014). O Quadro 9 relaciona os preditores 

das características da inovação. 

Quadro 9 - Preditores das Características da Inovação 

Preditores Descrição (CHOR et al., 2015) 
Adequação da inovação às 
normas e necessidades dos 
usuários 

Percepção da adequação de uma inovação às normas e necessidades dos 
usuários 

Complexidade, vantagem 
relativa e observabilidade 

Percepção de complexidade e/ou vantagem relativa em relação a outras 
inovações ou prática existente e a visibilidade de uma inovação 

Evidência e 
Compatibilidade 

Evidência percebida de que uma inovação funciona e é compatível com a 
prática existente 

Facilitadores e barreiras 
Facilitadores e barreiras percebidos, que podem ser relevantes para o sistema 
externo, a organização, a inovação, e/ou níveis individuais 
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Rentabilidade e viabilidade Custos financeiros e viabilidade associados a uma inovação 

Risco Percepção do risco envolvido na adoção de uma inovação 

Testabilidade, relevância e 
facilidade 

Percepção de flexibilidade de uma inovação para ser experimentada, relevância 
para a prática de alguém e facilidade de adoção 

Fonte: Adaptado de Chor et al. (2015) e Wisdom et al. (2014)  

As “características pessoais ou individuais” - motivação, postura individual em relação 

à adoção e, particularmente, postura positiva em relação a mudanças e à melhoria de qualidade 

- são essenciais para a adoção bem-sucedida. Habilidades e experiência, capacidade de 

inovação, tolerância à ambiguidade, propensão para arriscar estão associadas a uma maior 

adoção, assim como o recebimento de feedback do processo de adoção (WISDOM et al., 2014).  

No Quadro 10 podem ser observados os preditores das características individuais. 

Quadro 10 - Preditores das Características Pessoais e/ou Individuais 

Preditores Descrição (CHOR et al., 2015) 

Afiliação com a cultura organizacional Adequação pessoal/ individual com a cultura organizacional 

Atitudes, motivação, boa vontade para 
melhorias de qualidade e recompensas  

Atitudes individuais, motivações e facilidade para mudança, 
adoção, melhoria da qualidade e recompensas associadas 

Características gerenciais 
Características como educação, conhecimento e postura inovadora 
que influenciam a adoção 

Características individuais  
Características individuais, como a conscientização de inovações, 
habilidades, conhecimento, competência, experiência com a adoção 
e fatores demográficos 

Feedback na implementação e 
fidelidade 

Feedback individualizado sobre a implementação e fidelidade ao 
adotar uma inovação 

Rede social (rede pessoal particular) Ligações sociais particulares promovidas entre funcionários  

Fonte: Adaptado de Chor et al. (2015) e Wisdom et al. (2014) 

Com base na premissa que eficácia da implementação - aceitação plena e uso consistente 

da inovação - resulta de influência do ambiente organizacional durante o processo de 

implementação e da percepção dos membros da organização quanto à adequação da inovação 

aos seus valores, Klein e Sorra (1996)  sugerem um modelo, Figura 3, que integra os 

determinantes e as consequências da implementação eficaz. 

Ambiente organizacional que favoreça fortemente a implementação proporciona 

incentivos para inovação, propicia o seu uso, assegura a habilidade dos usuários e remove 

obstáculos na utilização da inovação. Facilidade no uso da inovação, treinamento e suporte 

adicional são alguns dos fatores que reforçam o bom clima para a implementação (KLEIN; 

SORRA, 1996). 
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Figura 3- Determinantes e Consequências da Eficácia da Implementação 

Fonte: Adaptado de (KLEIN; SORRA, 1996) 

O valor da inovação refere-se à percepção dos usuários quanto à extensão de sua 

satisfação promovida pelo uso da inovação, tendo em conta seus valores pessoais. Esse 

julgamento considera as características objetivas da inovação e seu significado no contexto 

social. O desafio da organização é criar as condições necessárias para o uso da inovação: clima 

consistente para a implementação e valores da inovação adequados aos seus usuários (KLEIN; 

SORRA, 1996). 

Alinhado com o arcabouço teórico apresentado por Rogers (1995), Klein e Sorra (1996)  

e Wisdom et al. (2014), essa pesquisa teve como base o framework proposto por Frambach e 

Schillewaert (2002), que integra duas dimensões para análise dos fatores que influenciam a 

aceitação de inovações nas organizações:  

� Adoção no nível organizacional, que se refere a decisão de adoção pela organização; e  

� Adoção no nível intraorganizacional, que se refere à decisão de adoção pelos indivíduos 

que são parte da organização.  

Além dos fatores que influenciam diretamente na decisão de adoção, o modelo proposto 

por Frambach e Schillewaert (2002) considera ainda os fatores que interferem indiretamente 

nesta decisão, proporcionando uma visão abrangente. Esses autores argumentam que apesar do 

processo de adoção ser composto de vários estágios, a maioria das pesquisas se concentrou em 

estudar a influência dos fatores no estágio da decisão de adotar/não adotar a inovação. Assim, 
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há lacuna no conhecimento sobre o efeito desses fatores nos demais estágios do processo de 

adoção.  

O modelo de Frambach e Schillewaert (2002) para adoção de inovação pela organização, 

adoção no nível organizacional, Figura 4 , “coloca as características percebidas da inovação no 

coração do modelo” (FRAMBACH; SCHILLEWAERT, 2002; p.164), como fatores que 

impulsionam diretamente a adoção. Porém, a percepção dessas características pela organização 

é influenciada por outros fatores: ambiente externo, rede social e marketing do fornecedor. Já 

as características próprias da organização, como tamanho, estrutura e inovatividade ou postura 

estratégica, afetam diretamente a adoção (FRAMBACH; SCHILLEWAERT, 2002).  

Figura 4 - Modelo de Adoção Organizacional de Inovação 

�

Fonte: adaptado de Frambach e Schillewaert (2002) 

A seguir são abordados os fatores determinantes da adoção no nível organizacional. 

� Características percebidas da inovação – a avaliação de uma inovação é influenciada pela 

percepção que os tomadores de decisão têm das características da inovação. Isto é, como 

estes percebem os benefícios, as facilidades e as dificuldades da inovação. Essa percepção 

afeta a propensão de adoção organizacional (FRAMBACH; SCHILLEWAERT, 2002). 

Esses autores relacionam como características percebidas da inovação:   

(1) vantagem relativa – pode ser medida em termos econômicos (ROGERS, 1995), 

referindo-se aos incentivos econômicos, que devem ser superiores aos das demais 

possibilidades plausíveis (FRAMBACH; SCHILLEWAERT, 2002). Porém, fatores como 

segurança social, conveniência e satisfação também são componentes importantes. Sob essa 
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perspectiva, a vantagem relativa diz respeito ao nível em que a inovação é percebida como 

melhor que a situação atual, o grau em que os indivíduos a percebem como vantajosa. A 

rapidez com que uma inovação é adotada está diretamente relacionada à vantagem relativa 

percebida - quanto maior a percepção de vantagem relativa, mais rápido a inovação será 

adotada (ROGERS, 1995);  

(2) compatibilidade – diz respeito à percepção de aderência da inovação aos valores 

existentes (normas e crenças socioculturais), às experiências passadas e às potenciais 

necessidades de inovação da organização. Quanto maior a compatibilidade, mais rápida será 

a adoção (ROGERS, 1995); 

(3) complexibilidade – refere-se ao grau com que uma inovação é percebida como difícil de 

ser entendida e usada.  Portanto, tem efeito negativo na decisão de adoção. Quanto maior a 

complexibilidade, maior o seu efeito negativo na decisão de adoção e mais lento será o 

processo de adoção  (ROGERS, 1995); 

(4) testabilidade -  está relacionado à possibilidade de a organização experimentar/testar a 

inovação antes de sua decisão de adoção, contribuindo para redução das incertezas. Tem, 

portanto, efeito positivo na decisão de adoção (ROGERS, 1995); 

(5) observabilidade -  diz respeito ao “grau com que os resultados de uma inovação são 

visíveis para outros. Os resultados de algumas ideias são facilmente observados e 

comunicados aos outros, enquanto algumas inovações são difíceis de descrever para 

outros”. Portanto, está positivamente relacionada à decisão de adoção (ROGERS, 1995, p. 

232); 

(6) incerteza – toda novidade envolve algum grau de incerteza, o que implica em 

imprevisibilidade (ROGERS, 1995). Assim, a incerteza influencia de forma negativa a 

decisão de adoção (FRAMBACH; SCHILLEWAERT, 2002). 

� Características do adotante - Frambach e Schillewaert (2002) apontam três características 

da organização que podem influenciar a propensão de  adoção de inovação: tamanho, 

estrutura e inovatividade. Essa última pode ser entendida como o grau em que uma 

organização é receptiva à mudança.  Quandt, Ferraresi e Bezerra (2013) definem 

inovatividade como a capacidade de inovar de forma contínua e duradoura. Por sua vez, 

para Rogers (1995), a inovatividade  está relacionada ao tempo decorrido para a adoção de 

novas ideias, por um indivíduo ou uma organização, em relação a outros membros de um 

mesmo sistema social. 
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Em geral, o tamanho da organização está relacionado positivamente à adoção. Porém, 

também está associado a outras variáveis que podem afetar adoção, como a estrutura, a 

estratégia e a cultura organizacional(FRAMBACH; SCHILLEWAERT, 2002).  

A estrutura organizacional, tanto pode inibir como facilitar a inovação. As grandes 

organizações, que buscam a inovação como forma de apoio e melhoria de seu desempenho, 

normalmente, são mais formais e centralizadas e, assim, tendem a menor probabilidade de 

dar início a decisões de adoção. Porém, têm melhor estrutura para implementar a adoção do 

que as organizações menores. Por outro lado, as organizações menores, mais flexíveis e 

inovadoras, são mais receptíveis à inovação. Por fim, uma cultura organizacional aberta a 

inovação influencia, positivamente, a predisposição para inovar (FRAMBACH; 

SCHILLEWAERT, 2002).  

� Esforços de marketing dos fornecedores – as táticas de marketing adotadas pelo fornecedor 

podem influenciar positivamente a adoção. Entre elas, Frambach e Schillewaert (2002) 

destacam: o direcionamento correto da inovação a possíveis adotantes (targeting) que 

poderão ser beneficiar com a adoção; a comunicação, que deve visar a conscientização, 

influenciando a percepção dos potenciais adotantes em relação a inovação; e, a 

predisposição do fornecedor em se comprometer na redução dos riscos percebidos pelo 

cliente em potencial, como: os riscos financeiros, os de operação e os riscos da 

implementação - riscos no uso da inovação. 

� Rede Social – a interação e a partilha de informação entre membros de uma rede social 

informal, que conecta organizações, favorece a disseminação de informação sobre 

inovações, podendo influenciar, positivamente, a adoção, além de proporcionar uma maior 

exposição da  organização a novas ideias e novos produtos. (FRAMBACH; 

SCHILLEWAERT, 2002). 

� Influências do ambiente – o ambiente empresarial influencia o comportamento de adoção 

de diversas formas, como por exemplo, as externalidades da rede que podem levar uma 

organização a adotar determinada inovação pelo fato de seus parceiros já a terem adotado. 

Dessa forma, o número de usuários que já adotaram uma inovação pode determinar a 

probabilidade de novas adoções.  As pressões competitivas também influenciam o 

comportamento de adoção. A não adoção de uma a inovação, já disseminada no ambiente 

corporativo, pode implicar em desvantagem competitiva ou na efetividade e/ou eficiência 
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da organização não adotante. Assim, os altos níveis de competição estimulam a adoção de 

inovação (FRAMBACH; SCHILLEWAERT, 2002). 

As inovações adotadas pelas organizações precisam ser incorporadas ao seu processo 

de trabalho e, para tanto, é necessário que os membros da organização, público alvo da 

inovação, a aceitem e a adotem. A aceitação individual é fundamental para que a inovação 

resulte nos benefícios esperados e não seja, eventualmente, descontinuada (FRAMBACH; 

SCHILLEWAERT, 2002).  

O modelo de aceitação individual proposto por  Frambach e Schillewaert (2002), Figura 

5, preconiza que a aceitação da inovação pelo indivíduo depende, diretamente, de sua postura 

em relação à inovação, de sua predisposição pessoal para inovar e do uso social. 

Figura 5 - Modelo de Adoção Intraorganizacional de Inovação 

Fonte: adaptado de Frambach e Schillewaert (2002) 

O uso social, a predisposição pessoal para inovar e os facilitadores organizacionais – 

estratégias, políticas e ações de gestão também podem influenciar, diretamente, a postura do 

indivíduo em relação à inovação. Por sua vez, a predisposição pessoal para inovar é influenciada 

pelas características pessoais do indivíduo, como características demográficas, estabilidade no 

emprego, experiência prévia com a inovação e valores pessoais (FRAMBACH; 

SCHILLEWAERT, 2002).  

Em resumo, Frambach e Schillewaert (2002) argumentam que a aceitação individual 

pode ser influenciada diretamente pela postura do indivíduo em relação à inovação, pelo uso 
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social e pela predisposição pessoal para inovar. E, indiretamente, pelos facilitadores 

organizacionais e pelas características pessoais do indivíduo. 

Os fatores que podem influenciar a adoção individual de inovação  - adoção no nível 

intraorganizacional - propostos por Frambach e Schillewaert (2002) são apresentados a seguir. 

� Facilitadores organizacionais – da mesma forma que o marketing do fornecedor pode 

influenciar a adoção organizacional, os facilitadores organizacionais e o marketing interno, 

que retratam as estratégias, políticas e ações de gestão da organização afetam diretamente a 

postura do indivíduo em relação à inovação. Treinamento, suporte organizacional, 

incentivos e estruturas de controle afetam a consciência do indivíduo em relação à inovação, 

seu funcionamento, sua aplicação, sua utilidade  e o seu ajuste com o trabalho 

(FRAMBACH; SCHILLEWAERT, 2002). 

          

� Predisposição pessoal para inovar (inovatividade) – “refere-se à tendência de uma pessoa 

para aceitar uma inovação dentro de uma classe de produto, independentemente da 

experiência comunicada por outros” (FRAMBACH; SCHILLEWAERT, 2002; p.171).  Em 

outras palavras, refere-se ao grau individual de receptividade a mudanças. Alguns 

indivíduos são mais receptivos que outros, respondendo mais fácil e rapidamente aos apelos 

da organização.   

No modelo proposto por Frambach e Schillewaert (2002), Figura 5, a predisposição pessoal 

para inovar influencia tanto direta como indiretamente a aceitação individual. Nos 

indivíduos inovadores, a predisposição para inovar induz a uma postura positiva em relação 

à inovação. Já os indivíduos inerentemente inovadores, a predisposição para inovar 

influencia a aceitação da inovação tanto direta como indiretamente (FRAMBACH; 

SCHILLEWAERT, 2002).  

� Características pessoais – influenciam diretamente a predisposição pessoal para inovar, por 

meio de atributos individuais, dados demográficos e outras variáveis como permanência no 

emprego, experiência com o produto e valores pessoais (FRAMBACH; SCHILLEWAERT, 

2002).  

� Influência Social – as externalidades do ambiente social, como por exemplo, o uso da 

inovação por uma grande quantidade de pessoas (massa crítica) dentro das referências do 
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indivíduo, refletem no ambiente corporativo e podem valorizar a inovação, levando a 

atitudes mais positivas em relação à inovação em foco.  Acrescenta-se a esse fato, a adoção 

da inovação pelos pares do indivíduo, colegas, chefes e clientes, o que pode indicar 

importância e vantagens e induzir à imitação (FRAMBACH; SCHILLEWAERT, 2002).   

As normas sociais, que se referem a percepção de um indivíduo do que é certo ou errado 

em função do comportamento habitual de seus pares, também são sugeridas por Frambach 

e Schillewaert (2002) como influenciadores da adoção. Seu efeito sobre a aceitação pode 

ser direto quando o indivíduo tende a seguir essas normas, ou indireto, por meio das crenças 

e/ou emoções que lhe são passadas.   

2.4.1 Adoção de Inovação no Setor Público 

Os tipos de inovação têm características próprias. Os fatores ambientais e as 

características da organização adotante podem afetar, de maneira distinta, o processo de adoção 

e os resultados de cada um dos tipos de inovação (DAMANPOUR; WALKER; 

AVELLANEDA, 2009). Assim, a identificação do tipo de inovação pode ser fundamental para 

identificação dos fatores que influenciam a sua adoção. 

Com objetivo de identificar os fatores ambientais, internos e externos, determinantes da 

inovação no setor público, Bernier, Hafsi e Deschamps (2015) conduziram um estudo empírico 

envolvendo as inovações que concorreram  ao Prêmio de Gestão Inovadora do Instituto de 

Administração Pública do Canadá (IPAC), no período de 1990 a 2011. As evidências da 

pesquisa indicam que fatores ambientais impactam no comportamento inovador do setor 

público.  

Entre esses fatores destacam-se: o tamanho da organização e a taxa de desemprego que 

se relacionam positivamente à adoção de inovação. O maior número de inovações ocorreu sob 

um governo majoritário1, indicando que um governo homogêneo facilita a inovação. Essa 

característica pode ser decorrente da maior rapidez com que as decisões são tomadas sob uma 

gestão majoritária. Porém, a ideologia política do partido que está no poder não influencia a 

inovação no setor público  (BERNIER; HAFSI; DESCHAMPS, 2015).  
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Ao pesquisarem os fatores que influenciaram a adoção do sistema de Processo 

Eletrônico de Controle Externo (e-TCU) pelo Tribunal de Contas da União (TCU), Deus e 

Farias (2015) avaliaram as características percebidas da inovação - vantagem relativa, 

compatibilidade, facilidade de uso, testabilidade e observabilidade. Essas características foram 

apontadas pelas autoras da pesquisa como fatores que influenciaram positivamente os gestores 

do TCU na adoção do sistema.  

Ainda segundo Deus e Farias (2015), benefícios e vantagens da inovação foram 

elencados pelos gestores como incentivos para sua adoção. A experiência prévia com sistemas 

de TIC também foi apontada como facilitador na adoção do e-TCU.  

Entre os facilitadores organizacionais relatados pelos gestores do TCU, Deus e Farias 

(2015) ressaltam: o treinamento promovido pelo órgão, o marketing interno por meio de ações 

como divulgação do sistema por e-mail e palestras explicativas, o suporte operacional da equipe 

da TIC e a persuasão, uma vez que a implantação do e-TCU foi prioridade da instituição e teve 

incentivo da alta administração.  

Com relação as principais motivações para adoção do sistema de Processo Eletrônico 

de Controle Externo (e-TCU) pelo Tribunal de Contas da União (TCU), destacam-se: a 

crescente evolução tecnológica,  aliada à demanda do órgão por agilidade processual e,  a 

vontade e determinação do então Ministro Presidente do TCU, ao observar que outros órgãos 

públicos se modernizavam em busca de maior produtividade (DEUS; FARIAS, 2015).   

A revisão da literatura sobre inovação no setor público, efetuada por De Vries, Bekkers 

e Tummers  (2014), apontou que as características da inovação, como facilidade de uso, 

compatibilidade, testabilidade e vantagem relativa  são cruciais para sua adoção.  

Influências ambientais afetam positivamente a adoção de inovação. O isomorfismo leva 

organizações compatíveis a adotarem a mesma inovação; e a regulamentação pode promover 

inovações, por exemplo, mediante imposição de exigências legais  (De VRIES; BEKKERS; 

TUMMERS, 2014). 

Esses autores sugerem que a participação em redes e as relações interorganizacionais 

são fatores que favorecem a adoção de inovação, ainda que os resultados da pesquisa não 

tenham apresentado referência significativa para esses fatores. A infraestrutura de TIC é outro 

fator positivo apontado por  De Vries, Bekkers e Tummers  (2014). 
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Por outro lado, a aversão ao risco, é uma das grandes barreiras à adoção de inovação no 

setor público. Para De Vries, Bekkers e Tummers  (2014), um ambiente que valoriza a  

aprendizagem é fundamental para promover a inovação.   

 Tendo por base as evidências da pesquisa efetuada com instituições do governo local 

espanhol, Gonzalez, Llopis e Gasco (2013) observaram que as maiores prefeituras - melhor 

estruturadas, com maior orçamento e maior número de funcionários – localizadas em 

munícipios com maior número de habitantes  são mais propensas a inovar. Assim, além do 

tamanho e da estrutura, a dimensão dos municípios também estaria diretamente relacionada à 

postura inovadora da prefeitura.  

Com foco em relacionamentos externos os munícipios maiores buscam inovações 

colaborativas, baseadas em novas TICs. O único tipo de inovação com foco interno, observado 

nestes munícipios, relaciona-se à necessidade de descentralização de seus processos de 

trabalho. Já os municípios menores tendem a inovar no contexto interno, por meio de inovações 

de processos, buscando novas formas organizacionais (GONZALEZ; LLOPIS; GASCO, 2013). 

Em relação ao perfil estratégico das prefeituras dos munícipios pesquisados, Gonzalez, 

Llopis e Gasco (2013) propuseram três perfis - estratégia prospectiva, defensiva e reativa - que 

foram relacionados com as tendências inovadoras das prefeituras. As prefeituras com perfil 

prospectivo foram as mais inovadoras. Já as prefeituras com perfil defensivo, apesar de 

inovadoras, não demonstraram propensão para implementar inovações voltadas para seus 

processos internos. Por sua vez, as prefeituras classificadas com perfil reativo apresentaram 

tendência a atitudes desfavoráveis à inovação. 

Referindo-se a objetivos qualitativos para expressar objetivos relacionados à melhoria 

na qualidade dos serviços prestados, esses autores argumentam que “uma das características 

mais relevantes do perfil estratégico das prefeituras foi o desejo de atingir objetivos qualitativos 

e garantir que os serviços atinjam o maior número possível de usuários” (GONZALEZ; 

LLOPIS; GASCO, 2013, p.9).  

Aprimorar a qualidade e o alcance dos serviços prestados, ampliar competências 

internas, melhorar o desempenho e alcançar ideais, estão entre as estratégias organizacionais 

que incentivam a inovação no setor público, apontadas na pesquisa efetuada por Damanpour, 

Walker e Avellaneda (2009), que envolveu  428 organizações de serviço público do Reino 
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Unido. Influências ambientais, tais como, pressões competitivas, isomorfismo e demandas dos 

clientes, também foram assinalados por esses autores como fatores que afetam positivamente a 

inovação no setor público.   

Com objetivo de identificar a influência das características da inovação e dos líderes na 

adoção de inovação no setor público, Damanpour e Schneider  (2009) desenvolveram pesquisa 

abrangendo 25 inovações em 725 governos locais nos Estados Unidos. Os resultados sugerem 

que ambas as características, da inovação e dos líderes, influenciam a adoção da inovação. 

Como característica da inovação as evidências da pesquisa sugeriram que a vantagem relativa 

afeta a adoção.  

Apesar de a complexidade não ter apresentado resultado significativo, os autores da 

pesquisa argumentam que ela está associada ao nível de dificuldade para se entender e usar uma 

inovação, e assim, pode ser relacionada à compreensão da inovação.  Nesse cenário, a 

complexidade englobaria outras características da inovação, como o grau de novidade 

(originalidade) e a possibilidade de a inovação ser experimentada em uma base de dados 

controlada – testabilidade. Por sua vez, a incerteza seria um reflexo da complexibilidade, uma 

vez que as inovações mais originais e menos experimentáveis acarretam maior incerteza quanto 

ao seu sucesso e, portanto, são menos propensas de serem adotadas (DAMANPOUR; 

SCHNEIDER, 2009).  

Com relação às características dos líderes, Damanpour e Schneider  (2009) sugerem que 

características pessoais de líderes efetivos - líderes inovadores e com comportamento liberal - 

podem instituir culturas organizacionais que facilitam a mudança. A boa formação, experiência 

e capacidade intelectual dos líderes afetam positivamente a inovação. Esses autores propõem 

que no papel de líderes públicos, estes devem utilizar sua influência social para induzir opiniões, 

atitudes e comportamentos. Ao invés de impor, processo de cima para baixo, eles devem 

capacitar e mobilizar os membros da organização de forma a envolver toda a organização em 

um processo sistêmico de mudança.   

Porém, a adoção de inovação pelas organizações só será bem-sucedida, só trará os 

benefícios esperados, se a inovação for efetivamente aceita e posta em uso pelos funcionários 

(DAMANPOUR; SCHNEIDER, 2009). Inovações adotadas pelas organizações, que 

necessitam ser incorporadas aos seus processos de trabalho, têm pouco valor se não forem 

adotadas também pelos seus funcionários. Os ganhos de desempenho proporcionados pelas 
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novas tecnologias, por exemplo, podem ser prejudicados pela resistência dos usuários em 

aceitar e usar os novos sistemas (TALUKDER; HARRIS; MAPUNDA, 2008).  

Entretanto, ainda há lacunas no conhecimento acerca dos fatores que influenciam a 

adoção individual de inovação. A identificação desses fatores propicia a criação de um ambiente 

organizacional favorável à implementação individual da inovação.  (TALUKDER; HARRIS; 

MAPUNDA, 2008). 

Entre as características pessoais, que afetam a predisposição para a inovação, Frambach 

e Schillewaert (2002) sugerem a permanência no emprego. Para Teixeira e Rêgo (2015) a 

permanência no emprego  está relacionada à possibilidade de crescimento na carreira.  

No sistema público, o crescimento na carreira, promoção, baseia-se no mérito ou no 

tempo no cargo público. Neste último, as promoções ocorrem em função do tempo de 

permanência no cargo público, contado a partir da data da posse no cargo. Os sistemas de 

promoção baseados no tempo de permanência no cargo tendem a favorecer a geração de 

modelos coletivos, tanto dentro como entre organizações, com o intuito de facilitar a 

conformidade das escolhas e as estratégias individuais, evitando, dessa forma, a exposição a 

riscos (KOCH et al., 2006).  

A promoção e/ou progressão na administração pública federal brasileira baseia-se no 

tempo de permanência no cargo público – contados a partir da data da posse no cargo. (DEUS; 

FARIAS, 2015). Segundo Koch et al. (2006), o sistema de promoção baseado no tempo de 

permanência no cargo induziria a inovações menos radicais, para manter o alinhamento com o 

“status quo” e reduzir os riscos inerentes à inovação.   

Com objetivo de determinar os fatores que contribuem para a adoção individual de TIC,  

Talukder, Harris e Mapunda  (2008) analisaram a  adoção de recursos avançados de um software

para envio de e-mail, por meio de pesquisa envolvendo 275 acadêmicos e funcionários da área 

administrativa da Universidade do Sul da Austrália. Com base nos resultados obtidos, esses 

autores constataram que a utilidade percebida da inovação e a extensão do suporte gerencial se 

destacaram como fatores determinantes. A seguir são apresentados os principais achados desta 

pesquisa. 

Facilitadores organizacionais, como suporte gerencial e incentivos (reconhecimento 

e maior autonomia e maior segurança no emprego), desempenham um papel fundamental na 
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decisão de adoção, uma vez que afetam o comportamento de um indivíduo. “Quando os 

indivíduos percebem um forte apoio gerencial, alocação de recursos suficientes e algum tipo de 

benefício pessoal por trás do uso de uma nova tecnologia, eles provavelmente desenvolverão 

uma atitude positiva em relação à tecnologia e seu uso” (TALUKDER; HARRIS; MAPUNDA, 

2008, p.475). Porém, o treinamento não apresentou resultado conclusivo. Os autores da 

pesquisa sugerem que os programas de treinamento devem visar a conscientização dos 

indivíduos e enfatizar os benefícios do uso da inovação. 

Talukder, Harris e Mapunda  (2008) argumentam que os achados da pesquisa 

evidenciam que a predisposição pessoal para a inovação afeta o comportamento de 

adoção. Indivíduos inovadores são mais propensos a demonstrar uma atitude favorável em 

relação a uma inovação. Assim, as organizações poderiam utilizá-los como agentes de 

mudança. 

Características pessoais como a experiência anterior podem ajudar, dado que é mais 

fácil adotar uma nova tecnologia quando já se está familiarizado com ela. Entretanto, 

características demográficas como idade e formação educacional não apresentaram 

interferência significativa na adoção de inovação tecnológica (TALUKDER; HARRIS; 

MAPUNDA, 2008).   

Fatores sociais como uso pelos pares e influência das redes sociais não apresentaram 

resultado conclusivo. Porém, os autores da pesquisa sugerem que o uso de uma tecnologia pelos 

pares estimula a adoção. Assim, “as organizações devem criar um ambiente social de apoio 

entre os pares para incentivar o uso produtivo da tecnologia” (TALUKDER; HARRIS; 

MAPUNDA, 2008, p.476).  Da mesma forma, para esses pesquisadores, o uso da nova 

tecnologia pela rede social do indivíduo pode influenciar a sua adoção.  

Por sua vez, a atitude em relação a inovação, que é influenciada pelas crenças, 

apresentou evidências significativas e positivas. A utilidade percebida teve um forte efeito sobre 

a adoção individual.  Foi observada uma forte relação positiva entre a utilidade da inovação e 

o uso desta. As organizações devem destacar os benefícios e as vantagens da inovação com 

vista a incentivar sua adoção (TALUKDER; HARRIS; MAPUNDA, 2008).   

Os fatores determinantes da adoção de inovação pela organização, propostos por 

Frambach e Schillewaert (2002), identificados nesta pesquisa, estão resumidos nas colunas 1 e 
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2 do Quadro 11. Já os fatores determinantes da adoção individual, intraorganizacional, 

encontram-se nas colunas 1 e 2 do Quadro 12. A coluna 3, de ambos os quadros, apresenta as 

evidências encontradas e os respectivos autores das pesquisas.  

Quadro 11 - Fatores Determinantes da Adoção Organizacional de Inovação no Setor Público 

Fatores determinantes Evidências e autores 

Influências do 
Ambiente  

Externalidades 

- Governo majoritário e taxa de desemprego - positivamente 
relacionados (BERNIER; HAFSI; DESCHAMPS, 2015) 
- Isomorfismo - positivamente relacionado (DAMANPOUR; 
WALKER; AVELLANEDA, 2009)  (De VRIES; BEKKERS; 
TUMMERS, 2014) 
- Regulamentação - positivamente relacionado  (De VRIES; 
BEKKERS; TUMMERS, 2014) 
- Demandas dos clientes - positivamente relacionadas  
(DAMANPOUR; WALKER; AVELLANEDA, 2009) 
- Crescente evolução tecnológica - positivamente relacionada  
(DEUS; FARIAS, 2015) 

Pressões 
competitivas 

- Positivamente relacionada (DAMANPOUR; WALKER; 
AVELLANEDA, 2009) 
- Modernização de outras instituições em busca de produtividade - 
positivamente relacionada  (DEUS; FARIAS, 2015).   

Características 
do adotante 

Estrutura 

- Recursos humanos e  financeiros - positivamente relacionados 
(GONZALEZ; LLOPIS; GASCO, 2013) 
- Infraestrutura de TIC - positivamente relacionada de  (De VRIES; 
BEKKERS; TUMMERS, 2014) (GONZALEZ; LLOPIS; GASCO, 
2013) 

Inovatividade ou 
postura estratégica 

- Postura estratégica prospectiva - positivamente relacionada 
(GONZALEZ; LLOPIS; GASCO, 2013) 
- Aprimorar a qualidade e o alcance dos serviços prestados - 
positivamente relacionados (DAMANPOUR; WALKER; 
AVELLANEDA, 2009) (GONZALEZ; LLOPIS; GASCO, 2013) 
- Ampliar competências internas, melhorar o desempenho e alcançar 
ideais - positivamente relacionados (DAMANPOUR; WALKER; 
AVELLANEDA, 2009) 

Tamanho 
- Quanto maior a organização, maior será o seu grau de inovação, 
portanto, está positivamente relacionado (BERNIER; HAFSI; 
DESCHAMPS, 2015) (GONZALEZ; LLOPIS; GASCO, 2013) 

Rede Social 
Interconectividade e 
participação na rede 

- Positivamente relacionada (De VRIES; BEKKERS; TUMMERS, 
2014) (GONZALEZ; LLOPIS; GASCO, 2013) 

Características 
percebidas da 
inovação 

Compatibilidade 
- Positivamente relacionada  (De VRIES; BEKKERS; TUMMERS, 
2014) - Positivamente relacionada (DEUS; FARIAS, 2015)   

Complexibilidade 
- Negativamente relacionada (DAMANPOUR; SCHNEIDER, 2009) 
(De VRIES; BEKKERS; TUMMERS, 2014) 

Incerteza - Negativamente relacionada (DAMANPOUR; SCHNEIDER, 2009) 
Observabilidade - Positivamente relacionada (DEUS; FARIAS, 2015)   

Testabilidade 
- Positivamente relacionada  (DAMANPOUR; SCHNEIDER, 2009) 
(De VRIES; BEKKERS; TUMMERS, 2014) (DEUS; FARIAS, 
2015)   

Vantagem relativa 
- Positivamente relacionada de  (De VRIES; BEKKERS; 
TUMMERS, 2014)  (DEUS; FARIAS, 2015)   

Fonte: elaboração própria com base no modelo proposto por Frambach e Schillewaert (2002) e nas publicações 
pesquisadas 
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Quadro 12 - Fatores Determinantes da Adoção Intraorganizacional de Inovação no Setor Público 

Fatores determinantes Evidências e autores 

Postura em 
relação à 
inovação 

Crenças e 
convicções 

- Positiva e significativamente relacionada (TALUKDER; 
HARRIS; MAPUNDA, 2008) 

Influência 
- Utilidade percebida, benefícios e vantagens da inovação - 
fortemente relacionados a intenção de uso  (DEUS; FARIAS, 
2015)  (TALUKDER; HARRIS; MAPUNDA, 2008) 

Características 
pessoais 

Dados 
demográficos 

- Não apresentou interferência significativa (TALUKDER; 
HARRIS; MAPUNDA, 2008) 

Experiência prévia 
- Positivamente relacionada (TALUKDER; HARRIS; 
MAPUNDA, 2008) 

Permanência 
- Negativamente relacionada a inovações radicais (KOCH et 
al., 2006)  

Facilitadores 
organizacionais 

Persuasão social 

- O papel do líder inovador - positivamente relacionado  
(DAMANPOUR; SCHNEIDER, 2009) 
- A prioridade da instituição e o incentivo da alta 
administração - positivamente relacionados  (DEUS; FARIAS, 
2015)   

Suporte da 
organização 

 - Positivamente relacionado  (DEUS; FARIAS, 2015) 
(TALUKDER; HARRIS; MAPUNDA, 2008) 

Treinamento 
- Positivamente relacionado  (DEUS; FARIAS, 2015) 
- Não apresentou resultado conclusivo (TALUKDER; 
HARRIS; MAPUNDA, 2008) 

Uso pelos pares 
- Não apresentou resultado conclusivo, porém Talukder, 
Harris e Mapunda  (2008) sugerem que o uso pelos pares 
estimula a adoção  

Inovatividade Predisposição 
pessoal para inovar 

- Positivamente relacionada (TALUKDER; HARRIS; 
MAPUNDA, 2008) 

Fonte: elaboração própria com base no modelo proposto por Frambach e Schillewaert (2002) e nas publicações 
pesquisadas 
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CAPÍTULO 3 – METODOLOGIA 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

Este projeto de pesquisa pode ser classificado como pesquisa descritiva, pois seu 

objetivo foi identificar e descrever características específicas de um fenômeno (CERVO; 

BERVIAN; SILVA, 2007), o processo de adoção do SEI.  

Justifica-se ainda a pesquisa descritiva uma vez que esta tem por característica observar, 

registrar, analisar e correlacionar fatos extraídos da própria realidade (CERVO; BERVIAN; 

SILVA, 2007), considerando a influência que o ambiente exerce sobre eles (MICHEL, 2015). 

Esse tipo de pesquisa apoia também a descoberta de relações e conexões com outros fenômenos, 

levando em conta sua natureza e suas características (CERVO; BERVIAN; SILVA, 2007). Por 

fim, investiga situações que envolvem o comportamento humano, tanto individualmente como 

em grupos sociais ou organizacionais (MICHEL, 2015). Essas características são relevantes 

para o projeto de pesquisa em questão, cuja proposta foi avaliar, também, a influência de 

diversos fatores sobre o comportamento de adoção de inovação.  

 A pesquisa foi de campo, visto que investigou, empiricamente, um fenômeno dentro do 

seu contexto real, com base em teoria, verificando como esta teoria se comporta na vida real 

(MICHEL, 2015). Ou seja, confrontou a teoria na prática. No caso desse projeto de pesquisa, a 

presença dos fatores determinantes da adoção de inovação propostos por  Frambach e 

Schillewaert (2002) foram verificados no processo de adoção do SEI pela Susep, tanto na 

perspectiva da adoção pela organização como na da aceitação individual pelos seus servidores.     

3.2 ABORDAGEM METODOLÓGICA  

Segundo Serra e Ferreira (2016),  o estudo qualitativo é indicado quando se busca 

entender processos nas organizações, investigar fenômenos ainda pouco compreendidos, 

esclarecer novos conceitos e peculiaridades de contextos mais específicos. Ainda segundo esses 

autores, a abordagem qualitativa tem potencial tanto para gerar nova teoria como possibilita 

testar e entender teoria já consolidada, proposta desta pesquisa.   

“Quando o estudo é de caráter descritivo e o que se busca é o entendimento do fenômeno 

como um todo, na sua complexidade, é possível que a análise qualitativa seja mais indicada” 

(GODOY, 1995, p.63) 
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Assim, esse projeto de pesquisa utilizou a abordagem qualitativa. Justifica-se ainda essa 

escolha pela maior profundidade de análise, com muitas variáveis e poucos casos; pela coleta 

de dados em ambiente natural; por ter o pesquisador como instrumento fundamental, uma vez 

que os dados foram coletados pessoalmente; por analisar e buscar entender uma questão social; 

pela análise de dados indutiva, construída a partir das particularidades e evoluindo para os temas 

gerais, valendo-se das interpretações realizadas pelo pesquisador acerca do significado dos 

dados (CRESWELL, 2016).  

Enfim, envolveu processos interativos, contato direto do pesquisador com a questão 

foco de estudo para obtenção de dados descritivos, a fim de que se possa compreender os 

fenômenos a partir da perspectiva dos informantes, ou seja, ver o mundo com o olhar dos 

informantes (GODOY, 1995). 

 Quanto à relação do pesquisador com os sujeitos da pesquisa, há pesquisadores que 

defendem o compartilhamento dos objetivos da pesquisa, bem como uma atitude de empatia e 

identificação por parte do pesquisador (GODOY, 1995), postura que foi adotada uma vez que 

a pesquisadora trabalha na instituição pesquisada. 

3.3 ESTRATÉGIA METODOLÓGICA 

A estratégia metodológica adotada para esta pesquisa foi o estudo de caso. Metodologia 

de investigação empírica, tendo como objetivo pesquisar, compreender e explorar um 

determinado fenômeno em seu contexto real (MARTINS; THEÓPHILO, 2009; YIN, 2015).  

“O estudo de caso permite uma investigação das características significantes de eventos 

vivenciados, tais como: processos organizacionais e administrativos, mudança em geral. ” 

(MICHEL, 2015, p. 66). Trata-se de uma “estratégia de investigação em que o pesquisador 

explora profundamente um programa, um evento, uma atividade ou um processo ou um ou mais 

indivíduos” (CRESWELL, 2016, p. 38), com propósito de compreender fatos e fenômenos 

sociais no seu próprio contexto (MICHEL, 2015). 

Essa metodologia permite ainda ao pesquisador lidar com ampla variedade de 

evidências (YIN, 2015), combinar várias técnicas de coleta de dados (CRESWELL, 2016; 

MICHEL, 2015; YIN, 2015),  concluir indutivamente sobre as questões propostas (MICHEL, 

2015) e testar teoria existente ou gerar nova teoria (EISENHARDT, 1989).  
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3.4 UNIDADE DE ANÁLISE 

A unidade de análise principal deste estudo de caso foi o processo de adoção do SEI, 

tendo em vista que o foco da pesquisa foi explorar o processo de sua adoção. Porém, pode-se 

afirmar que foi um estudo de caso integrado, pois permitiu integrar dois níveis de análise,  com 

diferentes técnicas de coleta de evidências (YIN, 2015): a adoção organizacional, que teve 

como fonte principal de coleta de evidências a entrevista semiestruturada; e, a adoção 

intraorganizacional, que para coleta das evidências, além da entrevista semiestruturada, foi 

aplicada também a técnica de complemento de frases, por meio de formulário digital.  

A escolha do SEI deveu-se ao fato de sua importância para a administração pública 

brasileira e pela abrangência de sua adoção, abarcando diversas entidades da administração 

pública federal direta, autárquica e fundacional em todo Brasil. Outro fator importante foi a 

facilidade de acesso da pesquisadora a uma dessas instituições e o interesse demonstrado por 

esta instituição em participar e colaborar com o estudo objeto desta pesquisa.  

3.4.1 SEI – Sistema Eletrônico de Informações 

O SEI, sistema de gestão de processos e documentos eletrônicos, tem como proposta 

promover a eficiência administrativa, por meio da inovação, da economia do dinheiro público, 

da transparência administrativa, do compartilhamento do conhecimento produzido e da 

sustentabilidade. Entre suas características, destaca-se “a libertação do paradigma do papel 

como suporte físico para documentos institucionais e o compartilhamento do conhecimento 

com atualização e comunicação de novos eventos em tempo real. ” (PENSEI, 2017). 

 Com cessão gratuita, pelo TRF 4, para o setor público brasileiro, por meio de acordo de 

cooperação técnica, o SEI, solução que propõem viabilizar a tramitação de processos e 

documentos eletrônicos entre entidades da Administração Pública, é hoje a ferramenta base do 

Processo Eletrônico Nacional (PEN), projeto coordenado pelo Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão.  

O portal do Software Público Brasileiro (SOFTWARE PUBLICO BRASILEIRO, 

2015), iniciativa do Ministério do Planejamento Desenvolvimento e Gestão, relaciona as 

principais características e facilidades do SEI: 
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� “Portabilidade: 100% Web e pode ser acessado por meio dos principais navegadores 

do mercado: Internet Explorer, Firefox e Google Chrome; ” 

� “Acesso Remoto: em razão da portabilidade já mencionada, pode ser acessado 

remotamente por diversos tipos de equipamentos, como microcomputadores, 

notebooks, tablets e smartphones de vários sistemas operacionais (Windows, Linux, 

IOS da Apple e Android do Google). Isto possibilita que os usuários trabalhem a 

distância; ” 

� “Acesso de usuários externos: gerencia o acesso de usuários externos aos expedientes 

administrativos que lhes digam respeito, permitindo que tomem conhecimento do teor 

do processo e, por exemplo, assinem remotamente contratos e outros tipos de 

documentos; ” 

� “Controle de nível de acesso: gerencia a criação e o trâmite de processos e documentos 

restritos e sigilosos, conferindo o acesso somente às unidades envolvidas ou a usuários 

específicos; ” 

� “Tramitação em múltiplas unidades: incorpora novo conceito de processo eletrônico, 

que rompe com a tradicional tramitação linear, inerente à limitação física do papel. 

Deste modo, várias unidades podem ser demandadas simultaneamente a tomar 

providências e manifestar-se no mesmo expediente administrativo, sempre que os atos 

sejam autônomos entre si; ” 

� “Funcionalidades específicas: controle de prazos, ouvidoria, estatísticas da unidade, 

tempo do processo, base de conhecimento, pesquisa em todo teor, acompanhamento 

especial, inspeção administrativa, modelos de documentos, textos padrão, 

sobrestamento de processos, assinatura em bloco, organização de processos em bloco, 

acesso externo, entre outros; ” 

� “Sistema intuitivo: estruturado com boa navegabilidade e usabilidade. ” 

 3.5 SELECÃO DE SUJEITOS 

� Foram selecionados nove participantes, todos servidores públicos, divididos em dois 

grupos, para melhor atender os objetivos da pesquisa: 

� Participantes da adoção organizacional: 05 sujeitos que, de alguma forma, estiveram 

envolvidos ou acompanharam o processo de decisão da organização pela adoção do SEI 

e/ou sua implementação; 
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� Usuários do SEI: 04 sujeitos que não participaram das atividades acima, porém utilizam o 

sistema no seu dia a dia de trabalho. Para esse grupo, foram selecionados indivíduos 

considerados representativos como usuários do SEI, incluindo um usuário multiplicador. 

Com o intuito de captar os mais variados aspectos que concorrem para a construção do 

contexto, os participantes do grupo “usuários do SEI” foram selecionados respeitando o critério 

de tempo de casa: dois com mais de 10 anos na instituição e os outros dois com menos de 10 

anos, de forma a representar a realidade do corpo funcional da Susep, contribuindo, assim, para 

melhor entendimento do problema e da questão de pesquisa.  

Respeitando esses critérios, os participantes da pesquisa foram selecionados por critério 

de acessibilidade, considerando que a pesquisadora trabalha na instituição há 11 anos. 

Adicionalmente, visando obter maior representatividade dos usuários do SEI quanto a 

sua aceitação individual, todos os servidores que têm como instituição de origem a própria 

SUSEP,  e somente estes, foram convidados a responder um formulário digital, de complemento 

de frases, relacionadas aos fatores determinantes da adoção intraorganizacional propostos  

Frambach e Schillewaert (2002).  

3.6 COLETA DE EVIDÊNCIAS 

Conforme recomendado por Eisenhardt (1989), Godoy (1995) e Yin (2015) foram 

empregadas múltiplas fontes de evidência para realização desta pesquisa: análise de 

documentos e registros internos, entrevista semiestruturada, observação participante e 

formulário de complemento de frases.   

Registre-se que para proteger o anonimato dos entrevistados e dos respondentes ao 

formulário, compromisso assumido por essa pesquisadora com a instituição pesquisada, tanto 

as transcrições das entrevistas como as respostas ao formulário de complemento de frases não 

deverão ser públicas.   

3.6.1 Documentos e Registros Internos 

Foram analisados documentos e registros internos, físicos ou eletrônicos, que 

contribuíram para o alcance do objetivo da pesquisa, tais como: atas de reunião, e-mails, 

processos administrativos, relatórios e documentos referentes ao projeto de implantação do SEI. 
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Conforme orienta Yin (2015, p.111) “para os estudos de caso, o uso mais importante dos 

documentos é para corroborar e aumentar a evidência de outras fontes”.  Mesmo que não sejam 

precisos, que possam apresentar parcialidades e que inferências devem ser tratadas apenas como 

indícios pois podem revelar falsas pistas, os documentos são relevantes para estudo de casos 

(YIN, 2015).  

3.6.2 Entrevistas Semiestruturadas 

As entrevistas, “uma das fontes mais importantes de informação para o estudo de caso” 

(YIN, 2015, p.114), seguiram roteiros semiestruturados. Porém, para obtenção dos objetivos 

desta pesquisa, foram utilizados dois roteiros semiestruturados diferentes, um para cada grupo 

de usuários: grupo de participantes da adoção organizacional e grupo de usuários do SEI. Em 

ambos os casos o roteiro de entrevista (ver Apêndice 1) teve por base os fatores determinantes 

da adoção de inovação propostos por Frambach e Schillewaert (2002): fatores determinantes da 

adoção organizacional (participantes da adoção organizacional) e fatores determinantes adoção 

intraorganizacional (grupo de usuários do SEI).  

3.6.3 Observação Participante 

A observação participante ocorreu uma vez que a pesquisadora é servidora pública da 

instituição pesquisada. Ressalte-se que a observação participante pode ser considerada como 

uma oportunidade diferenciada e valiosa “de  captar a realidade do ponto de vista de alguém 

“interno” a um estudo de caso” (YIN, 2015, p.121). 

3.6.4 Formulário de Complemento de Frases 

Um dos instrumentos para obtenção de dados apresentados por Vergara (2015),  são as 

técnicas de complemento, quando o pesquisador apresenta ao respondente um estímulo para ser 

preenchido com palavras. Segundo essa autora, motivações, crenças e sentimentos que 

dificilmente seriam captados por meios convencionais, tais como questionários ou entrevistas, 

podem ser revelados quando o respondente preenche uma sentença ou um parágrafo. 

Para esta pesquisa foi construído um formulário com frases incompletas (ver Apêndice 

2), relacionadas ao objeto de pesquisa, qual seja, os fatores determinantes da adoção 

intraorganizacional (FRAMBACH; SCHILLEWAERT, 2002) tendo como inspiração os 

modelos elaborados e utilizados por Peixoto (2013) e Pitrowsky (2011). A aplicação do 

formulário se deu por mídia eletrônica e foi encaminhado a todos os servidores que têm como 
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instituição de origem a própria SUSEP, totalizando 355 servidores.  Foram obtidas 45 respostas. 

3.7 TRATAMENTO E ANÁLISE DE EVIDÊNCIAS 

Segundo Martins e Theóphilo (2009, p.69) “a análise dos dados consiste em examinar, 

classificar e, muito frequentemente, categorizar os dados, opiniões e informações coletas”, a 

fim de que, com base na teoria preliminar e nos resultados encontrados, se possa explicar o 

fenômeno em estudo. 

Para a análise dos dados dessa pesquisa foi utilizado o método de triangulação das 

informações obtidas a partir das múltiplas fontes de evidências, conforme recomendado por Yin 

(2015) para a estratégia metodológica adotada - estudo de caso. Segundo esse autor, a 

triangulação é importante pois se baseia na interseção dos dados, o que permite a convergência 

das linhas de investigação. “A convergência de resultados advindos de fontes distintas oferece 

um excelente grau de confiabilidade ao estudo” (MARTINS; THEÓPHILO, 2009, p. 68).  

Dessa forma, após transcritas, as entrevistas foram categorizadas e codificadas com o 

auxílio do software de análise de dados NVIVO. Em seguida, as saídas foram analisadas com 

intuito de verificar padrões significativos que emergiam dos dados (YIN, 2015). 

Posteriormente, foram comparadas e posicionadas no modelo teórico de Frambach e 

Schillewaert (2002), base desta pesquisa, criando assim interconexões entre essas categorias e 

a teoria (CRESWELL, 2016).   

Da mesma forma, as respostas ao formulário de complemento de frases, também foram 

categorizadas e codificadas, com base na teoria prévia desta pesquisa. Buscou-se por pontos 

similares ou divergentes, verificando existência ou não do alinhamento das evidências obtidas 

com o modelo teórico de Frambach e Schillewaert (2002).  

As abstrações foram construídas a partir dos dados obtidos, num processo de baixo para 

cima, tendo por base o arcabouço teórico que apoia esse estudo (GODOY, 1995).  

3.8 LIMITAÇÕES METODOLÓGICAS 

Por se tratar de uma pesquisa qualitativa, a interpretação dos dados possui caráter 

subjetivo. Adiciona-se a isso o fato de a pesquisadora trabalhar há 11 anos na instituição, 

conhecendo grande parte dos seus processos e rotinas, porém a pesquisadora buscou manter 
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neutralidade e distanciamento.  Ainda como forma de minimizar tais limitações, foram 

utilizadas múltiplas fontes de evidência, com vistas a assegurar sua confiabilidade e validade 

por meio da triangulação dessas informações.  

Outro fator limitante, é o fato de que a pesquisa contemplou o estudo de caso de uma 

única organização; assim, existe certa limitação quanto à possibilidade de generalização dos 

resultados (YIN, 2010).  
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CAPÍTULO 4 – APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

Este capítulo compreende a apresentação dos resultados da pesquisa de campo, 

coletados por meio de entrevistas semiestruturadas, narrativas da decisão de adoção do SEI pela 

SUSEP e da sua aceitação pelos servidores da Autarquia, formulário de complemento de frases 

como forma de ampliar as evidências quanto à aceitação da inovação pelos servidores da 

organização, análise de documentos e observação direta da pesquisadora. 

4.1 A SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS  

4.1.1 Histórico do Seguro e da SUSEP  

Com a abertura dos portos ao comércio internacional em 1808, teve início a atividade 

seguradora no Brasil que, nessa época, era direcionada ao seguro marítimo e regulada pelas leis 

portuguesas (SUSEP, 1997).   

Em 1850, com a regulação expressa do seguro marítimo por meio do "Código Comercial 

Brasileiro" (Lei n° 556, de 25 de junho de 1850), a atividade seguradora no país começou a se 

expandir, passando a abarcar também o seguro terrestre e, em 1855, o seguro de vida. As 

sucursais das seguradoras estrangeiras começaram a chegar no Brasil por volta de 1862. Nessa 

época, a fiscalização da atividade seguradora no Brasil era exercida por diferentes órgãos 

(SUSEP, 1997).   

A partir de 1901, com a criação da Superintendência Geral de Seguros, iniciou-se a 

centralização da fiscalização e regulação do seguro no Brasil. Em 1906 a Superintendência foi 

substituída por uma Inspetoria de Seguros, que se manteve até 1934, quando da criação do 

Departamento Nacional de Seguros Privados e Capitalização (DNSPC). O DNSPC perdurou 

até a criação da SUSEP, em 1966.   

A SUSEP, Autarquia da Administração Pública Federal brasileira, hoje vinculada ao 

Ministério da Fazenda, foi criada pelo Decreto-lei nº 73, de 21 de novembro de 1966, que 

regulou as operações de seguro e resseguro no país. Esse decreto-lei institui também o Sistema 

Nacional de Seguros Privados constituído pelo Conselho Nacional de Seguros Privados 

(CNSP), Superintendência de Seguros Privados, resseguradores, sociedades autorizadas a 

operar em seguros privados e corretores habilitados (BRASIL, 1966). 



�
�

�

A Figura 6 apresenta, de forma resumida, o histórico da fiscalização e regulação da 

atividade seguradora no Brasil (SUSEP, 1997).   

Figura 6 - Linha do Tempo da Fiscalização e Regulação do Seguro no Brasil 

Fonte: elaboração própria com base no Anuário Estatístico 1997 (SUSEP,1997) 

4.1.2 A SUSEP e o Sistema Financeiro Nacional  

 O Sistema Financeiro Nacional (SFN) é constituído por entidades normativas, recursais 

e supervisoras. Fazem parte das entidades normativas o Conselho Monetário Nacional (CMN), 

o Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) e o Conselho Nacional de Previdência 

Complementar (CNPC). 

Por sua vez o CNSP, composto pelo Banco Central do Brasil (BCB), pela Comissão de 

Valores Mobiliários (CVM) e por representantes do Ministério da Justiça e do Ministério da 

Previdência Social, tem como presidente o Ministro da Fazenda e como vice-presidente o 

Superintendente da SUSEP.   

São entidades supervisoras do SFN: a Susep, o Banco Central do Brasil, a Comissão de 

Valores Mobiliários e a Superintendência Nacional de Previdência Complementar. 

4.1.3 Perfil atual da SUSEP 

À SUSEP, na qualidade de executora da política traçada pelo CNSP (BRASIL, 1966), 

compete o controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, 

capitalização e resseguro, tendo dentre outras atribuições (SUSEP, A SUSEP): 
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a. “Fiscalizar a constituição, organização, funcionamento e operação das Sociedades Seguradoras, 

de Capitalização, Entidades de Previdência Privada Aberta e Resseguradores, na qualidade de 

executora da política traçada pelo CNSP; ” 

b. “Atuar no sentido de proteger a captação de poupança popular que se efetua através das operações 

de seguro, previdência privada aberta, de capitalização e resseguro; ” 

c. “Zelar pela defesa dos interesses dos consumidores dos mercados supervisionados; ” 

d. “Promover o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos operacionais a eles vinculados, 

com vistas à maior eficiência do Sistema Nacional de Seguros Privados e do Sistema Nacional de 

Capitalização; ” 

e. “Promover a estabilidade dos mercados sob sua jurisdição, assegurando sua expansão e o 

funcionamento das entidades que neles operem; ” 

f. “Zelar pela liquidez e solvência das sociedades que integram o mercado; ” 

g. ”Disciplinar e acompanhar os investimentos daquelas entidades, em especial os efetuados em bens 

garantidores de provisões técnicas; ” 

Administrada por um Conselho Diretor, constituído pelo Superintendente e quatro 

Diretores indicados pelo Ministro de Estado da Fazenda e nomeados pelo Presidente da 

República (SUSEP, 2017a), a SUSEP tem como missão "Desenvolver os mercados 

supervisionados, assegurando sua estabilidade e os direitos do consumidor". Participam ainda 

do Conselho Diretor, mas sem direito a voto, o Secretário-Geral e o Procurador-Geral (SUSEP, 

A SUSEP).  

Conforme disposto no Regimento Interno da Autarquia, Resolução CNSP no 346/2017 

(SUSEP, 2017a), e representado na Figura 7, a SUSEP tem como estrutura organizacional:   

1. órgão colegiado: Conselho Diretor, cuja presidência cabe ao Superintendente; 

2. órgãos de assistência direta e imediata ao Superintendente: Gabinete (GABIN) e 

Secretaria-Geral (SEGER); 

3. órgãos seccionais: Auditoria Interna (AUDIT); Corregedoria Geral (COGER) e 

Procuradoria Federal junto à SUSEP (Procuradoria); 

4. Diretoria de Administração (DIRAD), composta por duas Coordenações Gerais:  

Coordenação-Geral de Administração e Finanças (CGEAF) e Coordenação-Geral de 

Tecnologia da Informação (CGETI); 

5. Diretoria de Organização do Sistema de Seguros Privados (DIORG), composta por duas 

Coordenações Gerais:  Coordenação-Geral de Julgamentos (CGJUL) e Coordenação-

Geral de Autorizações e Liquidações (CGRAL); 
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6. Diretoria de Supervisão de Conduta (DICON), composta por duas Coordenações 

Gerais:  Coordenação Geral de Fiscalização de Conduta (CGCOF) e Coordenação Geral 

de Monitoramento de Conduta (CGCOM); 

7. Diretoria de Supervisão de Solvência (DISOL), composta por duas Coordenações 

Gerais:  Coordenação-Geral de Fiscalização Prudencial (CGFIP) e Coordenação-Geral 

de Monitoramento Prudencial (CGMOP). 

Figura 7 - Estrutura Organizacional da SUSEP 

Fonte: elaboração própria com base na Resolução CNSP no 346/2017 (SUSEP,2017a)

Com sede na cidade do Rio de Janeiro, a SUSEP conta com três regionais: Brasília, São 

Paulo e Porto Alegre. O corpo funcional da Autarquia é composto por 387 servidores, 

considerando os que têm como órgão de origem a própria SUSEP, os servidores cedidos de 

outras instituições públicas e os de cargos de livre provimento. Desse total, 321 de servidores 

estão lotados na sede e os demais 66, nas regionais.  

A Autarquia fiscaliza, atualmente, cerca de 330 empresas: 17 de Capitalização, 24 

Corretores de Resseguro, 18 Entidades de Previdência Complementar Aberta, 133 

Resseguradoras, 119 Seguradoras, 23 empresas em regimes especiais (empresas em fase de 

liquidação, intervenção ou direção fiscal).  

Cabe destacar a importância dos mercados supervisionados pela SUSEP para a 

economia brasileira. No ano de 2016, a receita desses mercados foi da ordem de 

R$239.325.986.000,00, representando 3,8% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil no 
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mesmo período (SUSEP, 2017b). A Tabela 7 mostra a evolução dessa receita ao longo dos 

últimos anos. 

Tabela 7 - Receitas Anuais dos Mercados Supervisionados pela SUSEP (R$ mil) 

Fonte: (SUSEP, 2017b) 

4.2 CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES DA PESQUISA DE CAMPO  

Cabe observar que não será apresentada a caracterização dos entrevistados que 

participaram da pesquisa de campo sobre a adoção organizacional do SEI, bem como a 

identificação de suas falas, uma vez que a pesquisadora assumiu compromisso de anonimato. 

Os envolvidos na decisão de adoção do SEI constituem um grupo pequeno, de fácil 

identificação a partir de suas características e também de suas falas. Ressalta-se, entretanto, que 

foram respeitados os atributos descritos no tópico “3.5 Seleção de Sujeitos” para a escolha dos 

5 entrevistados, que serão referenciados, em parte desta pesquisa, como EO1, EO2, EO3, EO4 

e EO5. 

Dessa forma, este tópico tem por objetivo caracterizar os participantes da pesquisa de 

campo sobre a adoção intraorganizacional do SEI, de forma a apoiar o entendimento de suas 

respostas, visando o melhor aproveitamento das evidências.  

Participaram das entrevistas 4 servidores, escolhidos conforme descrito no capítulo 3 

(metodologia), cujas características demográficas são apresentadas no Quadro 13. O gênero e 

o tempo de SUSEP dos entrevistados não foram identificados no Quadro 13, para preservar o 

anonimato. Porém, respeitou-se o disposto no capítulo 3 quanto ao tempo de SUSEP na seleção 
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destes entrevistados, dois com mais de 10 anos de casa (23 e 15 anos) e dois com menos de 10 

anos (7 e 5 anos). 

Quadro 13- Características Demográficas dos Entrevistados 

Entrevistado Idade Nível de escolaridade 
EI1 48 anos pós-graduação lato sensu

EI2 42 anos pós-graduação lato sensu

EI3 33 anos superior 
EI4 43 anos pós-graduação lato sensu

Fonte: elaboração própria 

O formulário de complemento de frases, desenvolvido no google forms, foi 

disponibilizado para resposta por todos os 355 servidores que têm como instituição de origem 

a própria SUSEP. O Quadro 14 mostra as características demográficas dos 45 respondentes.   

Quadro 14 - Caracterização dos Respondentes do Formulário 

Idade  (anos) Gênero Nível de escolaridade 
Renda salarial 
(mil reais) 

Tempo SUSEP 
 (anos) 

Menor 
que 35  

36% Feminino 32% Doutorado 7% 
Menos 
de 10 

4% 
Menos 
de 10 

67% 

Entre 
35 e 45 

40% Masculino 62% Mestrado 22% 
Entre 
10 e 15 

7% 
Entre 
10 e 15 

7% 

Entre 
45 e 50 

13%   
Pós-graduação
lato sensu

36% 
Entre 
15 e 20 

38% 
Entre 
15 e 20 

9% 

Maior 
que 50  

11%   Superior 36% 
Acima 
de 20  

51% 
Mais 
de 20 

18% 

Fonte: elaboração própria 

 Considerando os 30 respondentes que têm menos de 10 anos de SUSEP, observa-se que 

praticamente metade deles, 53%, tem menos de 35 anos. Entre 35 e 45 anos foram 40% e apenas 

7% acima dos 45 anos. 

4.3 A SUSEP E A INOVAÇÃO  

Visando entender a inovatividade da SUSEP e a predisposição dos seus servidores para 

inovar, os 09 entrevistados e os 45 respondentes do formulário de complemento de frases foram 

incentivados a avaliar esse tema. 

 O momento de maior incentivo à inovação vivido pela SUSEP, foi decorrente da postura 

de um dos seus últimos superintendentes, que tinha a intenção de tornar a SUSEP mais 

moderna, mais eletrônica. O seu objetivo era implementar a “apólice eletrônica”, projeto 

ambicioso para a SUSEP. Com essa finalidade, foi montado um grupo de trabalho que 
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apresentou uma proposta mais ampla e mais plausível para modernizar a Autarquia, que ficou 

conhecido como o projeto de modernização da SUSEP. 

 Nesse período, toda SUSEP falava em modernização: “foi o momento em que mais se 

incentivou a inovação aqui na SUSEP. O gestor que estava gostava de falar para a casa e gostava 

de propor inovações, ideias, usava as metáforas dele. Ele realmente foi o gestor que mais 

influenciou inovações aqui na SUSEP” (EI3). 

Entretanto, os relatos revelam que essa ideia não ecoou na casa, sugerindo que a 

resistência prevaleceu à mudança: 

“O que o (superintendente na época) queria era uma ampla aceitação do projeto de modernização, 

para que depois ele pudesse ser tocado pela casa sem resistência. Acabou que aconteceu o que 

sempre acontece, né?! Na hora todo mundo, talvez pela reunião, pelo clima lá, disse que ia apoiar 

coisa e tal, mas quando começou a executar, começaram a apresentar muita resistência” (EO3) 

Ao falar sobre o projeto de modernização da SUSEP, o entrevistado EO4 disse: “eu acho 

que isso (modernização) é uma característica não da SUSEP, mas uma característica do que se 

queria para a SUSEP”. Os relatos corroboraram com a percepção desse entrevistado, e 

revelaram que não existe uma política de inovação, de modernização institucionalizada na 

Autarquia, evidenciando, também, ausência de uma cultura organizacional voltada à inovação.  

Uma das barreiras mais citadas para o desenvolvimento de cultura inovadora na 

Autarquia foi a característica pessoal das iniciativas na SUSEP: “ela é extremamente 

personalística [...] Ela tem muito pouco de instituição” (EI1).  Soma-se a isso um planejamento 

ainda incipiente, “a gente nunca teve um planejamento muito bem definido, então as coisas 

acontecem pelo convencimento das pessoas que estão ali naquele momento” (EO5), o que 

favorece a descontinuidade dos projetos, quer pela mudança de setor do seu patrocinador ou 

pelas mudanças frequentes na alta administração. Ao refletir sobre essas questões, esse 

entrevistado questionou o impacto para a Autarquia:  

“O que eu vejo é que as coisas acontecem pela vontade de alguns, eu já vivi muito isso... queria 

fazer, fazia. Eu acho que isso às vezes pode parecer positivo porque você consegue ser ágil para 

implementar uma coisa, mas às vezes é muito negativo porque muitas coisas que estão sendo 

implementadas param e perde-se todo um esforço que houve. Então nesses meus vinte e poucos 

anos de SUSEP eu vejo que várias coisas começaram, que eram positivas, mas que de uma hora 

para outra... ou porque essa pessoa saiu ou porque essa pessoa foi para outro setor ou porque o 
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diretor saiu ou porque o superintendente não é mais aquele... mas e a SUSEP? Quer dizer, tinha 

toda uma demanda por aquele... mas como aquilo não estava ali formal, aquilo se perde. Foram 

vários trabalhos...” (EO5) 

Associando essa característica ao porte da instituição, o entrevistado EO2 disse: “Eu 

acho que a SUSEP, por ser uma organização pequena, ela é muito pessoal”. O sucesso de uma 

iniciativa, em todos os níveis na Autarquia, depende de quem são os gestores naquele momento 

e da rede de relacionamentos que o proponente/patrocinador do projeto tem: 

“Eu sinto que é muito ligado ao ambiente que você está no momento ou a rede de 

relacionamentos que você tem. Então para você propor ideias, por exemplo, dependendo de 

quem está ali com você, o seu chefe, a coisa pode fluir... dependendo de quem está, pode não 

fluir.... É muito mais pessoal do que estrutural [...]. Existe, na verdade, a rede de relacionamentos 

pessoais que facilita ou não alguma proposta de mudança. Isso aí vai até a diretoria, dependendo 

do diretor que está a coisa flui, dependendo do diretor que está não flui. Então acho que esse 

fluxo das sugestões tem muito a ver com as relações pessoais” (EI2) 

Por serem pessoais e não institucionais, muitos projetos e trabalhos iniciam e não são 

concluídos: “pô, a gente aqui começa um trabalho e para, começa um trabalho e para [...] isso 

é muito comum, muito comum... [...] Começa e para, começa e para...” (EO5), o que contribui 

para um clima de descrença em relação ao sucesso de novos projetos e, até mesmo, uma certa 

reatividade a eles. A instabilidade da alta administração foi citada como um dos fatores que 

mais colabora, negativamente, para a inovatividade da instituição, desestimulando também a 

proposição de novas ideias: 

“A gente tem um problema sério de mudança de administração muito recorrente [...] que não 

permite um avanço dos projetos. Então eu acho que isso desestimula muito também [...] eu não 

vejo muito as pessoas entusiasmadas em criar coisas novas por causa disso talvez, as coisas 

morrem muito rapidamente” (EI4) 

“Qual é o compromisso da SUSEP com a modernidade e inovação? Não existe compromisso. A 

cada dois anos existe uma nova visão de SUSEP, então não tem como você criar uma identidade 

para uma instituição [...] E dois anos é um período muito curto para inovação. Então você não 

consegue criar muita inovação porque os projetos nascem e morrem antes de amadurecerem. 

Esse é um dos grandes problemas da SUSEP” (EO1) 

Um dos relatos que aponta o pouco tempo de permanência da alta administração da 

SUSEP como a principal causa da sua baixa inovatividade, sugere que esse tempo é insuficiente 
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sequer para proposição de mudanças, uma vez que é necessário conhecer e se adaptar às rotinas 

para perceber as necessidades e propor inovações.  

“Quando a rotina se torna rotina para você, você já está saindo. Então, eu acho que o principal 

quesito de a gente não inovar e de a gente ser tão medroso é porque a nossa alta administração 

está sempre aprendendo qual é o trabalho dela, de rotina, de atribuições, de entender o passado, 

de entender o porquê se faz daquela forma. [...] de forma geral, se fosse escolher um atributo que 

eu acho que é fundamental para a SUSEP não inovar, seria a falta de estabilidade da alta 

administração” (EI3) 

 A falta de estabilidade da alta administração da SUSEP é comprovada pela 

pesquisadora, que trabalha na instituição há 11 anos. Durante esses 11 anos, a Autarquia foi 

administrada por seis superintendentes diferentes, que, quando não substituíram toda a diretoria 

e alguns gestores de alto escalão, substituíram parte deles. 

 Além das características próprias da instituição, que favorecem a baixa inovatividade, 

foram citadas como influências, também negativas, as peculiaridades do setor público, que não 

propicia o desenvolvimento de um ambiente inovador: “Não estamos talhados para isso 

(mudanças), o ambiente não é propício para isso [...] Às vezes é mais fácil manter do jeito que 

está, porque aí você continua fazendo seu trabalho e vida que segue” (EI1). As barreiras à 

inovação foram associadas à conformidade aos normativos legais, aos riscos inerentes à 

inovação, à falta de espaço para erros e às punições, que podem ser pessoais e financeiras, como 

mostram os relatos: 

“Você tem pessoas que são altamente resistentes, até porque a gente tem TCU, a gente tem de 

obedecer a normas, tem que prestar contas de tudo que é feito [...]. Então se você trouxer, se você 

quiser inovar e isso trouxer algum prejuízo no processo, você pode ter que responder 

pessoalmente ao teu CPF. Então eu acho que isso amarra um pouco as pessoas, principalmente 

quando tem custo” (EO2) 

“Essa coisa do risco de você assumir algo que está diferente do que está na norma, as discussões 

acabam ficando muito centradas no que está previsto. Na verdade, eu acho que o ambiente para 

ser inovador ele tem que aceitar um nível de erro, no mínimo. Para inovar você tem que aceitar 

erros e o que eu percebo é que os erros não são muito aceitos nessa estrutura legal que a gente 

tem. Você está seguindo ou você não está, você está certo ou.... Para inovar você tem que aceitar 

errar” (EI2) 
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A própria característica do trabalho efetuado pelos servidores da SUSEP, conformidade 

com as normas legais, reforça a resistência a mudanças, principalmente se ela não vier apoiada 

por um normativo legal que dê segurança à sua aceitação: “Eu acho que tem muito do serviço 

público, da legalidade, dessa conformidade... tem aí uma característica, além do serviço 

público, tem essa coisa da regulação, da supervisão que tem uma mentalidade de estar de 

acordo, não estar de acordo” (EI2).  

Questionados sobre como percebem a reação das pessoas quando se fala em mudanças 

ou novos procedimentos na SUSEP, as respostas dos entrevistados foram similares, revelando 

uma grande resistência: “resistência, a primeira palavra que vem na minha cabeça é essa” (EI2). 

O que foi confirmado nas respostas ao formulário de complemento de frases (ver Apêndice 3 – 

frase 4), como mostra a nuvem de palavras decorrente dessas respostas, Figura 8. Ressalta-se 

que algumas respostas foram interpretadas pela pesquisadora para que pudessem ser 

representadas por uma única palavra, além do uso de sinônimos para representar as percepções 

similares. 

Figura 8 - Nuvem de Palavras sobre a Reação dos Servidores a Mudanças 

Fonte: Elaboração própria   

Consultados sobre como se avaliam em relação a mudanças, os entrevistados relataram 

serem receptivos e conviverem bem com elas. Todavia, foi ressaltado que para a “compra” da 

ideia de uma mudança, é necessário perceber o benefício que ela trará: “se eu não conseguir 

perceber isso (benefício) eu acabo criando internamente uma certa resistência” (EI1). 

Relacionando a “compra” da ideia ao tempo e ao esforço necessário para que se sinta 

confortável com a novidade e aprenda a usá-la, outro entrevistado revelou que pode ocorrer 

uma certa resistência, caso julgue que o tempo não seja suficiente.  
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Por outro lado, há aqueles totalmente abertos a mudanças e inovações, não impondo 

qualquer condição para aceitá-las, como pode ser visualizado no relato: “quando vem uma 

inovação, ainda mais quando a gente está pensando no ambiente de trabalho, às vezes ela custa 

tanto a vir, que quando vem tenta abraçar da melhor forma possível em vez de ficar criticando 

os problemas” (EI3). 

 As respostas ao formulário de complemento de frases (ver Apêndice 3 – frase 2), 

“Percebo que mudar, experimentar, explorar novas possibilidades me_______ “, indicam 

predisposição a mudanças: motiva, anima, desafia e agrada foram as mais reportadas. Porém, 

nas entrevistas, foi citado que a aversão a mudanças na Autarquia nem sempre é revelada: “são 

aversos a mudança, a novos procedimentos... apesar que o discurso eu acho que é diferente” 

(EI3). 

 Como fatores que favorecem inovações na SUSEP, foram citados a motivação e 

dedicação ao trabalho: “eu acho que as pessoas que tem mais... não sei se a palavra seria 

empolgação. Mas, as pessoas que são mais dedicadas ao trabalho, elas são de forma geral menos 

reativas às mudanças” (EI3). O tipo de atividade exercida pelos servidores, o que contribui para 

a baixa propensão a mudanças, também foi citado como um fator que a favorece: “A SUSEP 

tem a parte técnica, né, assim, o pessoal que desenvolve normas, que faz estudos, tem sempre 

vontade de fazer coisas novas e diferentes” (EO3). 

 Por fim, foi mencionado que, no setor público, a estabilidade no emprego favorece o 

espaço para sugestões e críticas. Em contrapartida, na SUSEP, as críticas não são bem recebidas 

pela alta administração e por alguns gestores de alto nível, que tendem a receber melhor os 

elogios, que os levam a seguir na mesma direção, conforme relatado:   

“A gente tem a liberdade de falar e expressar [...] Por outro lado, eu acho que a receptividade das 

chefias, da alta chefia principalmente [...] não é boa [...] eu vejo que eles têm uma inércia de 

ações muito grande. [...] talvez até porque a gente tenha tanta liberdade de criticar e falar contra, 

eles simplesmente ignoram [...] esses argumentos contra. Eu acho que elogio eles tendem a 

escutar mais porque eles vão continuar seguindo o que já estava” (EI3) 

 Consultados sobre o espaço que se tem na SUSEP para inovar, os entrevistados 

novamente citaram a natureza pessoal da SUSEP, reforçando que espaço para inovação não é 

institucional, depende de quem propõe a mudança, da forma como ela é apresentada: “eu sinto 

essa resistência maior ou menor dependendo de quem está apresentando, de como é apresentada 



�
�

�

essa mudança” (EI2) e, também, da chefia. Umas aceitam mais, outras menos, umas dão mais 

abertura para proposições de novas ideias, outras menos.  

 Quando a pergunta foi sobre o estímulo que se recebe na SUSEP para inovar, o consenso 

entre os entrevistados evidenciou que, em termos institucionais, não há estímulos à inovação: 

“eu acho que há mais espaço para se propor do que um estímulo de verdade. [..] Eu não vejo 

estímulo praticamente nenhum da alta administração” (EI3). O estímulo, quando acontece, é 

mais formal, relatou o entrevistado EI1: “Acho que estímulo é só formal. [...] não tem um 

estímulo material, um estímulo de fato, eu não vejo”. 

 No formulário de complemento de frases sobre o espaço que a Susep oferece para a 

proposição de novas ideias (ver Apêndice 3 – frase 6), as respostas não foram conclusivas: 33% 

o percebem como pequeno, porém, 20% o julgam adequado e 11% amplo; 7% ainda o 

consideram razoável. Os 27% restantes se dividiram entre condicionado 9%, tem aumentado 

4%, e outras.  

 Com relação aos fatores que estimulam mudanças na SUSEP, frase 5 do formulário de 

complemento de frases (ver Apêndice 3), as respostas indicaram melhoria no trabalho como o 

principal estímulo a mudanças com 33% das respostas, seguida de convicções pessoais, 21%; 

imposições externas, 12%; e avanço tecnológico, também com 12%. 

 Consultados se quando as pessoas entram na SUSEP se tornam mais arrojadas ou mais 

conservadoras, o entrevistado EI1 respondeu que elas tendem a se tornar mais conservadoras. 

Justificou, porém, que isso não acontece somente na SUSEP, que é uma característica do ser 

humano ao entrar na rotina: “existe um modus operandi... aos poucos aquilo vai te tolhendo e 

aí com o tempo a maior parte das pessoas acaba cedendo”. Porém, enfatizou que a própria 

estrutura do setor público colabora para isso: 

“As pessoas entram e tem esse choque de realidade. Alguns se adaptam melhor que outros, tem 

gente que tem até depressão, a gente já viu algumas pessoas assim. Em função disso, é natural 

que aí você vê "não, pera aí... aqui é uma instituição pública, então pelo fato de ser uma 

instituição pública tem que se ater muito à lei" [...] isso vai amarrando as pessoas, né? ” (EI1) 

 A percepção de que a própria rigidez do setor público tende a tornar as pessoas mais 

conservadoras é compartilhada por outros entrevistados: 
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“Você se adequa à forte cultura que tem no serviço público de continuar na situação que está. 

Você entrou naquela zona de conforto [...]. Você começa a notar que pequenos ganhos já são 

suficientes [...] O seu comparativo, que era a iniciativa privada [..] deixa de ser seu comparativo 

e seu comparativo passa a ser o comparativo interno. E, o comparativo interno, é bem mais rígido, 

de menos mudanças, um ambiente mais conservador. ” (EI3) 

 Por sua vez, a conduta mais conservadora da SUSEP em relação à inovação foi 

associada à própria postura de quem se propõe a ser servidor público:   

“Se avaliar a Susep como um todo eu acho que a Susep é mais conservadora do que inovadora. 

Mas eu acho que tem algumas pessoas aqui que compram, assim, essa ideia de que a gente tem 

que inovar. Mas eu acho que é do servidor público mesmo. Eu acho que o servidor público, ele 

é menos inovador, ele é mais... é por isso que a gente escolhe ser servidor público, é porque a 

gente é mais conservador. ” (EO2) 

Entretanto, no formulário de complemento de frases (ver Apêndice 3 – frase 3) quando 

perguntado: “Se eu pudesse falar das minhas características pessoais, que me impulsionam a 

mudar, diria que_______ “, as respostas sugerem uma alta predisposição dos servidores a 

inovar, como mostra a nuvem de palavras da Figura 9. Ressalta-se que algumas respostas foram 

interpretadas pela pesquisadora para que pudessem ser representadas por uma única palavra, 

além do uso de sinônimos para representar as percepções similares. 

Figura 9 - Nuvem de Palavras “Característica Pessoal que me Impulsiona a Mudar” 

Fonte: elaboração própria 

4.4 ADOÇÃO ORGANIZACIONAL DO SEI  

A ideia de “Processo Eletrônico” surgiu na SUSEP em 2012, com os servidores da casa, 

durante as oficinas do Planejamento Estratégico, como relatado: “se eu não me engano isso 

surgiu, lá na época do planejamento estratégico, quando se discutiu com os funcionários o que 

poderia ser feito para melhorar a SUSEP”. Essa informação foi confirmada pela pesquisadora, 
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em conversa informal, com o responsável pelo Planejamento Estratégico da SUSEP na época. 

A ideia inicial, “Gerenciamento Eletrônico de Documentos” (GED) foi então incorporada ao 

Planejamento Estratégico da SUSEP 2012-2015, como um dos projetos prioritários. 

Posteriormente, esse projeto foi revisado, passando para “Elaborar estudo para implantar o 

Processo Eletrônico de Documentos na Susep”, conforme consta na versão do Planejamento 

Estratégico da SUSEP 2012-2015, revisada em agosto 2013, disponível no site da Autarquia.  

 A SUSEP tomou conhecimento do SEI por meio de uma ex-diretora da casa: “ela estava 

em uma visita a Brasília e ouviu falar que o Ministério do Planejamento estava querendo... 

iniciando um projeto que buscava um sistema para ser transmitido para toda a Administração 

Pública”. A ideia foi “comprada” no segundo semestre de 2013, quando teve início a avaliação 

da solução, com intenção de implantá-la.  

 Nessa época, o SEI estava em fase de teste piloto em algumas instituições públicas, 

como explicou um entrevistado: “o Ministério do Planejamento, no momento em que a gente 

entrou, estava iniciando o primeiro projeto piloto [...] eles estavam com a ideia ainda de escolher 

qual seria a ferramenta, qual seria o sistema que eles poderiam depois expandir”. A intenção de 

adoção do SEI pela SUSEP deu-se de forma espontânea. Partiu da SUSEP o interesse pela 

solução, antes mesmo de o sistema ser adotado pelo Ministério do Planejamento como 

ferramenta base para o Processo Eletrônico Nacional (PEN).  

4.4.1 Problemas e necessidades da Susep 

 Tendo em vista o contexto em que se deu essa adoção pela SUSEP, cuidou-se nesta 

pesquisa de entender os motivos que levaram a Autarquia a buscar uma solução como o SEI. 

 Quando foi perguntado como surgiu a ideia do SEI na Susep, quais eram os problemas 

e necessidades que se tentava resolver com a solução, a maior parte dos entrevistados citou o 

volume de papel com que se trabalhava: “A gente aqui na SUSEP sempre teve uma... era uma 

quantidade de papel, de processo e a gente já vinha reclamando bastante sobre isso” e os 

problemas com os processos físicos, processos em papel que eram perdidos, que sumiam: “na 

diretoria processo sumido estava causando um mal-estar muito grande, muito grande...”.  

 Foi citada, também, a fragilidade do sistema de controles de processos, usado na época, 

o que colaborava para a sensação de processos sumidos, uma vez que os dados registrados nem 

sempre estavam íntegros:  
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“De repente um processo que está com você ele é perdido, é apagado do sistema ou movimentado 

para outro lugar, ou pega um processo que está com outra pessoa e movimenta para você e o 

processo de alguma forma não vem fisicamente, ou tem algum bug no sistema e ele vem 

movimentado com uma data para trás, já com aceitação, então você não via, de repente. Então, 

tinha um processo sendo colocado na sua carga e você não sabia. E às vezes a TI fazia 

manutenção e destruía a base de dados, causava erro [...] não era nada confiável aquele sistema 

de controle de processos. ”  

 Outras restrições do sistema também foram relatadas, como, por exemplo, a falta de 

transparência dos processos, tanto interna como externamente (mercado supervisionado). 

4.4.2 Pontos positivos do SEI 

Os entrevistados foram estimulados a relatar as características do SEI que, de alguma 

forma, haviam influenciado positivamente na decisão de se adotar a ferramenta. As evidências 

obtidas são apresentadas a seguir. 

 Mundo afora, novas soluções têm surgido em busca da eliminação do papel. Esse 

movimento pode ser observado no nosso dia a dia, com os livros digitais, agendas digitais, 

contas digitais, substituição das cartas por e-mail.... Essa tendência foi evidenciada como um 

fator relevante na decisão da SUSEP por uma ferramenta digital para o controle de documentos 

e processos:   

“Acho que já era uma vontade de todos que isso... e tem aquelas coisas que surgem para todos 

em um momento comum, não tem? A pessoa chega e fala assim, sei lá, tem um momento da 

história que de repente todo mundo começa a pensar a mesma coisa. Eu acho que essa coisa de 

eliminar papel é generalizada, ninguém mais quer... você vê que as empresas de telefone 

ninguém quer mandar conta, ninguém quer fazer mais nada, ninguém quer usar mais correio, 

ninguém... tudo hoje é eletrônico”. 

 A característica mais citada pelos entrevistados foi a segurança oferecida pela 

ferramenta: processos e documentos digitais, eliminando o risco de desaparecimento dos 

processos em papel: 

“Ele tinha essa característica de ser digital e então ia acabar com processo em papel. Mas mais 

importante do que acabar com processo em papel, ia acabar com o sumiço dos processos em 

papel. Não importa o que acontecesse, você ia ter sempre lá uma cópia guardada, então ia mais 

ter desaparecimento”. 
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 As informações digitais, atualmente, são disponibilizadas de forma instantânea e podem 

ser acessadas de qualquer lugar, por meio de diferentes dispositivos. A evolução da tecnologia 

digital reduziu barreiras geográficas, propiciou agilidade à comunicação e ao acesso à 

informação.  

 Essa facilidade, proporcionada pelo SEI, foi um dos pontos fortes citados por todos os 

entrevistados, como pode ser visualizado na fala de um deles:  “a gente está vivendo um período 

de automatização muito intenso provocado principalmente pelo trâmite da informação [...] eu 

acho que o que influenciou também bastante a aceitação do SEI, é essa ideia de a informação 

estar disponível de forma instantânea”.  

 Um dos relatos citou a possibilidade de os mercados supervisionados acompanharem 

seus processos de forma remota, proporcionando mais visibilidade e transparência.  A solução 

também conta com ferramenta de busca que permite pesquisa por palavra-chave em toda a base 

de dados, favorecendo o trabalho colaborativo e a disseminação de conhecimento dentro da 

instituição, vantagem reconhecida nos relatos.    

 Resumindo as facilidades relacionadas à tecnologia/plataforma do SEI, um entrevistado 

comentou: “Além de modernizar a SUSEP, eliminar toda a papelada, tornar nosso trabalho mais 

ágil [...] o processo não teria mais como sumir”. 

 Ainda nessa linha da disponibilidade da informação, da plataforma web e, mais 

recentemente, da plataforma para smartphones, foi destacado o suporte da solução para o 

teletrabalho, uma aspiração dos servidores da Autarquia:   “E essa garantia de acesso, de você 

conseguir ter acesso ao sistema de qualquer lugar [...] é algo que pode ajudar a gente no futuro 

para o home office”. A possibilidade de acesso ao SEI em qualquer lugar é confirmada pela 

ilustração disponível no site do Ministério do Planejamento Desenvolvimento e Gestão, Figura 

10. 

 A maior parte dos processos de trabalho da SUSEP não estão formalmente definidos, 

como afirmado por quase totalidade dos entrevistados, o que favoreceu a decisão de adoção do 

SEI:  “você tem sistemas mais abertos como é o SEI, que você manda (o processo/documento) 

para quem você quiser como se fosse um e-mail, você não tem fluxo fechado [...]. E aí o SEI 

começou a se mostrar um sistema que seria factível para o nosso nível de desestruturação”.  
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Figura 10 - Ilustração da Disponibilidade de Acesso ao SEI em Qualquer Lugar 

Fonte: site do Ministério do Planejamento Desenvolvimento e Gestão 

 Sob outro ponto de vista, foi evidenciado que o SEI permite algumas amarrações, 

favorecendo a definição dos processos de trabalho: “O SEI te permite amarrar algumas coisas 

e evita que você tenha os problemas que você podia ter, os riscos de ter um processo de trabalho 

não bem definido, e aí a tua própria segurança funcional fica comprometida”. 

 Entretanto, houve necessidade de se avaliar a possibilidade de adequação do SEI a 

processos de trabalho já estabelecidos, e a ferramenta se mostrou compatível:  

“Um dos pontos que a diretoria falou " ah, está bom, ele me ajuda nisso daqui ele é extremamente 

flexível, mas será que ele não vai atrapalhar outros sistemas da SUSEP?" Então a gente teve que 

mostrar que o SEI era possível de se adequar a processos de trabalho que já existiam aqui na 

SUSEP, que estavam atrelados a outros sistemas sem gerar uma perda nesses sistemas e um dos 

principais gargalos era o REP (Sistema de Registro de Produtos) ”. 

 Esteve presente nos relatos, como ponto positivo, a dificuldade de se efetuarem 

mudanças no SEI, acarretando necessidade de os usuários adaptarem seus processos de trabalho 

ao sistema, e não de o sistema ser adaptado aos processos de trabalho dos usuários:  

“Aqui toda hora os usuários querem fazer modificação em todos os sistemas, acho que isso é 

uma parte cultural da casa. Como esse sistema não pode mexer, você vai ter que adaptar o seu 

processo de trabalho ao sistema. Então isso foi uma das coisas favoráveis ao SEI... além dele já 

estar pronto, não ia ter o custo de desenvolvimento, também não tem custo de manutenção, você 

não faz manutenção dele”.  

 O exposto acima, em relação à cultura da SUSEP de querer modificar os sistemas, foi 

evidenciado no relato de outro entrevistado, quando questionado sobre outras características do 

SEI que poderiam ter influenciado negativamente na decisão de adoção: “se precisássemos de 

alguma alteração no sistema, se nós precisássemos personalizar o sistema para algum ponto em 
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relação à SUSEP, tudo isso era difícil”. Mas o próprio entrevistado complementou que não via 

necessidade de adaptações. 

 O fato de a manutenção do SEI não ficar a cargo da SUSEP também foi observado como 

benefício por outro entrevistado, uma vez que não acarretaria custos financeiros futuros e não 

demandaria trabalho adicional para equipe de TI da Autarquia.  

 A facilidade de uso foi um dos principais argumentos favoráveis da equipe que avaliou 

o SEI. Essa ideia foi passada para os tomadores de decisão, que relataram não ter avaliado essa 

característica uma vez que a informação recebida era que o sistema era de fácil uso, o que pode 

ser visualizado no relato de um dos entrevistados, que também questionou a influência que uma 

possível complexidade teria na decisão: “Não, não avaliamos muito não essa complexidade, 

porque diziam que não era, mas se fosse será que a gente não implementaria? Não sei. Se 

falassem assim "ah, é complexo", eu não sei se a gente não implementaria”. 

 Com relação à possibilidade de testar o SEI as respostas foram variadas. Um dos 

entrevistados, que fez parte da equipe que avaliou e implementou o SEI, citou que essa 

facilidade foi fundamental para entendimento, avaliação e segurança na análise. “Olha, essa 

influência eu acho que foi fundamental... testar o SEI”.   

 Uma plataforma online para testes foi disponibilizada pelo TRF 4, conforme relatado. 

O entrevistado prosseguiu descrevendo os benefícios obtidos a partir dessa plataforma de testes: 

“outra coisa que é muito legal no SEI, da forma como ele chegou para nós... é que como a gente 

tinha essa plataforma online vinda do TRF a gente conseguia mostrar o SEI. Então é muito mais 

fácil você vender uma coisa que você mostra do que uma coisa que você idealiza”. Já na fase 

de implantação, foi disponibilizada uma versão piloto do SEI: “a gente recebeu um SEI que foi 

montado piloto aqui pela nossa TI”, completa o entrevistado. 

 Por sua vez os tomadores de decisão minimizaram a necessidade de testes por variadas 

razões, como mostram os relatos:  

� “Aí é meio difícil (sem possibilidade de teste).  Embora, olha só... a gente poderia até 

aceitar, dado que era uma coisa gratuita”. Esse mesmo entrevistado ressalta que não havia 

necessidade de se testar o SEI, uma vez que o sistema havia sido testado anteriormente, por 

outras instituições que já o usavam. Para esse entrevistado os testes efetuados pela SUSEP 

foram voltados para as adaptações efetuadas pela TI da própria SUSEP: “a gente já pegou 
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um processo eletrônico testado. A gente teve que testar mais a adaptação aos nossos 

sistemas e não ele mesmo, ele já estava testado. Então a gente levou essa vantagem”; 

� Partilhando da mesma opinião e minimizando a necessidade de testes pela possibilidade de 

se ter ao mesmo tempo tanto o processo eletrônico como o processo em papel, outro 

entrevistado disse:  

“Mas, você conseguia ter os dois processos concomitantemente (papel e eletrônico). Então não 

havia um risco [...] como ele já estava implementado há alguns anos no TRF, eu não conseguia 

ver porque que com a gente não daria certo. O teste dele (SEI) para mim foi aonde ele foi 

implementado. Não era mais um teste para a gente”. 

 Consultado sobre a vantagem relativa da solução (em relação à forma anterior de 

trabalho), a incerteza com o sucesso do projeto foi avaliada sob a perspectiva de vantagem 

relativa: "pô, será que vai dar certo?"... Achamos que daria resultado e podemos encarar aqui 

uma vantagem relativa, que no final traria um resultado muito positivo para a gente”. 

    Nos relatos sobre vantagem relativa, além da segurança dos processos que não iriam 

mais sumir, esteve presente o ganho de agilidade para a SUSEP, uma vez que várias etapas 

intermediárias no encaminhamento de um processo deixariam de acontecer:  

“Você quebrou todas aquelas pessoas intermediárias que não tinham papel nenhum no processo, 

era só mesmo receber e entregar para o outro. Então ganhou um tempo, eu acho que forçou a 

SUSEP a ser mais ágil e hoje todo mundo quer isso, todo mundo [...] então nós avaliamos o 

ganho que teria nessa agilidade da movimentação, o ganho de não sumir processo, isso eu 

lembro, que a gente conversou muito sobre isso e avaliou”.  

 Foram observados vários relatos destacando o fato de a solução não ter custo financeiro, 

ser cedida gratuitamente:  “Na verdade ele tinha a vantagem que era de graça”. Ao analisar 

outros relatos acerca da gratuidade do SEI, a pesquisadora observou que essa característica 

contribuiu positivamente na avaliação de outros fatores, como a testabilidade, por exemplo:   

“O fato de ter sido gratuito facilitou muita coisa, porque aí essas coisas, todas essas decisões, 

esses pontos aí... vamos supor, você falou "ah, e se não conseguisse testar?". Se a gente não 

testasse e depois não gostasse não ia ter muito problema, entendeu? Porque a gente não gastou 

dinheiro naquilo, então não seria um impeditivo”. 
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4.4.3 Incertezas e dificuldades  

Esse tópico contém relatos acerca das incertezas e dificuldades verificadas durante o 

processo de decisão de adoção do SEI. 

 Perguntado sobre as incertezas durante o processo de decisão da adoção do SEI, um dos 

entrevistados relatou que ele não teve qualquer dúvida com relação à adoção, uma vez que o 

sistema funcionava em outras instituições e havia a necessidade de implantá-lo na SUSEP: “a 

posição na verdade era que isso já estava funcionando em outros órgãos então não tem porque 

não funcionar aqui e a gente precisava de alguma ferramenta para evitar os problemas que 

estavam acontecendo”.  

 Todavia, outro entrevistado relatou incertezas, mas as classificou como dúvidas normais 

do setor público e do ser humano: “no início houve uma dúvida, uma incerteza, as pessoas 

achavam assim "isso vai dar certo?". Aquela dúvida normal de órgão público, do ser humano e 

de órgão público”. E expôs que houve certa apreensão quanto a aceitação pelos usuários, 

motivada pela resistência a mudanças: ”nosso medo era se de repente houvesse uma rejeição 

muito grande [...] as pessoas às vezes se acomodam com determinada forma de trabalhar e tudo 

parece difícil”. 

 Outra incerteza citada, foi em relação à continuidade do projeto, provocada pelo receio 

de mudanças na alta administração da SUSEP, evidenciada no relato:  

“Era uma coisa que demandava um trabalho e a gente fica sempre com medo que tenha uma 

mudança nesse meio de caminho. Então se saísse o superintendente, se o diretor da área 

responsável saísse, poderia tudo parar e seria um trabalho grande como já tivemos vários aqui, 

que fica perdido. Então nós demos sorte de permanecer a diretoria, o superintendente” 

 Consultado sobre as dificuldades encontradas no processo de adoção do SEI, foi relatado 

que a segurança da informação foi a principal barreira para sua aceitação e também o maior 

risco identificado. Com documentos e processos digitais acessados via web, havia uma 

preocupação que essas informações, muitas vezes sigilosas, caíssem em domínio público:  

“A questão da segurança [...] é o principal risco... então como você vende o SEI aqui dentro sem 

falar de segurança? E é a segurança das pessoas, não é a segurança só da informação [...]. Então, 

essa parecia, desde o início, muito claro a principal barreira.... [...] porque o processo de papel 

dava essa segurança muito grande, o processo ficava na mesa da pessoa, né? Ou dentro da gaveta 

dela, então ninguém lia sem autorização daquela pessoa. Você tinha um controle muito grande 
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da informação... como que eu abdico do meu direito de ter controle daquela informação sem 

correr risco? ” 

 Ainda com relação à segurança da informação, o entrevistado seguiu expondo o risco e 

a responsabilidade dos tomadores de decisão e da equipe que avaliou e homologou o SEI:  

“Vender a ideia aqui dentro e vender de forma responsável, né? Porque no final das contas um 

grupo seria extremamente responsável, imagina... a gente acabando de lançar o SEI e vazasse 

informação que prejudicasse, gerasse processo... inclusive com o risco de ser responsabilizado 

administrativamente, civilmente...” 

 Essa responsabilidade pelo sigilo da informação, quando esta é sigilosa, também atinge 

os demais servidores da casa. O medo era que o público de fora pudesse ter acesso, e o servidor 

fosse responsabilizado por isso. 

 Ao longo das entrevistas, foram mencionadas dificuldades que ocorreram após a decisão 

de adoção, algumas delas relatadas a seguir:    

� Dificuldade de se montar uma equipe para a implantação do SEI: “teve toda a dificuldade 

na hora que a gente foi montar a equipe (de implantação) por exemplo, tinha que pegar 

gente de outras áreas, o pessoal relutou” 

�  Dificuldade na manutenção da equipe, já que houve momentos em que se pensou em tirar 

da equipe pessoas que já estavam envolvidas na implantação: “Então eu falei "não, isso eu 

não vou deixar, gente, não dá... senão o troço não vai sair"...”  Esse fato foi relatado 

similarmente por outro entrevistado: “é que de repente surgia outra coisa e "ah, vou pegar 

essas pessoas e vou botar para isso" e a gente "não, não, não, tem o SEI, deixa terminar”. 

� E outras dificuldades/dúvidas, de ordem técnica: “a gente tinha incerteza quanto a 

velocidade do trânsito da informação, [...] quanto à capacidade do storage, se ia conseguir 

aceitar todos os dados porque a gente não sabia quanto de dados iria ter, [...] se as pessoas 

iriam conseguir aprender o SEI em uma velocidade suficiente que não desse travamento na 

instituição, [...] se existia algum processo de trabalho que não poderia ser adaptado às 

ferramentas do SEI”. 

4.4.4 Facilitadores da Adoção Organizacional 

 Neste tópico são relatados fatores que de alguma forma influenciaram, positivamente, 

na adoção da SEI ou na percepção de suas características.  
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 Consultados sobre como as características da SUSEP poderiam ter influenciado na 

decisão, foi evidenciado que o porte da Autarquia, avaliado como pequeno, favorece sob 

diversos aspectos, dentre eles:  propicia a priorização do projeto já que a decisão cabe a poucas 

pessoas; facilita a comunicação uma vez que os servidores se conhecem, conhecem os setores 

da Susep, contribuindo para a identificação do impacto causado por mudança nos processos de 

trabalho.  

 Com relação ao SEI, mais especificamente, o porte da SUSEP possibilitou seu 

treinamento básico para todos os servidores e não somente para os multiplicadores como 

acontece na maioria das grandes empresas, além da identificação, “a priori”, dos usuários que 

possivelmente teriam mais dificuldade com a ferramenta viabilizando o planejamento de ações 

personalizadas.  

 A estrutura da TI também foi percebida como um facilitador: “ele (o SEI) chegou 

também em um momento em que a nossa TI estava mais bem preparada, talvez há algum tempo 

atrás tivesse mais dificuldade”. 

 Um dos relatos colhidos relacionou o fato de a SUSEP ter várias regionais como uma 

grande motivação para se adotar o SEI, dada possibilidade de acesso simultâneo aos processos 

e o ganho de agilidade com a supressão da remessa física dos processos.  

 Quando o tema foi a flexibilidade da estrutura organizacional da SUSEP, não houve 

consenso. Uns percebem a Autarquia como rígida e hierárquica, características próprias do setor 

público. Outro a veem como flexível, consequência da falta de normatização dos processos de 

trabalho e do pouco controle das áreas, o que teria facilitado na adoção do SEI, visto que a 

ferramenta não é amarrada a processos de trabalho, permite o fluxo livre de documentos. Outros 

relataram uma flexibilidade limitada, e argumentaram que esse fator favoreceu, quando houve 

a necessidade de criação de uma área para gerir o SEI, setor responsável pela gestão da 

informação na Autarquia. 

 A possibilidade de melhoria da imagem da SUSEP perante os mercados 

supervisionados, proporcionada pela transparência que a adoção do SEI acarretaria foi 

percebida como ponto positivo por um dos entrevistados. Outro relatou que foram avaliados os 

possíveis benefícios que a adoção do SEI traria para a imagem da SUSEP ante a administração 

pública: 
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“Isso é uma coisa que a gente pensou, que realmente ia ser muito bom que a SUSEP adotasse o 

processo eletrônico porque à vista do próprio Ministério da Fazenda, que não tinha adotado ainda 

processo eletrônico na época, à vista do Ministério do Planejamento... e das outras entidades... 

isso ia ser uma coisa, um ponto positivo, bastante positivo para a SUSEP” 

 Um dos fatores que mais colaboram para decisão da adoção do SEI, consenso entre os 

entrevistados, foi a política de modernização da Autarquia, idealizada pela então nova gestão 

da SUSEP. Nessa época, foi criado o que se chamou de projeto de modernização, que na 

verdade era um portfólio de projetos e o processo eletrônico era um deles, visto que a ideia já 

estava avançada na casa, havia uma equipe analisando o SEI com intenção de implantá-lo:  

“veio com a ideia "vamos modernizar" [...] E aí o SEI, que modernizava, também era uma 

solução para aqueles problemas que a gente estava vivendo [...] Então eu acho que aquilo caiu 

no momento certo“.  

 A priorização do projeto, pela alta administração da SUSEP, em detrimento de outras 

demandas foi evidenciada no relato de dois dos entrevistados:  “E da nossa parte (diretoria da 

SUSEP) o que nós pudemos ajudar? A questão de incentivar, e aí até a área de TI poder se 

dedicar a esse trabalho [...] era uma demanda nova e que teria que passar por cima de outras 

demandas, então nesse momento a gente estava incentivando”. 

 Consultados sobre a influência (marketing) do fornecedor do SEI (TRF4 e/ou Ministério 

do Planejamento) na decisão de adoção, os entrevistados responderam que não houve qualquer 

ação por parte dessas instituições; partiu da SUSEP a iniciativa de procurar esses órgãos para 

obter o SEI. Entretanto, foi citado como facilitador o apoio, o suporte e a receptividade desses 

órgãos, além de o sistema estar em aprimoramento contínuo pelo TRF:  “ele vinha sendo já 

aprimorado pelo TRF 4 e eles davam suporte quando faziam essas modificações e tal... [...] veio 

de uma forma muito... otimista para a gente, no sentido de apoio, né? De você não ter uma coisa 

que você teria que se virar sozinho”. 

 Os relatos fazem referência positiva também à chancela do Ministério do Planejamento 

ao SEI, o que proporcionou maior segurança no momento da decisão: “Então o fato de ter um 

carimbo de "olha, isso está sendo adotado pelo Ministério do Planejamento, isso tem grande 

chance de se tornar um sistema de governo", isso dá uma tranquilidade para a tomada de 

decisão” e, à aceitação pela CVM: “a partir do momento que ele tem um carimbo do Ministério 

do Planejamento e um carimbo de um órgão tão parecido com a SUSEP, que é a CVM 

(Comissão de Valores Mobiliários), isso com certeza facilitou bastante”. 
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 Por serem instituições semelhantes, tanto em tamanho como em atribuições, e também 

pela proximidade física, ambas localizadas na mesma cidade, há um intercâmbio muito grande 

de informações entre essas duas autarquias. Foi por meio da CVM que a SUSEP teve o primeiro 

contato com o SEI. Como a CVM já estava nesse processo há algum tempo, foi na CVM que, 

no início, a SUSEP buscou apoio para entender e analisar a solução: “Na realidade quem nos 

deu o maior suporte foi a CVM, a CVM veio aqui na SUSEP, a gente discutiu com a diretoria 

administrativa da SUSEP, eles mostraram o sistema aqui para as pessoas verem como ele 

funcionava”. O apoio da CVM foi fundamental desde o início do processo, como evidenciado 

no relato: “meio que a gente estava se espelhando na CVM”.   

 O interesse da SUSEP pelo SEI no início do projeto Processo Eletrônico Nacional (PEN) 

foi evidenciado como um facilitador. Nessa época, o Ministério do Planejamento estava 

desenvolvendo o projeto piloto para escolha da solução, ocasião em que poucas instituições 

demandavam atenção técnica, suporte e apoio desse órgão.�

“Sendo um dos primeiros a gente pode ter mais atenção do órgão para as nossas demandas [...] 

A gente teve a chance de todas as nossas dúvidas serem retiradas, eu tinha o celular das pessoas 

do Ministério do Planejamento. Eu pegava o telefone, ligava para elas e elas me davam o 

suporte” 

 Consultados sobre a influência do ambiente externo na decisão de adoção do SEI, os 

relatos mostraram, como incentivador da decisão, o sucesso, os benefícios dos sistemas de 

processo eletrônico implantados nos Tribunais de Justiça brasileiros.  O referencial foi o 

Judiciário e não especificamente a adoção do SEI por outras instituições públicas. Foi relatada 

também a influência de outras instituições públicas, como o Banco Central Brasileiro e a 

Receita Federal, possuírem sistema similar.       

 Quando solicitados a falar sobre a interconectividade da SUSEP – o grau em que as 

organizações compartilham informações com as outras - foi exposto que a participação da 

SUSEP em redes sociais ainda é muito pessoal, efetuada por alguns servidores que se 

interessam em se manterem atualizados e em buscarem novidades que possam ajudar no 

desenvolvimento da Autarquia.    

 Foi mencionado que a participação da SUSEP nessas redes se ampliou nos últimos anos. 

Como exemplo foi citado a participação de servidores da Autarquia em colégios de supervisão 

e a maior visibilidade da SUSEP nas associações internacionais de supervisores de seguros, 
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como a ASSAL (Asociación de Supervisores de Seguros de Latinoamerica) e a IAIS 

(International Association of Insurance Supervisors), facilitando a troca de informações entre 

os membros dessas entidades. Foram citados também trabalhos realizados em parceria com 

outras instituições públicas e privadas brasileiras.  

 Quando se fala em redes sociais dentro da própria Administração Pública brasileira, 

principalmente aquelas que envolvem a área administrativa, os relatos colhidos, porém, 

apontam pouca participação da SUSEP, como citado por um dos entrevistados que justifica essa 

ausência da SUSEP pela necessidade de participação pessoal, característica da própria 

administração pública para o resguardo da informação e do próprio servidor. Como a maior 

parte desses encontros acontece em Brasília, o corte de gastos públicos tem prejudicado essa 

interação. 

“Eu acho que na Administração Pública a palavra mais adequada não seria nem redes sociais, 

seriam fóruns. A Administração Pública funciona muito com fóruns, fóruns de discussão. A 

SUSEP tem pouca presença nos fóruns de discussão e um dos principais motivos é nossa 

localização geográfica, a gente não está em Brasília e isso dificulta muito nossa participação em 

fóruns porque a Administração Pública ainda é muito pouco tecnológica. Então a maioria das 

discussões, dos fóruns são presenciais. As pessoas marcam encontros, formam grupos, e os 

grupos não são eletrônicos e isso é uma coisa que acho engraçada na Administração Pública. Se 

por um lado é muito fácil acessar informação estando dentro da Administração Pública, por outro 

lado é extremamente difícil você acessar informação quando você está fora da Administração 

Pública... então a Administração Pública como um todo se resguarda muito, as pessoas têm muito 

receio de expor o que fazem e de serem criticadas, até porque as penalidades da Administração 

Pública são muito rígidas. Então as pessoas não disponibilizam a informação, as pessoas não 

disponibilizam redes sociais... você tem que estar lá, você tem que estar em presença, ir lá e 

conversar com as pessoas. Fóruns existem, as discussões existem, mas elas são presenciais até 

para você não ter o medo dessa informação cair na mídia e ser distorcida, gerar críticas, 

processos” 

 No que se refere ao SEI, a participação em fóruns virtuais foi decisiva para o 

entendimento e a análise da ferramenta, como evidenciado: “Ah, isso foi decisivo. Como eu 

falei, como a gente não tinha conhecimento e a gente ainda tem pouco conhecimento, a gente 

precisava acessar esses fóruns para tirar nossas dúvidas, é o caminho mais curto [...]. Então esse 

fórum foi muito válido pois nele se discutiu não só a questão da comunicação, mas a questão 

da segurança [...] principal risco”.   

 O comprometimento da equipe que avaliou e implantou o SEI na Autarquia foi 
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evidenciado como fator indispensável para o sucesso do projeto. Foram pessoas que realmente 

acreditaram na proposta, abraçaram a ideia e a “venderam” para a casa: 

“E às vezes tem que ter também atitude das pessoas de quererem abraçar, nem tudo as pessoas 

às vezes abraçam a ideia. É o que eu já falei e volto a falar: o processo eletrônico deu certo 

porque teve um grupo de servidores que se dedicou [...] que realmente bancou o negócio, tocou, 

fez todo um esforço... E se você não tiver isso fica difícil” 

4.4.5 Decisão de Adotar 

Esse tópico descreve como ocorreu a decisão de adoção do SEI e os fatores que mais 

contribuíram para essa decisão. 

 A adoção do SEI pela SUSEP ocorreu em dois momentos. O primeiro, no final de 2013, 

quando já havia, no planejamento estratégico da SUSEP, um projeto prioritário para elaboração 

de estudo visando a implantação de processo eletrônico de documentos.  Nesse contexto, a alta 

administração da SUSEP tomou conhecimento da iniciativa do Ministério do Planejamento em 

relação ao SEI. A ideia foi “comprada” por um gestor de alto escalão, que obteve autorização 

verbal do Superintendente da Autarquia na época, para iniciar o projeto. Foi enviado um e-mail 

para toda a SUSEP perguntando quem se habilitava a gerir o projeto. Uma vez apresentado o 

gestor do projeto, iniciou-se a análise do SEI, mas já com a intenção de implantá-lo: 

“Quando nós começamos [...] a trabalhar, nós nunca discutimos não implementar. Porque nós 

sabíamos que se nós perdêssemos aquela oportunidade a gente não encontraria outra. E a questão 

do custo, era custo zero! Eles iam entregar o sistema pronto para a gente [...] discutimos um 

pouco essa questão da aversão dos servidores a qualquer tipo de mudança. E era uma mudança 

que ia alcançar todo mundo, mas entendemos que não tinha outro caminho, que tinha que ser”. 

 Nos relatos dos envolvidos no projeto, nesse primeiro momento, destacam-se como 

fatores que determinaram a adoção do SEI:  

� A facilidade de uso;  

� A adoção por outras instituições públicas;  

� A possibilidade de acesso ao sistema de qualquer lugar, o que poderia contribuir no 

futuro para o teletrabalho;  

� A transparência dos processos de trabalho;  

� O baixo custo financeiro e o baixo risco pelo fato de o sistema ser gratuito e ter 

chancela do Ministério do Planejamento:  
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“O SEI foi fácil, porque o SEI era do Ministério do Planejamento, era custo zero [...] Então o 

risco da gente era muito baixo [...] Acho que o ponto determinante... que se tivesse algum custo, 

aí emperraria totalmente o processo [...] Então eu acho que nem eu pegaria esse sistema” 

 Enquanto a equipe avaliava e estudava o SEI, houve mudança da direção da SUSEP, 

impactando o andamento do projeto e desestimulando o grupo, já que o gestor, patrocinador do 

projeto, também foi substituído: “quando (o gestor) saiu meio que a equipe (do projeto) entrou 

em depressão, porque não tinha nada material, não conseguia passar a importância do que estava 

fazendo”. 

 O novo superintendente assumiu em abril de 2014, com a ideia de modernizar a 

Autarquia e para tal criou um grupo de trabalho que desenvolveu o projeto de modernização da 

SUSEP.  Na verdade, o projeto de modernização era um portifólio de projetos, com várias 

frentes, entre elas a de automação. O processo eletrônico foi incorporado como um dos projetos 

na linha de automação, uma vez que a iniciativa já existente para implementar o SEI na SUSEP 

era conhecida por esse grupo de trabalho: “Aí a gente montou uma boneca do que seria o projeto 

de modernização e incluiu o SEI lá dentro [...] porque ele tinha essa característica de ser digital 

e então ia acabar com processo em papel”.  

 Em junho de 2014 o projeto de modernização da SUSEP foi apresentado e discutido 

com a alta administração e os gestores do primeiro escalão: “a venda (do SEI) de dentro do 

projeto de modernização foi nessa reunião que estava a diretoria toda e os CGs (Coordenadores 

Gerais) ”. Nessa reunião foram priorizados cinco projetos, um deles o SEI, como relatado: “ele 

(projeto de modernização) era um projeto que ia acontecer em várias fases, na primeira fase a 

gente pegou cinco projetos, o SEI era um deles”. Entretanto, ao consultar o projeto de 

modernização da SUSEP, a pesquisadora observou que o projeto proposto se referia a “Processo 

Eletrônico” e não especificamente ao SEI.   

 Evidenciado nos relatos, em determinado momento foi levantada a hipótese de se 

desenvolver o sistema internamente na SUSEP, nos moldes do que foi feito no Banco Central 

do Brasil. Seria um processo demorado, acarretaria custos financeiros com a contratação de 

empresa para tal, visto que a equipe de TI da SUSEP é reduzida e a instituição ainda teria o 

encargo da manutenção do sistema. Essa possibilidade não foi adiante.   

 Os relatos colhidos na pesquisa de campo revelaram os principais fatores que levaram 

definitivamente à adoção do SEI: 
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� A ideia de acabar com papel, já difundida na casa, vinda principalmente da observação, por 

parte dos servidores, que outras instituições públicas caminhavam nessa direção, 

principalmente o Poder Judiciário, como citou um dos entrevistados: “ “tem como isso aqui 

deixar de ser papel, ser um processo eletrônico?"... e alguém fala "não, na justiça tem"... 

porque isso era uma coisa que já se falava muito, "na justiça tem” “; 

� A necessidade de resolver o problema dos processos físicos, em papel, que sumiam, muitos 

deles em função dos bugs do sistema de controle de processos que existia na época: 

“necessidade premente aqui de resolver o problema dos processos”; 

� A ideia de modernizar a SUSEP, momento único para o sucesso do SEI:  

“O SEI conseguiu dar certo aqui na SUSEP porque deu sorte de ter uma diretoria que tinha essa 

visão de os processos serem eletrônicos, da modernidade, de trabalhar dados, né... Então o SEI 

se encaixou, e pela própria terminologia processo eletrônico ele se encaixou dentro da plataforma 

dessa nova diretoria. E isso foi fundamental, então ele teve um momento... foi uma combinação 

de fatores, mas muito de momento para ele poder ter nascido” 

 A percepção da combinação de fatores, projeto de modernização e a necessidade de a 

SUSEP solucionar o problema dos processos que desapreciam, também foi evidenciada no 

relato de outro entrevistado:  

“Esse trabalho já vinha lá de trás e não foi implementado. Quando o (superintendente da época) 

veio com a ideia "vamos modernizar", ele encampou que tinha uma modernização já ali que 

poderia ser feita e falar "pô, conseguimos uma modernização", entendeu? Então eu acho que 

aquilo caiu no momento certo. Ele vem com a ideia de modernização e falaram "opa, nós temos 

o SEI, uma ideia de tornar tudo eletrônico". Então aquilo veio em um momento bastante positivo, 

então foi fácil falar "vamos fazer nesse sentido". Para nós que estávamos ali vivendo essa coisa 

há muitos anos de "vamos acabar com o papel, tem processo sumido", também foi legal levar 

adiante. Mas assim, eu não sei se eu estou conseguindo passar para você, não foi uma decisão 

muito pensada, trabalhada e feita. Se aproveitou, deu sorte... talvez se não fosse o 

(superintendente da época) que tivesse entrado naquele momento falando em modernização, não 

estou nem colocando na pessoa dele a ideia de modernização, entendeu? De repente não tinha 

acontecido naquele momento. ” 

� A flexibilidade da solução, isto é, o sistema não requerer que o fluxo de documentos e 

processos fosse definido a priori, uma vez que os processos de trabalho da SUSEP não são 

formalmente estabelecidos; 

� A segurança proporcionada pela chancela do Ministério do Planejamento e também por 

conta de o SEI já estar em uso por outras instituições públicas, principalmente pelo TRF 4 
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já há alguns anos, reduzindo as incertezas. Na visão da maior parte dos tomadores de 

decisão, esse fato dispensava os testes da ferramenta. Opinião que se contrapõem ao da 

equipe que a avaliou.  

� A vantagem relativa quando comparada à situação anterior: segurança do não 

desaparecimento dos processos, ganho de agilidade, disponibilidade da informação, entre 

outras. Quando questionado sobre a vantagem relativa, um dos entrevistados respondeu: 

“Isso foi o ponto que levou à implantação”; 

� Sistema pronto, sem encargo de manutenção, com perspectiva de aprimoramento contínuo 

e, principalmente, sem custo: “E a questão do custo, era custo zero! Eles iam entregar o 

sistema pronto para a gente”, disse um dos entrevistados. Outro evidenciou que além de 

gratuito, o SEI já estava testado: “o sistema estava desenvolvido, ele era gratuito [..] cedido 

para a gente já testado”.  O fato de o SEI ser gratuito, também minimizou as incertezas: “Se 

tudo tivesse dado errado e no meio do caminho isso aqui não serve para nada e acabou, era 

mais um projeto que parou. Mas ele não trouxe um prejuízo financeiro para a organização”.  

 Quando questionado se houvera alguma dificuldade no momento de a SUSEP decidir 

pela adoção do SEI um dos entrevistados disse: “Da decisão não, teve toda a dificuldade na 

hora que a gente foi montar a equipe (de implantação), por exemplo, tinha que pegar gente de 

outras áreas, o pessoal relutou. Talvez tenha tido algum ruído [...], mas não no processo 

decisório, mas já no processo de implementação, já mais para a frente”. 

 Uma característica interessante dessa equipe foi a forma como ela foi montada, os 

próprios servidores escolheram trabalhar no projeto, como mostra um dos relatos:  

“Aí eu recebi carta branca para montar uma equipe e aí em um primeiro momento eu poderia 

escolher qualquer pessoa da SUSEP pois o projeto era prioritário. E aí eu comecei a escolher 

pessoas e todas as pessoas que eu escolhia eram fundamentais para suas áreas e não poderiam 

sair. Aí eu comecei a parar com a ideia de eu escolher as pessoas e ver quais as pessoas que 

queriam escolher o projeto” 

 Reconhecida como fundamental para o sucesso do projeto, a equipe que avaliou e 

implantou o SEI na Autarquia fez toda a diferença. O líder do projeto foi citado como o maior 

fator de sucesso no processo de adoção do SEI: 

“Foi fundamental [...], o gestor que estava à frente. Não o gestor alto, [...] o gestor de nível baixo, 

aquele primeiro gestor que tem ali, o responsável pelo projeto. Eu acho que pegou uma pessoa 

que estava em um momento bastante engajada, bastante comprometida e essa pessoa pegou o 
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projeto, colocou embaixo do braço e ele saiu tão rápido. Acho que a principal questão de ele ter 

saído rápido foi o líder do projeto, eu acredito que esse foi de longe o maior fator de sucesso, 

independente de estabilidade da plataforma, necessidades internas que a gente tinha, custos 

orçamentários... acho que o fator de sucesso foi a pessoa que pegou para fazer. ” 

 Em agosto de 2014 a SUSEP encaminhou ofício ao TRF 4, solicitando a formalização 

do acordo de cooperação para cessão do uso do SEI. O acordo foi assinado em dezembro de 

2014. O SEI foi implantado em agosto de 2016, antes do prazo estimado no cronograma, em 

função dos boatos sobre a possibilidade de mudança na alta administração da SUSEP, como 

expôs um entrevistado: 

“A gente tomou a decisão de virar a chave do SEI mais porque a gente achava que a diretoria 

tinha grande chance de cair, do que por achar 100% que a instituição estava pronta. Então a gente 

preferiu assumir o risco [...] então se a gente não tivesse lançado o SEI naquela época, para mim 

é muito claro que o SEI teria entrado na lista de mais um projeto que se trabalhou, se trabalhou 

e foi engavetado. E a gente ia ter que esperar um novo ciclo de pessoas que iriam assumir a 

diretoria que teriam uma percepção de inovação, de modernidade, de entrar mais nesse meio 

eletrônico para o SEI poder ser tentado de novo. ” 

4.5 ADOÇÃO INTRAORGANIZACIONAL DO SEI 

4.5.1 Características Pessoais dos Servidores e sua Influência na Pré-disposição Pessoal 
para Inovar  

 Registre-se antes que a pré-disposição pessoal para inovar “refere-se à tendência de uma 

pessoa para aceitar uma inovação dentro de uma classe de produto, independentemente da 

experiência comunicada por outros” (FRAMBACH; SCHILLEWAERT, 2002; p.171).   

O corpo funcional da SUSEP é composto por 387 servidores públicos, considerando os 

16 cargos de livre provimento e os também 16 servidores cedidos por outras instituições. Nesta 

pesquisa serão considerados apenas os servidores que têm como instituição de origem a própria 

SUSEP, o que totaliza 355 servidores, que podem ser divididos em dois grandes grupos: os 173 

servidores que tomaram posse até 2007 inclusive, e os outros 182 que tomaram posse entre 

2010 e 2012, rejuvenescendo a Autarquia, tanto em relação à idade quanto ao tempo de casa.  

A idade média, quando considerados todos os servidores, é de 44 anos. Por sua vez, 

considerando somente os do primeiro grupo, a média de idade é de 49 anos e a do segundo 
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grupo é 38 anos. Com relação ao tempo de casa, a média, considerando todos os servidores, a 

média é em torno de 13 anos. Tomando por base somente o primeiro grupo, posse até 2007, a 

média sobe para 19 anos e no segundo grupo, posse entre 2010 e 2012, a média cai para 6 anos. 

Porém, ao considerar somente os 92 servidores que tem 20 ou mais anos de casa, o que 

corresponde a cerca de 26% do total de servidores considerados nesta pesquisa, a média de 

idade passa para 53 anos e a do tempo de casa fica em torno de 25 anos.  

 O nível de escolaridade mínimo de praticamente todos os servidores da Autarquia, é 

superior completo, tanto para o cargo de nível superior (291 servidores) como para o cargo de 

nível médio (64 servidores), cujo último concurso foi em 2006. Muitos servidores possuem pós-

graduação lato sensu e/ou stricto sensu, em ambos os cargos. Quanto ao gênero, há uma 

predominância do masculino, 248 servidores e 107 femininos. 

 A média salarial dos cargos de nível superior é de aproximadamente R$22.000,00 e a 

de nível médio R$9.000,00. Todos os servidores concursados possuem estabilidade no emprego 

e a promoção e progressão na careira se dá por tempo de serviço, associada a avaliação de 

desempenho. 

Com intenção de entender como as características pessoais dos servidores poderiam 

influenciar na sua propensão a inovar, os entrevistados foram convidados a falar sobre o tema em 

dois momentos da entrevista. No primeiro, foram avaliadas influência da idade, nível de 

escolaridade, renda salarial e estabilidade no emprego. 

 Os relatos sugeriram que de uma maneira geral não há influência direta da idade, do 

nível de escolaridade ou da renda salarial na predisposição para inovar, sendo apontadas outras 

características pessoais como fatores que poderiam influenciar: desconforto com a situação 

atual - “o que influencia se a pessoa vai inovar ou não é se a situação atual está confortável ou 

não, se a pessoa precisa ou não alterar sua situação atual” (EI3) – a personalidade e a natureza 

da pessoa, como mostram os relatos: 

“Isso é muito da natureza da pessoa, tem pessoas que tem por natureza essa coisa da inovação e 

tem gente que por natureza gosta da rotina. Ela prefere ficar ali no cantinho fazendo o dela sem 

muitas mudanças, outras não. [...] Por isso que tem pessoas boas para uma função outras boas 

para outra [...] Mas se a pessoa não tem característica, não tem perfil, não vai ter escolaridade, 

não vai ter dinheiro, não vai ter nada que vai fazer essa pessoa ser diferente, é o perfil da pessoa.”

(EI4)    
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“Tem umas características que eu acho que são um pouco da personalidade mesmo, que vem da 

característica pessoal. Algumas pessoas são mais introspectivas, gostam mais de uma rotina e 

outras gostam mais da quebra, da interferência, da reação... tem uma coisa meio da natureza 

mesmo. ” (EI2) 

 Em contrapartida, para outros entrevistados, a idade foi evidenciada como fator que 

influencia negativamente a propensão para inovar, principalmente, a partir dos cinquenta anos, 

quando as pessoas começam a desacelerar no trabalho e focar na aposentadoria. Já o nível de 

escolaridade e, indiretamente, a renda salarial teriam uma influência positiva: 

 “Nível de escolaridade eu acho fundamental, né? Acho que quanto mais você estuda, mais 

conhecimento você acaba tendo, então aumenta o potencial de você ter uma sacação por causa 

disso. Você saber uma coisa de uma área, relacionar com a outra [...] A renda salarial acho que 

acaba ficando um pouco atrelada a isso, né? Normalmente você acaba pagando mais para ter os 

profissionais de um nível de escolaridade maior. ” (EI1)   

 Com relação à estabilidade no emprego, tema de certa forma sensível para servidores 

públicos, as respostas foram diversificadas e até mesmo controversas: 

� Nenhuma influência: não é a estabilidade que inibe a inovação na SUSEP, mas sim a falta 

de mecanismos e recursos financeiros que propiciem a sua motivação - “Se falasse assim, a 

falta de recurso público, eu diria, “é”.  Mas a estabilidade eu acho que não” (EI4); 

� Influência negativa: a percepção da inexistência de risco da perda do emprego por não 

inovar, potencializada pela ausência de um ambiente propício à inovação, leva a 

acomodação. Para inovar seriam necessários outros estímulos: vontade de melhorar, de se 

desenvolver e de crescer 

“Se eu não tenho risco, não tenho ambiente propício que me estimule, eu acabo me acomodando 

em não inovar [...] Então esse grande fator de mobilidade no sentido de risco a estabilidade trava, 

ela não tem espaço ali porque se estou estável não tem risco nenhum, eu não sinto que eu corro 

risco se eu não inovar, então eu não inovo por isso. Eu teria que inovar por outro motivo que eu 

acho que o ser humano também tem dentro de si, que é a vontade de melhorar, de desenvolver, 

de crescer. Só que aí é que é a grande questão, quando eu não tenho o ambiente propício é muito 

mais fácil eu não gastar energia nessa melhoria e buscar até coisas fora que me alimentem essa 

necessidade de melhora, de sentimento de melhora. ” (EI2) 
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� Influência positiva, porém, não em todas as atividades: a estabilidade que proporciona 

segurança para execução do trabalho também propicia a inovação. Entretanto, essa 

influência positiva não ocorre em todas as atividades exercidas no setor público: 

“Sempre vi a estabilidade como uma questão de segurança para você fazer seu trabalho [...] por 

exemplo... eu estou falando especificamente da SUSEP, tá? Que é uma supervisora de mercado. 

Então, você tem outras pressões ali, você vai estar supervisionando, fiscalizando conglomerados 

econômicos, tem muitos interesses envolvidos. Então, acho que nessas áreas em particular é 

fundamental ter a estabilidade, tanto para exercer o papel delas que está lá previsto e, de fato, até 

propor inovações. Agora, para uma atividade meio, eu não vejo muito a questão de a estabilidade 

incentivar ou não você a propor alguma coisa nova. ” (EI1) 

� Influência positiva:  a estabilidade foi evidenciada como fundamental para que se possa 

discordar da chefia e propor mudanças, em toda a Administração Pública - “você tem que 

ser capaz de discordar da influência política e discordar da influência política vale para 

sugestões, linhas de trabalho e atitude, como vale para inovação” (EI3). 

 Em um segundo momento, os entrevistados foram convidados a avaliar o nível de 

influência da estabilidade no emprego, experiência prévia (avaliada sob a forma de 

familiaridade com TI), idade, nível de escolaridade, renda salarial e tempo de SUSEP na 

aceitação em nível individual (servidores) do SEI. O Quadro 15 resume as respostas obtidas 

para os fatores de maior influência, sendo A para alta influência e M para média influência.  

4.5.2 Facilitadores da Adoção Intraorganizacional 

� Esse tópico investiga os fatores que, de alguma forma, favoreceram uma postura 

positiva dos servidores da SUSEP em relação à adoção do SEI.  

 A percepção da influência do treinamento na “compra” da ideia do SEI, pelos 

entrevistados, foi bem diversificada: influência positiva, nenhuma influência e inadequado.  As 

respostas ao formulário de complemento de frases (ver Apêndice 3 – frase 15) apontam que 

cerca de 50% dos respondentes percebeu influência positiva do treinamento na “compra” da 

ideia do SEI.  
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Quadro 15 - Influência de Características Pessoais na Predisposição para Inovar 

Característica 
Pessoal 

EI 1 EI 2 EI 3 EI 4 Influência Justificativa 

Estabilidade no 
emprego 

A  Negativa 

EI2: “Se não fosse obrigatório, vamos dizer assim, eu acho que influenciaria bastante a estabilidade, "ah, 
não, não vou fazer isso aí mesmo... não estou nem aí, não vai acontecer nada comigo, não vou adotar"... Então 
acho que tem impacto sim se olhar só para esse aspecto, desse olhar no comprar a ideia do SEI e utilizar porque 
acha que é legal, eu acho que aí tem um impacto alto a estabilidade” 

Familiaridade 
com TI 

A A M  Positiva 

EI1: “uma pessoa com pouca familiaridade de TI certamente vai ter mais dificuldade”, ressaltando que pode 
ser mitigada com treinamento adequado 
EI2: “Isso eu acho que tem grande impacto” 
EI3: “eu acho que com o SEI teve pouca influência, mas, de maneira geral, eu acho que tem uma alta 
influência” 

Idade  A M A  Negativa 

EI1: “A idade é um fator muito determinante” – quanto maior a idade menor a chance de adoção”, porém 
ressalta que a idade pode ser mitigada pelo (pouco) tempo de SUSEP  
EI2: “as gerações mais antigas eu vejo mais resistência um pouco às novas ferramentas”  
EI3: tende a diminuir a propensão a inovação 

Nível de 
escolaridade  

A Positiva 
EI4: “Porque a pessoa que não tem conhecimento não consegue perceber a vantagem da inovação, eu acho 
que tem alta influência” 

Renda salarial    

Tempo de 
SUSEP  

A A M Negativa 

EI1: “quanto maior, mais reativo é, quanto menor, mais fácil de aceitar, de comprar a ideia” 
EI3: “acho que tempo de casa é o principal. Acho que quanto mais tempo a pessoa tem na SUSEP, mais aversa 
a mudanças ele é” 
EI4: “acho que teria uma média influência [...].Os mais antigos talvez... no conjunto da obra” 

Idade associada 
ao (baixo) Nível 
de escolaridade 

A  Negativa 
EI2: “quanto mais velho e menor a escolaridade, eu acho que tem uma influência maior [...] a geração nova 
eu acho que não impacta em nada a escolaridade” 

Idade associada 
ao Tempo de 
SUSEP 

AA A AA  Negativa 

EI1: quanto maior a idade e maior o tempo de SUSEP, mais reativo à inovação 
EI2: “Dos muito, muito antigos, eu acho que tem mais uma relação não só com o tempo de SUSEP, mas com 
a idade que vincula também [...] É um aspecto mais geracional de ter experimentado a inovação [...] Tanto 
que a geração nova eu acho que não impacta em nada a escolaridade” 
EI3: “quanto maior o tempo de casa, quanto maior o tempo de serviço público e de idade também [...] tem 
uma correlação muito grande aí... influencia na aceitação de inovações, na aceitação de tecnologias” 

Fonte: Elaboração própria
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 Dois entrevistados compartilham da opinião de que o treinamento sempre influencia 

positivamente na aceitação de inovações. Para eles, é no treinamento que se “começa a tirar 

aquela coisa do desconhecido”, a quebrar barreiras e ganhar segurança: “o treinamento ajuda 

muito nessa fase de apresentar a ferramenta, o que ela vai trazer de benefício e te familiarizar 

com ela”, como relatado pelo entrevistado EI2.

 Como ponto negativo foi revelado que houve um espaço de tempo muito grande entre o 

treinamento e a implantação, ocasionando o esquecimento de boa parte do conhecimento 

adquirido. O entrevistado que julgou o treinamento inadequado, citou que o treinamento poderia 

ter sido um fator desmotivador, caso o SEI não tivesse tido uma boa aceitação desde o início.  

 Durante as entrevistas da adoção organizacional, foi relatado que a principal ação de 

marketing interno motivacional, adotada pela equipe responsável pela implantação do SEI, foi 

o convencimento dos formadores de opinião, identificados e trabalhados por essa equipe.  

 Entretanto, em tom de crítica, o entrevistado EI4 citou que “não houve ação de cunho 

motivacional, somente divulgação objetiva: data dos treinamentos, do início dos testes, da 

entrada em produção”. Porém, esse mesmo entrevistado evidenciou que a estratégia adotada 

pela equipe de implantação do SEI teve influência positiva entre os servidores da casa: “A rádio 

corredor funcionou, o órgão é pequeno isso facilita”. 

 A divulgação “objetiva” foi percebida de forma positiva pelo entrevistado EI3, ao expor 

que saber da existência de manuais e vídeos na intranet “gera um conforto que te faz aceitar a 

ideia”. Além disso, acompanhar o andamento do projeto, ver “que a coisa estava acontecendo 

eu acho que foi fundamental para o sucesso”.  A Figura 11 mostra a divulgação do material de 

apoio ao SEI na intranet da SUSEP. 

Sob outra perspectiva, um entrevistado comentou que a divulgação favoreceu o conhecimento 

da ferramenta pelos servidores da casa, influenciando sua aceitação:  

“A pessoa compra aquilo que ela conhece de alguma forma, é difícil a gente comprar algo 

totalmente no escuro. Acho que essa comunicação facilita isso, ela apresenta melhor a ferramenta 

e desmistifica, e tem mais chance de você comprar. Acho que influencia bastante nesse 

processo.” (EI2) 
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Figura 11- Divulgação do SEI na Intranet da SUSEP 

Fonte: Intranet da SUSEP 

 Ao resumir os comentários sobre as ações de marketing interno, EI1 mencionou: “eu 

acho que teve bastante divulgação [...] quem não viu foi porque não quis [...] ajudou bastante”. 

 A maior crítica às ações divulgação do SEI foi a sua descontinuidade após a implantação 

do sistema. A continuidade da divulgação foi associada ao treinamento contínuo dos usuários, 

tanto para melhorar o entendimento da ferramenta como para apoiar os que a usam pouco e têm 

muitas dúvidas: 

“Tem muita gente que tem dificuldade e não compreendeu ainda a estrutura do sistema [...] e aí 

você escuta reclamações "pô, mas que saco, tem que fazer isso aqui ainda?"... E às vezes a pessoa 

faz muito mais coisa do que precisava, faz um negócio muito maior do que precisava. [...] por 

isso até essa coisa da continuidade que eu falei dessa comunicação, da divulgação, algumas 

coisas que [...] fossem digerindo esse SEI para todo mundo ao longo do tempo, para cada vez ele 

ficar mais amigável, mais fácil de ser comprado” (EI2) 

 E para reforçar os benefícios da ferramenta e incentivar aqueles que ainda não aderiram 

totalmente a ideia: 

“Porque tem aquele grupo que vai primeiro, tem o grupo que vai em segundo, tem o grupo que 

vai em terceiro [...] então eu acho que poderia ter esticado um pouco mais essa divulgação, até 

da imagem do SEI, pessoas que aderiram, o que a gente já conseguiu avançar, coisas boas que 

estão acontecendo, qual a vantagem de estar no SEI. Para você ir vendendo o produto, na 

verdade, por mais tempo [...] Aí eu acho que ficou suscetível a ter na unidade pessoas que 

realmente tinham comprado a ideia para apoiar. ” (EI2) 
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� Outro entrevistado foi mais longe e falou da necessidade contínua dessas ações de 

comunicação, com intuito de divulgar as melhorias inseridas, a solução dos eventuais bugs e, 

principalmente, mostrar que a ferramenta continua evoluindo. Caso contrário, daqui a algum 

tempo ela poderá ser percebida como obsoleta: 

“As pessoas têm que notar que o sistema está melhorando, que não é uma coisa que está parada 

e estagnada. Então, eu acho que precisava de uma divulgação melhor com as melhorias que fez 

[...] Para você não achar "agora a ferramenta é nova", mas... senão, daqui a pouco, a gente começa 

a olhá-la como algo obsoleto também. ” (EI3) 

 A importância do suporte técnico foi relacionada ao apoio que os usuários 

multiplicadores receberam, influenciando positiva e indiretamente na adoção pelos demais 

servidores, uma vez que os multiplicadores eram os pontos focais nas suas unidades para 

dúvidas no uso da ferramenta. Os relatos evidenciaram o papel relevante da equipe de suporte 

para a segurança dos usuários no uso do sistema. 

 O conjunto das três ações: treinamento, marketing interno e suporte técnico, foi citado 

como de influência alta e positiva na adoção do SEI: 

“Eu tenho treinamento, eu tenho marketing interno e eu tenho um suporte, esse coletivo conjunto 

é que faz com que seja... esses três juntos para mim é uma alta influência, mas separado é como 

se fosse média [...] Eu acho que o fato de serem feitos os três teve uma alta influência” (EI2) 

O compartilhamento de conhecimentos, embora não constante no modelo, foi percebido 

mais como um facilitador no uso da ferramenta do que uma influência para a “compra” da ideia, 

foi relatado como fundamental no processo de adoção do SEI, por deixar os usuários mais 

confortáveis e favorecer o grau de felicidade com a ferramenta, como relatado: 

“Acho que a influência foi mais de auxílio tecnológico do que uma influência de ideias e de 

acreditar que aquilo era melhor [...] essa troca de informações eu acho que tem muita influência 

na compra da ideia porque deixa as pessoas confortáveis, o que é fundamental para que elas 

comprem a ideia.” (EI3) 

“A troca de informação facilita sua vida como usuário, então eu acho que ela facilita o seu grau 

de felicidade com o sistema e não com a aceitação dele [...] um ajuda daqui outro ajuda dali, [...] 

quando você descobre uma funcionalidade nova, uma coisa nova e aquilo facilita sua vida, você 

fica mais feliz do você já estava. ” (EI4)
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Os relatos apontam que a atitude e/ou postura dos gestores em relação ao SEI 

influenciou fortemente tanto na aceitação, “os gestores foram bastante importantes para se 

comprar a ideia do SEI. Não tenho dúvida quanto a isso” (EI1), como no uso da ferramenta: 

“comprar a ideia em si eu não sei como é que foi a influência (risos), usar foi altíssimo [...] os 

gestores falavam bem da ferramenta [...] isso tem uma influência positiva no sentido de que o 

meu chefe quer que eu use, ele está usando e agora aqui é assim" (EI2). A conformidade foi 

relacionada a essa influência, “por causa de novo da conformidade. Seu chefe já chegou e falou 

"ah, isso aqui você vai fazer para mim no SEI", então isso influencia na aceitação porque você 

tem que fazer” (EI3).  

   Após a implantação do SEI, os gestores não aceitaram mais documentos em papel: “não, 

a partir de agora só aceito processo no SEI” (EI2). Quando questionado se essa atitude levou as 

pessoas a “comprarem” a ideia ou as obrigou a usar, foi respondido, por esse entrevistado, que 

obrigar a usar, induz a aceitação, por conta do contato com a ferramenta e as facilidades que ela 

traz: “Porque passa a ser “aqui esse é o critério”, então você força a usar. A partir do momento 

que você passa a conhecer, você se familiariza, com isso você compra a ideia, porque ele é 

bom”. 

� O entusiasmo com a ferramenta demonstrado por alguns gestores foi evidenciado em 

um relato: “as chefias sempre falando bem, já fazendo planos, nós vamos digitalizar, vamos 

jogar tudo (incluir no SEI os processos antigos) .... Sabe, já planejando como que a gente ia 

resolver um monte de problemas que a gente tem por conta de processo físico” (EI4). 

 Entretanto, a influência direta da alta administração, na aceitação do SEI pelos 

servidores, foi percebida como baixa: “a (alta) administração não se movimentou e correu atrás 

para fazer também, como deveria ter feito [...]. Ela simplesmente não impôs barreiras” (EI3). 

Outro facilitador da adoção foi o uso de sistemas de processo eletrônico por outras 

instituições do setor público. Essa influência foi relacionada tanto à sensação de segurança pelo 

fato de o SEI estar em uso por outras instituições - chancela dessas instituições e credibilidade 

na qualidade da ferramenta, como à percepção das facilidades e dos benefícios - acesso remoto, 

disponibilidade da informação, racionalização dos processos de trabalho, entre outras - 

observados no Poder Judiciário, que já usa ferramenta similar há alguns anos. Dois 

entrevistados mencionaram já ter usado ferramenta similar no Poder Judiciário, reforçando as 

facilidades observadas.   
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As respostas obtidas no formulário de complemento de frases (ver Apêndice 3 - frase 

17) confirmam a alta influência do uso SEI por outras instituições públicas – cerca de 82% dos 

respondentes relataram influência positiva.  Diferentemente da frase 14 (ver Apêndice 3), que 

se referiu à influência do uso pelos pares (superiores na SUSEP, colegas), quando pouco mais 

da metade dos respondentes foi taxativo ao relatar influência positiva do uso pelos pares.  

 Entre os entrevistados, o uso pelos pares (superiores na SUSEP, colegas) foi reportado 

como uma influência indireta, promovida pela segurança no suporte tecnológico, ao se perceber 

que o colega ao lado sabia usar a ferramenta: ”Ele sabe que o outro sabe porque já está usando. 

Então fica mais fácil, no final eu acho que isso gera um movimento proativo, bem estimulante 

até para a adoção, para quebrar essa resistência, inclusive” (EI1).  O fato de mais gente usando 

a ferramenta também estimula o seu uso:  “quanto mais gente usando, certamente o cara do lado 

vai sempre dar uma olhadinha, acaba se sentindo até mais estimulado” (EI1). 

 Reconhecendo essa influência, o entrevistado EI2 justifica: “o ser humano é muito 

influenciado por outro ser humano”, o que foi reforçado em outra fala sua, dessa vez sobre a 

descontinuidade das ações de marketing após a implantação do sistema, quando mencionou: “e 

aí foi influência de quem estava do lado”. 

4.5.3 Postura em relação ao SEI 

Esse tópico descreve a postura dos servidores em relação ao SEI, desde o momento em 

que tomaram conhecimento da possível implantação da ferramenta até a sua implantação e uso 

efetivo. 

Os entrevistados foram estimulados a falar sobre como reagiram ao ouvir, pela primeira 

vez, que o SEI seria implantando na SUSEP. Seguem os relatos, demonstrando que a ideia foi 

comprada logo no início:  

“Adorei! Processo de papel ninguém merece! Eu não tinha nem visto a cara do sistema ainda, 

não sabia se ele era operacional, se ele era bom ou ruim, mas imaginar um processo eletrônico, 

para mim já foi suficiente” (EI4) 

“Fiquei feliz e entusiasmada da SUSEP estar... "caramba, a SUSEP vai entrar em outro patamar, 

processo digital, que máximo! Vai acabar esse monte de papel [...] eu fiquei bem entusiasmada 

com a proposta” (EI2)   

“Achei que não ia sair, achei que ia ser projeto para implementar até o final do ano, que iria 
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passar para três e iria mudar a gestão, iria dizer que esse não era o melhor sistema, iria dizer que 

agora nós vamos desenvolver no interno, iria dizer que a normatização não permite, iria dizer 

que o Ministério [...] Quando falou que ia sair, amei a ideia e torcia para que desse certo” (EI3) 

 Ao serem indagados sobre o que os havia estimulado, incentivado, inicialmente, a 

“comprar” a ideia do SEI, foi relatado como principal motivo o ganho de agilidade, a 

disponibilidade da informação, a racionalização dos processos de trabalho e o acesso remoto, 

como mostra o relato: 

“Me incentivou essa melhoria, transparência, não fazer atividades próprias de papel, que 

ocupavam muito tempo. E, a facilidade de você ter um sistema ali... quando eu descobri então 

que ele era web, que podia acessar de qualquer lugar, isso é uma facilidade gigantesca. Eu entro 

no meu celular e vejo um processo, um documento que eu tenho” (EI3) 

 Perguntados sobre o que havia mudado nessa impressão inicial, um dos entrevistados 

revelou que, quando o SEI foi implantado, fez algumas críticas à ferramenta, mas que hoje vê 

que foram críticas desnecessárias: “ele tem tanta coisa a mais positiva, foi uma ruptura tão 

grande, foi um avanço tão grande, que sinceramente, não ter essa ou aquela ferramenta, não 

permitir isso ou aquilo, era um detalhe tão pequeno que não valia as críticas” (EI3). 

As limitações da ferramenta também foram citadas pelo entrevistado EI2: “quando você 

vai na prática da utilização de uma ferramenta com limitações, você diz "que saco esse negócio! 

Tem hora que me trava muito, eu não gosto de você mais, SEI" (risos). Então tem um vai e 

volta de relação entre nós dois”. Porém, foi dito que apesar da necessidade de melhoria não 

deixaria de usar o SEI, revelando certo orgulho de a SUSEP ter conseguido êxito no projeto: 

“Então eu diria que eu continuo entusiasmada, eu continuo feliz e até de alguma forma 

orgulhosa da SUSEP ter avançado nesse sentido e não ter dado prá trás” 

� A necessidade de melhoria contínua foi ressaltada pelo entrevistado EI4, que evidenciou 

um grande ganho de agilidade e segurança: “Melhorou de zero a cem? Cem”. Porém, foi 

evidenciado que a falta de conhecimento mais profundo da ferramenta impede uso de todas as 

suas facilidades: “eu acho que ele ainda é subutilizado, mas por falta de conhecimento dos 

servidores mesmo, meu mesmo, inclusive” (EI1).  

No formulário de complemento de frases, frases 7, 8 e 9 (ver Apêndice 3), os servidores 

foram estimulados a avaliar a sua postura inicial em relação ao SEI (frase 7), o que havia 

mudado (frase 8), e o que contribuiu para essa mudança (frase 9). Cerca de 66% dos 
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respondentes demonstraram uma postura inicial bastante positiva. Dos que apresentaram 

alguma dúvida no início, cerca de 50% revelou ter aderido à ideia posteriormente. As vantagens 

da ferramenta (praticidade, agilidade, produtividade, facilidade, eliminação do papel, 

disponibilidade da informação, transparência, eficiência, entre outros) foram os principais 

motivadores da postura favorável ao SEI.  

 Porém, 4 respondentes (ids 3, 5, 7 e 42) ainda demonstraram certa resistência ao SEI, 

como pode ser observado no Quadro 16.  As características pessoais desses 4 respondentes 

constam no Quadro 17. 

Quadro 16 - Resistência ao SEI

Id 

7. A primeira vez que ouvi 
falar que o SEI seria 
implantado na SUSEP, 
eu_________ 

8. De “lá prá cá”, minha 
postura em relação ao SEI
_______ 

9. Pensando no que mais contribuiu 
para minha postura atual em relação 
ao SEI______ 

3 não me interessei 
teve que mudar pois virou 
realidade 

foi a necessidade de trabalho 

5 
não acreditei que teria 
segurança e espaço para a 
guarda dos documentos 

Ainda tenho receio de o 
sistema parar de funcionar e 
perder todas as informações 
geradas dentro dele. 

É o fato de a SUSEP ser politicamente 
gerida de forma que os projetos não são 
concluídos pelas gestões seguintes. A 
cada governo, uma gestão, um novo 
projeto de SUSEP e uma nova estratégia. 

7 fiquei curioso. é crítica. 
diria que ele não satisfaz importantes 
necessidades da Autarquia. 

42 duvidei. é normal. Não respondeu 

Fonte: elaboração própria  

Quadro 17- Características Pessoais dos Respondentes ainda Resistentes ao SEI 

Fonte: Elaboração própria  

4.5.4 Aceitação Individual  

  Esse tópico descreve como ocorreu a adoção do SEI pelos servidores da SUSEP e os 

fatores relatados que mais contribuíram, positiva ou negativamente, para sua aceitação. 

Id 
Idade 
(anos) 

Tempo de 
SUSEP 
(anos) 

Nível de escolaridade 
Renda 
salarial 
(mil reais) 

Familiaridade com TIC 

3 Entre 45 e 50 Menos de 10 
Pós-graduação lato 
senso  

Mais de 20 É tranquila 

5 Menos de 35 Menos de 10 
Pós-graduação lato 
senso 

Mais de 20 É mediana 

7 Entre 45 e 50 Mais de 20 
Pós-graduação lato 
senso 

Mais de 20 É alta 

42 Entre 35 e 45 Entre 10 e 15 Mestrado Menos de 10
Pode ser considerada nos 
padrões de normalidade 
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 O projeto de implantação de ferramenta de Processo Eletrônico foi apresentado, 

formalmente para todos servidores da casa pelo superintendente da época, em uma reunião que 

ocorreu no final do primeiro semestre de 2014, cujo tema era a modernização da SUSEP, 

apresentação do projeto de modernização. Muitos servidores ainda comentam sobre 

apresentação realizada, das imagens da eliminação do papel, que “venderam” a ideia para boa 

parte da casa, já nessa reunião, apresentadas na Figura 12.  

Figura 12 - Imagens da Apresentação do Processo Eletrônico para a SUSEP 

Fonte: Documentos internos da SUSEP 

 Entre os entrevistados, os principais motivos para a aceitação do SEI foram: 

disponibilidade e compartilhamento da informação; experiência com ferramenta similar no 

Poder Judiciário; ganho de agilidade; melhoria do serviço público e dos processos de trabalho; 

e o acesso remoto, que além de propiciar acesso em qualquer lugar, favorece o teletrabalho. A 

percepção dos benefícios proporcionados pela ferramenta é evidenciada em um relato: 

“O processo que ele veio a substituir era muito ruim [...]. As atividades que você tinha que 

executar, todas as faltas de atributos bons que ele não tinha de transparência, de agilidade, de 

permitir resgatar, de acessibilidade de qualquer lugar, de... enfim... o processo que ele veio 

aprimorar, o processo de documentação de forma macro, as coisas que ele introduziu foram tão 

boas e tão melhores que... o outro era tão ruim que não tinha como não gostar da ideia, sabe? Os 

ganhos foram muitos em muitos aspectos” (EI3) 

 A Figura 12 mostra a nuvem de palavras resultado do questionamento: “O principal 

motivo que me fez “comprar” a ideia do SEI foi ________ “ (ver Apêndice 3 - frase 13). Cabe 

ressaltar que algumas respostas foram interpretadas pela pesquisadora para que pudessem ser 

representadas por uma única palavra, como por exemplo, à influência da equipe que implantou 

o SEI, representado pela palavra “equipecodoc” na nuvem de palavras. 

 A possibilidade de teletrabalho, com destaque na nuvem de palavras da Figura 12, foi 
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apontada como um dos principais fatores para a aceitação do SEI, como evidenciado: “mas o 

que motivou a aceitação foi o home office no futuro, não tenha dúvida disso” (EI4). O marketing 

interno explorou esse benefício futuro: 

“Uma das bandeiras que a gente utilizou [...] era nos bastidores dizer... principalmente nos 

bastidores porque aí sugere um burburinho maior do que [...] quando você joga isso daí em uma 

plateia..."Olha, o SEI pode ser um veículo para um home office "... “ 

Figura 13- Nuvem de Palavras sobre o Principal Motivo para a “Compra” da Ideia do SEI 

Fonte: Elaboração própria 

 Outro fator relatado como decisivo na aceitação da ferramenta, foi a utilização do SEI, 

ou de sistema similar, por outras instituições. Ao mesmo tempo em que reduziu o receio de um 

possível vazamento de informação, incentivou sua adoção pela experiência de teletrabalho 

possibilitada a partir de sistema de processo eletrônico.  

“Olha, isso (uso do SEI por outras instituições) influenciou na aceitação dos servidores em um 

ponto. Porque, se por um lado os servidores tinham muito medo... o risco do trânsito da 

informação sem o controle deles, o grande chamariz do SEI para os servidores é porque já tinham 

órgãos, como a Receita Federal, que estavam fazendo pilotos de home office, de trabalho à 

distância. Isso só foi possível porque a Receita estava com sistema eletrônico, então... as pessoas 

sabem disso... as pessoas têm amigos que são servidores, esse tipo de coisa as pessoas sabem” 

(EO1) 

 Um dos fatores de sucesso do SEI, foi a imposição, como mostra o relato: “um motivo 

de vitória do SEI foi ele ter vindo imposto, a gente precisa de imposição. No assunto 

conformidade, nós, servidores públicos, somos conformidade, então ele veio obrigatório” (EI3). 

Questionados se sentiram pressionados a adotar o SEI, a resposta foi: “não fui pressionado em 

momento algum. Eu ia ficar era frustrado se não tivesse adotado, realmente ia ficar bastante 
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frustrado” (EI1). A ordem de uso foi entendida como um sinal de que aquele era o momento de 

se começar a usar o SEI.  

 A aversão a mudanças foi minimizada pelos benefícios propiciados pela própria 

ferramenta: “eu acho que já era uma aversão maior aos papéis e a burocracia do que é a aversão 

a mudanças” (EI3). Durante a implantação do sistema houve algumas reclamações, que 

persistem até hoje, mas foram desprezadas pelos entrevistados: “tem gente que briga com 

o Word, não vai brigar com o SEI? ” (EI1).  

 Registre-se que a entrada do sistema em produção aconteceu sem qualquer problema, 

tanto que o líder do projeto entrou em férias na primeira semana após a implantação: “A gente 

teve um ruído aí de umas três semanas [...] E de repente estava todo mundo já usando o SEI, 

não tinha mais tanto ruído” (EO1). A aceitação foi citada como unânime e generalizada: “Ele 

foi tão unânime, tão generalizado” (EI4); “eu acho que teve uma aceitação surpreendentemente 

do meu ponto de vista, positiva. Porque eu desconheço alguém que seja abertamente contra” 

(EI3). 

 Destaca-se também, como mais um fator de sucesso na implementação do SEI, o líder 

do projeto, como relatado: 

“Eu acredito em dois fatores principais de sucesso: um de implementação e outro realmente de 

aceitação do SEI. O de implementação eu acho que foi o gestor responsável por tocar o projeto 

e o de aceitação foi porque era um problema sério que a gente tinha na SUSEP há muitos e 

muitos anos, que precisava ser consertado [...] que eram esses processos de papel e toda 

burocracia envolvida com ele, toda trabalheira, todo... só existiam pontos negativos. Então, o 

sucesso dele de aceitação foi o projeto em si, foi uma melhoria porque era uma melhoria muito 

grande de uma coisa muito necessária. Então acho que esse foi o fator principal de sucesso de 

aceitação e o fator principal de implementação acho que foi personalístico. Uma pessoa escolheu, 

pegou, se debruçou, encontrou as normas que não dava para fazer e tentou resolver, e correu 

atrás de normas, autorizações, aprovações, várias coisas em paralelo, montou uma equipe que 

também acreditava e correu atrás... Então eu acho que esses foram os dois fatores de sucesso” 

(EI3) 

 As vantagens da ferramenta somadas a uma aspiração antiga dos servidores pelo fim do 

papel superaram plenamente as resistências: “Eu acho que a demanda por um sistema eletrônico 

e os ganhos que ele traz são maiores do que a aversão que as pessoas têm, então acho que não 

é questão da inovação... do SEI, por ser uma coisa que é uma demanda da casa há tanto tempo 
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e que não havia argumentos contrários” (EI3). Isto pode ser verificado pelas respostas ao 

formulário de complemento de frases. Sua aplicação foi dividida em duas sessões: na primeira, 

para ser respondida por todos os servidores, foram obtidas 45 respostas. Na segunda, foi 

solicitado que somente os que “compraram” a ideia do SEI respondessem, e 39 continuaram a 

responder, o que corresponde a uma aceitação por 87% dos respondentes. O Quadro 18 

apresenta as características pessoais dos 6 respondentes que não compraram a ideia do SEI. 

Quadro 18 - Características Pessoais dos Respondentes que Não Compraram a Ideia do SEI 

Fonte: Elaboração própria  

 Resumidamente, foram citados ainda como influência positiva, direta ou indireta, na 

aceitação individual do SEI: 

� O treinamento, apesar de não ter sido consenso, foi citado por dois entrevistados como de 

influência positiva na adoção de inovações, para mostrar os benefícios da ferramenta e 

quebrar as primeiras barreiras; 

�  As ações de marketing interno foram apontadas como de alta influência, para segurança 

dos usuários com a divulgação dos manuais e vídeos na intranet, mas, principalmente na 

compra da ideia por meio da estratégia adotada, “rádio corredor” motivando pela 

possibilidade futura de home office; 

� Com influência indireta, por meio dos multiplicadores, o suporte técnico também foi citado 

como fundamental para a segurança dos usuários; 

� O conjunto dessas ações, treinamento, marketing interno e suporte técnico foi evidenciado 

como de alta influência na adoção do SEI; 

� Por proporcionar conforto e aumentar a felicidade no uso da ferramenta, o 

compartilhamento de conhecimento foi reconhecido como alta influência para o uso do 

sistema e não para a “compra” da ideia; 

� O uso pelos pares, apontado como um estímulo para a adesão ao SEI, também foi citado 

como influência indireta por contribuir para a segurança de apoio técnico; 

Id 
Idade 
(anos) 

Tempo de 
SUSEP 
(anos) 

Nível de escolaridade 
Renda 
salarial 
(mil reais) 

Familiaridade com TIC 

3 Entre 45 e 50 Menos de 10 Pós-graduação lato senso Mais de 20 É tranquila 
5 Menos de 35 Menos de 10 Pós-graduação lato senso Mais de 20 É mediana 
7 Entre 45 e 50 Mais de 20 Pós-graduação lato senso Mais de 20 É alta 

27 Entre 35e 45  Entre 10 e 15 Superior Entre 10 e 15 
Fácil familiarização, mas 
pouca atração 

36 Menos de 35  Menos de 10 Mestrado Mais de 20 alta 

42 Entre 35 e 45 Entre 10 e 15 Mestrado Menos de 10
Pode ser considerada nos 
padrões de normalidade 
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� A persuasão dos gestores foi evidenciada como fator fundamental para adoção da 

ferramenta. Os incentivos para a compra da ideia, por meio de elogios ao sistema ou planos 

para o seu uso também foram destacados; 

� Com relação às características pessoais, somente a experiência anterior, representada pela 

familiaridade com TI foi apontada como uma alta influência positiva por mais de um 

entrevistado. Outras características citadas foram o desconforto com a situação atual; e a 

personalidade e a natureza do indivíduo – “uns gostam da rotina, outros não” (EI4), que 

tanto podem influenciar positiva como negativamente. 

 Por sua vez, influenciando negativamente na aceitação individual do SEI, direta ou 

indiretamente, foram elencados os seguintes fatores: 

� Características demográficas, que quanto maior, mais influenciam negativamente: idade, 

tempo de SUSEP, e, principalmente a idade associada ao tempo de SUSEP; 

� O longo período de tempo entre o treinamento e a implantação do sistema, favoreceu o 

esquecimento do aprendizado adquirido; 

� A descontinuidade das ações de divulgação do SEI, não proporcionaram o suporte 

necessário para melhor entendimento da estrutura da ferramenta após a implantação, bem 

como apoio para os adotantes tardios; 

� A estabilidade no emprego poderia ter influenciado negativamente se o uso do SEI não fosse 

obrigatório, pois daria segurança em não usar caso o servidor não “comprasse” a ideia; 

� Ambiente, setor público, não propício à inovação; 

� A ausência de estímulo institucional à inovação; 



����

�

CAPÍTULO 5 - ANÁLISE DOS RESULTADOS  

O objetivo deste capítulo é comparar os resultados da pesquisa de campo com as 

proposições dos autores visitados no capítulo 2 (referencial teórico). 

5.1 ADOÇÃO ORGANIZACIONAL   

 Esse tópico refere-se à análise dos fatores que influenciaram na decisão de adoção do 

SEI pela SUSEP (tomadores de decisão). Contempla os dois momentos dessa decisão. A 

primeira adoção, período em que foi iniciada a análise do SEI, fundamental para que a segunda 

adoção ocorresse, uma vez que processo eletrônico era convergente com a proposta de 

modernização e a iniciativa de se implantar o SEI já existia na SUSEP: “Aí a gente montou uma 

boneca do que seria o projeto de modernização e incluiu o SEI lá dentro”.     

 A teoria sugere que a compatibilidade, complexibilidade, observabilidade, testabilidade, 

vantagem relativa (FRAMBACH; SCHILLEWAERT, 2002; ROGERS, 1995; WISDOM et al., 

2014) e a incerteza (FRAMBACH; SCHILLEWAERT, 2002; WISDOM et al., 2014), 

características da inovação, influenciam diretamente na decisão de sua adoção. As proposições 

teóricas destes autores passam a ser comparadas nos próximos parágrafos com os resultados da 

pesquisa. 

A segurança proporcionada pela tecnologia digital, solução para os processos físicos 

que desapareciam, acrescida da conformidade da ferramenta à informalidade dos processos de 

trabalho da SUSEP e sua adequação aos valores socioculturais existentes (acesso remoto, 

eliminação do papel, disponibilidade e transparência da informação) demonstram a alta 

compatibilidade do SEI com necessidades, interesses e valores da SUSEP. Além disso, a 

ferramenta favorece o trabalho colaborativo e a disseminação do conhecimento. Essa 

característica, compatibilidade do SEI, foi preponderante na decisão de adoção, como mostram 

os relatos, evidenciando alta convergência com a teoria:  

� “ele tinha essa característica de ser digital e então ia acabar com processo em papel. Mas 

mais importante do que acabar com processo em papel, ia acabar com o sumiço dos 

processos em papel”  

� “a gente está vivendo um período de automatização muito intenso provocado 

principalmente pelo trâmite da informação [...] o que influenciou também bastante a 

aceitação do SEI, é essa ideia de a informação estar disponível de forma instantânea”.  
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 Outro ponto que revela à compatibilidade da solução, refere-se às experiências passadas 

da SUSEP, solicitações frequentes de modificações nos sistemas, possibilidade inexistente no 

SEI, conforme relatado:  

“Aqui toda hora os usuários querem fazer modificação em todos os sistemas, acho que isso é 

uma parte cultural da casa. Como esse sistema não pode mexer, você vai ter que adaptar o seu 

processo de trabalho ao sistema. Então isso foi uma das coisas favoráveis ao SEI”.  

  Um dos maiores argumentos favoráveis ao SEI, da equipe que o avaliou, foi a sua 

simplicidade e facilidade de uso, levando os tomadores de decisão a não avaliarem essa 

característica: “Não, não avaliamos muito não essa complexidade, porque diziam que não era”, 

sugerindo alta convergência com a teoria. 

 A possibilidade de testes foi apontada como fundamental pela equipe responsável pela 

avaliação e implantação do SEI: “Olha, essa influência eu acho que foi fundamental... testar o 

SEI” e, também, mostrar o SEI, “a gente tinha essa plataforma online vinda do TRF a gente 

conseguia mostrar o SEI. Então é muito mais fácil você vender uma coisa que você mostra do 

que uma coisa que você idealiza”, mostrando alta convergência com a teoria. 

 Por outro lado, a necessidade de testes foi minimizada pelos tomadores de decisão, por 

duas razões: i) o SEI já se encontrava em uso no TRF 4 há alguns anos: “O teste dele para mim 

foi aonde ele foi implementado. Não era mais um teste para a gente”; ii) a solução foi 

disponibilizada gratuitamente pelo TRF 4: “O fato de ter sido gratuito facilitou muita coisa [...] 

Se a gente não testasse e depois não gostasse não ia ter muito problema, entendeu? Porque a 

gente não gastou dinheiro naquilo, então não seria um impeditivo”. Apesar da discordância com 

o preconizado pela teoria quanto à testabilidade, observa-se nos relatos a alta influência do 

fornecedor na percepção dessa característica: uso há anos pelo TRF 4 e gratuidade a solução. 

 A necessidade de constatar os resultados/benefícios obtidos por outras instituições com 

o uso do SEI, não foi citada pelos entrevistados, uma vez que os benefícios advindos de sistemas 

similares de processo eletrônico no setor público, principalmente o Poder Judiciário, são 

amplamente conhecidos na SUSEP, demonstrando aderência à teoria quanto à observabilidade. 

Ressalta-se, ainda, a influência do ambiente e também, das redes sociais, por meio do Banco 

Central do Brasil, usuário de solução similar e, principalmente, da CVM, cujo apoio no processo 

de adoção foi fundamental: “meio que a gente estava se espelhando na CVM”.   
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A vantagem relativa - “Isso foi o ponto que levou à implantação”, foi percebida tanto 

em comparação à situação anterior (segurança de que os processos não iriam mais sumir, ganho 

de agilidade, disponibilidade da informação, entre outras), como em relação aos custos 

financeiros, uma vez que a solução foi disponibilizada gratuitamente pelo TRF 4 “Na verdade 

ele tinha a vantagem que era de graça”, mostrando alinhamento com a teoria. 

 Com relação às possíveis incertezas dos tomadores de decisão, provenientes das 

características da inovação, as evidências indicam que essas foram minimizadas pelo fato de o 

SEI já estar sendo usado por outras instituições - “a posição na verdade era que isso já estava 

funcionando em outros órgãos, então, não tem porque não funcionar aqui” – demonstrando, 

mais uma vez, a influência das redes sociais na decisão de adoção. 

 Wisdom et al. (2014) apontam ainda a relevância da inovação como um dos preditores 

de sua adoção. No processo de decisão da SUSEP, a relevância da adoção do SEI pode ser 

observada no relato: “necessidade premente aqui de resolver o problema dos processos”. 

Frambach e Schillewaert (2002) ressaltam que a percepção dessas características pode 

sofrer influência de outros fatores: marketing dos fornecedores, rede social e ambiente externo. 

Para esses autores, a influência do ambiente externo refere-se a externalidades da rede e 

pressões competitivas. Numa visão mais abrangente, Chor et al.  (2015) definem o ambiente 

externo, proposto por Wisdom et al.(2014), como influências do ambiente extraorganizacional 

na adoção.  Tendo em vista que o SEI nasceu e foi disseminado no setor público, nesse trabalho, 

o ambiente externo considerado foi o setor público, não competitivo (GALLOUJ; DJELLAL, 

2012). Os próximos parágrafos confrontam estas proposições teóricas com os resultados da 

pesquisa.  

 A forma como o SEI chegou à SUSEP, por meio de uma ex-diretora da instituição em 

visita a Brasília: “ela estava em uma visita a Brasília e ouviu falar que o Ministério do 

Planejamento estava querendo... iniciando um projeto que buscava um sistema para ser 

transmitido para toda a Administração Pública”, demonstra a interconectividade da SUSEP. 

 Não foram evidenciadas ações de marketing do fornecedor do SEI, seja TRF 4 ou 

Ministério do Planejamento. Todavia, foram inúmeras as influências positivas do ‘fornecedor’ 

no processo de adoção do SEI. Desde a disponibilidade da equipe técnica do Ministério do 

Planejamento para suporte na análise e implantação do SEI (“eu tinha o celular das pessoas 
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do Ministério do Planejamento. Eu pegava o telefone, ligava para elas e elas me davam o 

suporte”) até a sua manutenção e evolução contínua sem ônus para a SUSEP (“ele vinha sendo 

já aprimorado pelo TRF 4 e eles davam suporte quando faziam essas modificações”).  

 O suporte técnico oferecido pelo Ministério do Planejamento “fornecedor” da solução, 

e o fórum virtual para discussão da ferramenta foram relatados como de grande importância 

pela equipe responsável pela análise e implantação do SEI. Outras incertezas relacionadas às 

características do SEI foram de ordem técnica, e não influenciaram na decisão de adoção. 

 Destaca-se, principalmente, como influência positiva do fornecedor do SEI, a chancela 

do Ministério do Planejamento e a inexistência de custo financeiro, tanto na aquisição, no 

desenvolvimento como na manutenção do sistema:  “além dele já estar pronto, não ia ter o custo 

de desenvolvimento, também não tem custo de manutenção, você não faz manutenção dele”.  

 O medo do fracasso e aversão ao risco, peculiaridade do setor público (KOCH et al., 

2006), também estiveram presentes nos relatos: "no início houve uma dúvida “[..] "isso vai dar 

certo?". Aquela dúvida normal de órgão público”. Entretanto, para outro entrevistado, o custo 

zero da ferramenta associado à chancela do Ministério do Planejamento minimizaram essa 

percepção de risco:  

“O SEI foi fácil, porque o SEI era do Ministério do Planejamento, era custo zero [...]. Se tudo 

tivesse dado errado e no meio do caminho isso aqui não serve para nada e acabou, era mais um 

projeto que parou. Mas ele não trouxe um prejuízo financeiro [...]. Então o risco da gente era 

muito baixo “. 

No relato acima pode ser observada uma característica da SUSEP, a descontinuidade 

dos projetos, muitas vezes de iniciativa pessoal e não institucional: “a gente aqui começa um 

trabalho e para, começa um trabalho e para [...] isso é muito comum, muito comum... [...] 

Começa e para, começa e para...”, gerando certa insegurança ao se iniciarem novos projetos, 

como revelado em relação ao SEI:    

“A gente fica sempre com medo que tenha uma mudança nesse meio de caminho. Então se saísse 

o superintendente, se o diretor da área responsável saísse, poderia tudo parar e seria um trabalho 

grande como já tivemos vários aqui, que fica perdido. Então nós demos sorte de permanecer a 

diretoria, o superintendente” 

 A continuidade dos projetos, impactada pela instabilidade da alta administração e pela 
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troca de setor dos seus patrocinadores, é decorrente também da cultura de planejamento 

estratégico ainda incipiente na SUSEP: “a gente nunca teve um planejamento muito bem 

definido, então as coisas acontecem pelo convencimento das pessoas que estão ali naquele 

momento”.  

 Essa característica personalística, individual (não institucional), dos projetos da SUSEP 

foi referenciada em diversos relatos, inclusive em relação à percepção da inovativadade da 

Autarquia:  “eu acho que isso (modernização) é uma característica não da SUSEP, mas uma 

característica do que se queria para a SUSEP”, evidenciando a ausência de política e de cultura 

organizacional voltada à inovação.  

 O receio de rejeição pelos servidores foi explicitado em um dos relatos: “nosso medo 

era se de repente houvesse uma rejeição muito grande”. Receio esse justificável, uma vez que 

foi evidenciada alta reatividade dos servidores a mudanças, tanto por meio das entrevistas da 

adoção intraorganizacional como no formulário de complemento de frases, reforçando a 

percepção de baixa inovatividade da SUSEP.  

 Por outro lado, em consonância com a proposição de Wisdom et al.(2014), de que a 

liderança e o patrocínio à inovação influenciam positivamente na decisão de adoção, a postura 

favorável à inovação do superintende da Autarquia na época - “foi o momento em que mais se 

incentivou a inovação aqui na SUSEP”, que resultou  no projeto de modernização da SUSEP, 

foi determinante para a adoção do SEI:    

“Esse trabalho já vinha lá de trás e não foi implementado [...] Ele (o superintendente da época) 

vem com a ideia de modernização e falaram "opa, nós temos o SEI, uma ideia de tornar tudo 

eletrônico[...] Para nós que estávamos ali vivendo essa coisa há muitos anos de "vamos acabar 

com o papel, tem processo sumido", também foi legal levar adiante. Mas assim, eu não sei se eu 

estou conseguindo passar para você, não foi uma decisão muito pensada, trabalhada e feita. Se 

aproveitou, deu sorte... talvez se não fosse o (superintendente da época) que tivesse entrado 

naquele momento falando em modernização, não estou nem colocando na pessoa dele a ideia de 

modernização, entendeu? De repente não tinha acontecido naquele momento” 

 O pequeno porte da Autarquia, sua estrutura operacional, boa estrutura de TIC, foram 

destacados como fatores que favoreceram na adoção do SEI. Quanto a influência da estrutura 

organizacional, foi relatado que apesar de hierárquica e rígida, característica típica do setor 

público, no caso da adoção do SEI houve uma certa flexibilidade, que favoreceu positivamente 

o processo. Em certa medida, estes resultados estão alinhados com as proposições teóricas de 
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Frambach e Schillewaert (2002), que argumentam que as organizações menores são mais 

flexíveis, o que favorece a adoção. 

 A Figura 14 mostra a adaptação do modelo proposto por Frambach e Schillewaert 

(2002) às evidências desta pesquisa. Os fatores propostos por esses autores e não confirmados 

nesta pesquisa estão riscados (exemplo: Targeting), os confirmados em negrito e as novas 

evidências foram acrescentadas. A comparação entre as evidências da pesquisa de campo e os 

fatores propostos por Frambach e Schillewaert (2002) acrescido dos achados não contemplados 

por esses autores, mas que influenciaram na decisão da SUSEP estão resumidos no Quadro 19, 

ao final deste capítulo.  

Figura 14 - Adoção Organizacional: Adaptação do Modelo Proposto às Evidências da Pesquisa 

Fonte: Elaboração própria com base no modelo proposto por Frambach e Schillewaert (2002) e nas evidências da 
pesquisa de campo 

5.2 ADOÇÃO INTRAORGANIZACIONAL   

 Nesse tópico, os fatores que influenciaram a aceitação individual do SEI pelos 

servidores da SUSEP foram analisados a luz da teoria. 

 Frambach e Schillewaert (2002) propõem que a aceitação individual é influenciada 

diretamente pelo uso social, pela postura do indivíduo em relação à inovação e pela 

predisposição pessoal para inovar. Entretanto, a postura do indivíduo em relação à inovação 

também é influenciada pela predisposição pessoal para inovar e pelo uso social. 
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 A ideia de implementar um sistema de processo eletrônico na SUSEP surgiu com os 

próprios servidores, nas discussões do planejamento estratégico em 2012, o que, por si só, 

favoreceu a propensão de aceitação do SEI: “já era uma vontade de todos” (EO5). Indicando 

uma postura positiva antes mesmo de o projeto iniciar. 

 Depreende-se dos relatos e das respostas ao formulário de complemento de frases a alta 

influência do uso de ferramenta similar por outras instituições públicas, principalmente, o Poder 

Judiciário: “porque isso era uma coisa que já se falava muito, "na justiça tem”“ (EO5). Entre os 

entrevistados foi mencionado a experiência com sistemas semelhantes no Poder Judiciário.  

 O uso de sistema análogo por outras instituições públicas do Poder Executivo federal, 

como por exemplo, a Receita Federal, cuja influência foi direcionada à possibilidade de 

teletrabalho, foi evidenciada como fator determinante. A melhoria na qualidade de vida, 

proporcionada pelo teletrabalho, é um benefício reconhecido e almejado por todos. Já o uso do 

SEI por outras instituições contribuiu, fortemente, para a redução da principal barreira, a 

segurança da informação. 

“Olha, isso (uso do SEI por outras instituições) influenciou na aceitação dos servidores em um 

ponto. Porque, se por um lado os servidores tinham muito medo... o risco do trânsito da 

informação sem o controle deles, o grande chamariz do SEI para os servidores é porque já tinham 

órgãos, como a Receita Federal, que estavam fazendo pilotos de home office, de trabalho à 

distância. Isso só foi possível porque a Receita estava com sistema eletrônico, então... as pessoas 

sabem disso... as pessoas têm amigos que são servidores, esse tipo de coisa as pessoas sabem”. 

 Constata-se uma alta convergência com a teoria em relação ao uso social, tanto pelas 

externalidades da rede, uso pelo Poder Judiciário, como o uso pelos pares (servidores de outras 

instituições públicas), reforçado pela possibilidade de teletrabalho.  

 Frambach e Schillewaert (2002) preconizam que as crenças, convicções e percepções 

influenciam positivamente na postura em relação à inovação. Como benefícios percebidos da 

ferramenta, fomentadores de postura positiva, foram elencados: praticidade, agilidade, 

produtividade, eficiência, acessibilidade, entre outros. O relato de um entrevistado evidencia a 

percepção de melhoria: 

“O processo que ele veio a substituir era muito ruim [...]. As atividades que você tinha que 

executar, todas as faltas de atributos bons que ele não tinha de transparência, de agilidade, de 

permitir resgatar, de acessibilidade de qualquer lugar, de... enfim... o processo que ele veio 
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aprimorar, o processo de documentação de forma macro, as coisas que ele introduziu foram tão 

boas e tão melhores que... o outro era tão ruim que não tinha como não gostar da ideia, sabe? Os 

ganhos foram muitos em muitos aspectos” (EI3) 

 A adequação da inovação às necessidades e valores dos seus usuários pode reforçar as 

chances de adoção (KLEIN; SORRA, 1996; WISDOM et al., 2014). A eliminação do papel - 

“Vai acabar esse monte de papel” (EI2) - e o acesso remoto, “quando eu descobri então que ele 

era web, que podia acessar de qualquer lugar, isso é uma facilidade gigantesca” (EI3), 

tendências da sociedade atual, foram um dos grandes motivadores da postura positiva dos 

servidores, explicitando alta convergência com a teoria.

 Para Frambach e Schillewaert (2002) o marketing interno e os facilitadores 

organizacionais – treinamento, persuasão social e suporte – também podem influenciar na 

postura em relação inovação. Nesta direção, a possibilidade de teletrabalho no futuro, 

proporcionada pelo acesso remoto, foi utilizada como estratégia de marketing interno: “uma 

das bandeiras que a gente utilizou [...] era nos bastidores dizer [...] "Olha, o SEI pode ser um 

veículo para um home office"“. Como mostra o relato de um entrevistado ao falar sobre as ações 

de cunho motivacional, o objetivo foi alcançado: “A rádio corredor funcionou, o órgão é 

pequeno isso facilita” (EI4).  

 Outras ações de divulgação da ferramenta, como vídeos e manuais disponibilizados na 

intranet foram relatados como de grande influência: “A pessoa compra aquilo que ela conhece 

[...] Acho que essa comunicação facilita isso, ela apresenta melhor a ferramenta e desmistifica, 

e tem mais chance de você comprar. Acho que influencia bastante nesse processo” (EI2), 

mostrando convergência com a teoria. 

 A influência de treinamento, em relação a inovações em geral, foi considerada positiva 

por dois entrevistados, como forma de quebrar as primeiras resistências. Entretanto, os outros 

dois entrevistados que se referiram, especificamente, ao treinamento no SEI, o avaliaram como 

de nenhuma influência ou de influência negativa.  Porém, todos os entrevistados reconheceram 

a importância do treinamento para os usuários multiplicadores, o que de certa forma, indica 

aderência à teoria. Aderência essa, reforçada pela percepção de metade dos respondentes do 

formulário de complemento de frases, que consideram o treinamento como uma influência 

positiva na “compra” da ideia do SEI. 
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  Além de algumas críticas ao treinamento, o tempo longo entre a sua oferta e a entrada 

do SEI em produção foi relatado como um fator que propiciou o esquecimento do aprendizado 

adquirido. Entretanto, foi evidenciado a importância do apoio dos usuários multiplicadores e 

do compartilhamento de conhecimentos no uso da ferramenta, mostrando que, de certa forma, 

os usuários buscaram suprir as lacunas do treinamento por meios próprios. O que aponta 

aderência ao preconizado por Wisdom et al. (2014): a aprendizagem será mais eficaz se a 

responsabilidade for do indivíduo e não da organização. 

 O suporte técnico foi evidenciado como uma influência positiva e importante na 

segurança dos usuários, tanto no uso do sistema como indiretamente, por meio dos usuários 

multiplicadores, que receberam bastante apoio da equipe de suporte.  

 A persuasão social, advinda do uso pelos pares, colegas da própria SUSEP, foi relatada, 

sob duas perspectivas: influência indireta, atuando como segurança no suporte tecnológico para 

o uso da ferramenta, favorecendo a quebra da resistência: ”Ele sabe que o outro sabe porque já 

está usando. Então fica mais fácil, no final eu acho que isso gera um movimento proativo, bem 

estimulante até para a adoção, para quebrar essa resistência” (EI1); e, influência direta, pelo 

estímulo à aceitação, pelo fato de vários colegas estarem usando o sistema, o que confirma a 

teoria.  

A persuasão pelos gestores foi relatada como fundamental, tanto na aceitação do SEI: 

“os gestores foram bastante importantes para se comprar a ideia do SEI” (EI1), como no seu 

uso: “usar foi altíssimo [...] os gestores falavam bem da ferramenta [...] isso tem uma influência 

positiva no sentido de que o meu chefe quer que eu use, ele está usando e agora aqui é assim" 

(EI2). O uso obrigatório do SEI também foi citado por um entrevistado como fator de sucesso: 

“um motivo de vitória do SEI foi ele ter vindo imposto, a gente precisa de imposição. No 

assunto conformidade, nós, servidores públicos, somos conformidade, então ele veio 

obrigatório” (EI3). Os relatos apontam uma alta convergência com a teoria. 

Outro fator, referenciado por Frambach e Schillewaert (2002), com influência direta na 

postura em relação à inovação é a predisposição pessoal para inovar, que por sua vez, é 

influenciada diretamente pelas características pessoais do indivíduo. 
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Dentre as características pessoais, citadas por Frambach e Schillewaert (2002), foram 

avaliadas nesta pesquisa: idade, nível de escolaridade, renda salarial, tempo de SUSEP, 

estabilidade no emprego e experiência prévia (analisada sob a forma de familiaridade com TI).  

 A estabilidade no emprego foi relatada como um fator que, de forma geral no setor 

público, favorece a proposição de sugestões e mudanças. Entretanto, avaliando, 

especificamente a sua influência na adoção de inovações, um entrevistado disse que ela pode 

influenciar negativamente na adoção, quando seu uso não é obrigatório, pois daria mais 

liberdade na decisão. 

  Como influência positiva, destacou-se a familiaridade com TI – quanto maior a 

familiaridade com TIC maior a probabilidade de adoção do SEI; e, como influência negativa, a 

idade, o tempo de SUSEP e, principalmente, a idade associada ao tempo de SUSEP – quanto 

maior esses fatores, idade e tempo de SUSEP, maior a resistência a mudanças.    

A idade média dos servidores da SUSEP é 44 anos e o tempo de casa médio é em torno 

de 13 anos. Divididos em dois grupos, em função do tempo de casa, posse até 2007 e posse 

após 2010, temos: os 173 servidores mais antigos: média de tempo de casa 19 anos e média de 

idade 49 anos; e os 182 servidores mais novos: média de tempo de casa 6 anos e média de idade 

38 anos. Com base nas médias de idade e de tempo de casa e nas avaliações dos entrevistados 

sobre a influência desses dois fatores, poderia se depreender que parte da SUSEP é mais 

inovadora e parte resistente a inovações.   

 Entretanto, quando questionados sobre como os servidores da SUSEP reagem a 

mudanças, todos os entrevistados e a grande maioria dos respondentes do formulário de 

complemento de frases disseram ser resistentes. Ao responderem à pergunta se quando entram 

na SUSEP as pessoas se tornam mais arrojadas ou mais conservadoras, três entrevistados 

responderam que elas se tornam mais conservadoras e um, mais acomodadas. Essas evidências 

suscitam a presença de outros fatores que poderiam influenciar na postura dos servidores da 

Autarquia em relação à inovação. 

Wisdom et al., 2014 preconizam, entre as características pessoais que impulsionam a 

adoção, o feedback para o staff sobre o andamento da implementação. Porém, para Frambach e 

Schillewaert (2002) as características pessoais são do próprio indivíduo, não sofrem 



�	��

�

interferências externas. Dessa forma, nesta pesquisa, o feedback para o staff foi avaliado como 

um facilitador organizacional.  

No processo de implantação do SEI, o feedback do andamento do projeto - divulgação 

de datas de treinamento, do início dos testes piloto, da entrada do sistema em produção - foi 

percebido pelo entrevistado EI3 como “um conforto que te faz aceitar a ideia”, mostrando 

aderência a teoria. Possivelmente, essa referência a conforto, tem por base o histórico da 

Autarquia de projetos iniciados e não concluídos, como relatou um entrevistado quando falava 

sobre a sua reação ao saber que SEI seria implantado na SUSEP: 

“Achei que não ia sair, achei que ia ser projeto para implementar até o final do ano, que iria 

passar para três e iria mudar a gestão, iria dizer que esse não era o melhor sistema, iria dizer que 

agora nós vamos desenvolver no interno, iria dizer que a normatização não permite, iria dizer 

que o Ministério... [...] Quando falou que ia sair, amei a ideia e torcia para que desse certo” (EI3) 

 Além das características da própria Autarquia, que não estimulam em seus servidores 

atitude favorável à inovação - insegurança quanto à continuidade dos projetos, quer por serem 

pessoais ou pela cultura incipiente de planejamento e a rotatividade da alta administração – há 

que se considerar também as características peculiares do setor público: natureza não comercial, 

monopolista e não competitiva, não gerando incentivos à inovação (GALLOUJ; DJELLAL, 

2012); burocracia e regulamentação rígida (BLOCH, 2011); estrutura organizacional rígida; 

(OLIVEIRA; SANTANA; GOMES, 2014), que não favorecem a inovação. Tidd, Bessant e 

Pavitt (2009) preconizam que a inovação requer um ambiente de liberdade que incentive o 

pensamento e ação criativa. 

 O espaço para o desperdício é condição para a experimentação, porém, por conta da 

busca pela eficiência esse espaço não se faz presente no setor público (POTTS, 2009), como 

evidenciado no relato do entrevistado EI2 - “Para inovar você tem que aceitar erros e o que eu 

percebo é que os erros não são muito aceitos nessa estrutura legal que a gente tem”, 

demostrando aderência à proposição do autor acima. 

 A aversão ao risco e o medo do fracasso, reforçados pelas rigorosas punições aos erros, 

são as principais barreiras à inovação, no setor público (KOCH et al., 2006). Convergente com 

a teoria, o entrevistado EO2 revelou: “se você quiser inovar e isso trouxer algum prejuízo no 

processo, você pode ter que responder pessoalmente ao teu CPF. Então eu acho que isso amarra 

um pouco as pessoas”.  
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 Entretanto, apesar da ausência de um ambiente propenso à inovação, da ausência de 

estímulos para se inovar, “Acho que estímulo é só formal. [...] não tem um estímulo material, 

um estímulo de fato, eu não vejo” (EI1) e da baixa predisposição para inovar, a postura dos 

servidores da SUSEP em relação ao SEI foi bastante positiva, o que foi justificado pelo 

entrevistado EI3: “eu acho que já era uma aversão maior aos papéis e a burocracia do que é a 

aversão a mudanças”.  

 Outros relatos reforçam essa postura positiva em relação ao SEI logo no início do 

projeto: “eu fiquei bem entusiasmada com a proposta” (EI2); “Adorei! [...] Eu não tinha nem 

visto a cara do sistema ainda, não sabia se ele era operacional, se ele era bom ou ruim, mas 

imaginar um processo eletrônico, para mim já foi suficiente” (EI4).

 A aceitação individual do SEI foi reportada como surpreendente: “eu acho que teve uma 

aceitação surpreendentemente do meu ponto de vista, positiva. Porque eu desconheço alguém 

que seja abertamente contra” (EI3).  

 E, por fim, destaca-se a importância da equipe responsável pela implantação no processo 

de adoção SEI. Evidenciada tanto como influência positiva na compra da ideia, o que pode ser 

observado na Figura 12 pela presença da palavra “equipecodoc”, como fator de sucesso para o 

projeto: 

“Eu acredito em dois fatores principais de sucesso: um de implementação e outro realmente de 

aceitação do SEI. O de implementação eu acho que foi o gestor responsável por tocar o projeto 

[...] o fator principal de implementação acho que foi personalístico. Uma pessoa escolheu, pegou, 

se debruçou, encontrou as normas que não dava para fazer e tentou resolver, e correu atrás de 

normas, autorizações, aprovações, várias coisas em paralelo, montou uma equipe que também 

acreditava e correu atrás....” (EI3) 

Na Figura 15 é apresentado o modelo proposto por Frambach e Schillewaert (2002) 

adaptado às evidências desta pesquisa. Os fatores propostos por esses autores confirmados nesta 

pesquisa estão em negrito e as novas evidências foram acrescentadas. Os fatores em negrito 

entre parênteses foram parcialmente confirmados ou confirmados com restrição. A comparação 

entre as evidências da pesquisa de campo e os fatores propostos por Frambach e Schillewaert 

(2002) acrescido dos achados não contemplados por esses autores, mas que influenciaram na 

decisão da SUSEP, estão resumidos no Quadro 20, ao final deste capítulo. 
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Figura 15 - Adoção Intrarganizacional: Adaptação do Modelo Proposto às Evidências da Pesquisa  

�

Fonte: Elaboração própria com base no modelo proposto por Frambach e Schillewaert (2002) e nas evidências da 
pesquisa de campo 
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Quadro 19 - Adoção Organizacional: Aderência dos Achados da Pesquisa à Teoria 

Fatores presentes na teoria  Evidências da pesquisa de campo Influência 
Aderência 

à teoria 
Autores 

Características 
do adotante 

Aversão ao risco e 
medo do fracasso 

Peculiaridade do setor público "no início houve uma dúvida “[..] 
"isso vai dar certo?". Aquela dúvida normal de órgão público”, 
minimizado pelo custo zero e pela chancela do Ministério do 
Planejamento.  

Negativa Aderente Koch et al. (2006) 

Estrutura 
operacional 

Boa estrutura de TIC favoreceu a adoção Positiva Aderente Wisdom et al. (2014) 

Estrutura 
organizacional 

Hierárquica e em geral rígida, característica típica do setor público, 
porém, no caso do SEI houve certa flexibilidade, favorecendo 
positivamente a adoção  

Positiva Aderente 
Frambach e 
Schillewaert (2002); 
Wisdom et al. (2014) 

Inovatividade ou 
postura estratégica 

Ausência de política e de cultura organizacional voltada à inovação 
e alta reatividade dos servidores a mudanças.  

Negativa Aderente 
Frambach e 
Schillewaert (2002); 
Wisdom et al. (2014 

Liderança e 
patrocínio à 
inovação 

Postura favorável à inovação do superintendente da época e o 
projeto de modernização da SUSEP, patrocinado por este 
superintendente. �
O momento de incentivo à inovação, vivido pela SUSEP quando 
ocorreu a adoção do SEI, de certa forma, minimizou a pouca 
inovatividade da Autarquia.    

Positiva 
Alta 

aderência 
Wisdom et al. (2014) 

Tamanho 
 Flexibilidade decorrente de seu pequeno porte favoreceu a adoção 
do SEI 

Positiva Aderente 
Frambach e 
Schillewaert (2002); 
Wisdom et al. (2014 

Características 
da Inovação 

Compatibilidade 

Tecnologia digital, solução para os processos físicos que 
desapareciam;  
Adequação da ferramenta à informalidade dos processos de 
trabalho da SUSEP; 
Aderência a valores socioculturais: acesso remoto, eliminação do 
papel, disponibilidade e transparência da informação 

Positiva 
Alta 

aderência 

Frambach e 
Schillewaert (2002); 
Rogers (1995) ; 
Wisdom et al. (2014)  

Complexibilidade 
Um dos maiores argumentos favoráveis ao SEI, da equipe que o 
avaliou, foi a sua simplicidade e facilidade de uso. 

Positiva 
Alta 

aderência 

Frambach e 
Schillewaert (2002); 
Rogers (1995) ; 
Wisdom et al. (2014) 

Incerteza 

As incertezas foram minimizadas pelo fato de o SEI já estar em uso 
por outras instituições além de ter a chancela do Ministério do 
Planejamento. Assim, a baixa incerteza teve influência positiva na 
adoção do SEI. 

Positiva 
Alta 

aderência 

Frambach e 
Schillewaert (2002); 
Rogers (1995); 
Wisdom et al. (2014)  
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Observabilidade 
Os benefícios advindos de sistemas similares de processo eletrônico 
no setor público, principalmente o Poder Judiciário, são 
amplamente conhecidos na SUSEP. 

Positiva 
Alta 

aderência

Frambach e 
Schillewaert (2002); 
Rogers (1995); 
Wisdom et al. (2014)  

Relevância 
Necessidade premente da SUSEP de resolver o problema dos 
processos físicos que desapareciam  

Positiva 
Alta 

aderência 
Wisdom et al. (2014) 

Testabilidade 

Avaliada como fundamental pela equipe que avaliou o SEI. Porém, 
essa característica não foi avaliada pelos tomadores de decisão, uma 
vez que a percepção dos seus efeitos foram minimizados por 
influência do fornecedor  

Positiva Aderente 

Frambach e 
Schillewaert (2002); 
Rogers (1995); 
Wisdom et al. (2014)  

Vantagem relativa 

“Isso foi o ponto que levou à implantação” 
Percebida sob duas perspectivas: (i) em comparação à situação 
anterior (processos não iriam mais sumir, ganho de agilidade, 
disponibilidade da informação, entre outras); (ii) em relação aos 
custos financeiros, uma vez que a solução foi disponibilizada 
gratuitamente pelo TRF 4, ademais, sem ônus de manutenção 

Positiva 
Alta 

aderência 

Frambach e 
Schillewaert (2002); 
Rogers (1995); 
Wisdom et al. (2014)  

Influências do 
Ambiente 
“Setor Público” 

Externalidades 
Uso de ferramentas similares de processo eletrônico pelo Poder 
Judiciário e outras instituições do Poder Executivo  

Positiva Aderente 
Frambach e 
Schillewaert (2002) 

Política do governo 

Apesar da intenção de adoção do SEI ter partido da SUSEP, o fato 
de o SEI estar em análise pelo Ministério do Planejamento com 
chances de ser escolhida como ferramenta base para o PEN teve 
influência na decisão 

Positiva Aderente Wisdom et al. (2014) 

Pressões 
competitivas 

 Não existente no setor público ----- Divergente 

Frambach e 
Schillewaert (2002); 
Gallouj e Djellal 
(2012) 

Rede Social Interconectividade  

Forma como a SUSEP tomou conhecimento do SEI  
Uso do SEI por outras instituições públicas  
Troca de informações entre a SUSEP e a CVM: “meio que a gente 
estava se espelhando na CVM” 
Fórum virtual para discussão do SEI 

Positiva Aderente 
Frambach e 
Schillewaert (2002); 
Wisdom et al. (2014) 

Fornecedor 

Marketing, 
Comunicação e 
Targeting 

Não ocorreu  ----- Divergente 
Frambach e 
Schillewaert (2002) 

Redução de riscos 
Chancela do Ministério do Planejamento, uso do SEI há alguns 
anos pelo TRF 4 e gratuidade da solução 
Suporte técnico oferecido pelo Ministério do Planejamento 

Positiva Aderente 
Frambach e 
Schillewaert (2002) 

Fonte: Elaboração própria com  base nas evidências e publicações pesquisadas
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Quadro 20 - Adoção Intraorganizacional: Aderência dos Achados da Pesquisa à Teoria

Fatores presentes na teoria  Evidências da pesquisa de campo Influência 
Aderência 

à teoria 
Autores 

Características 
Pessoais 

Características 
demográficas 

A idade e o tempo de SUSEP reduzem a propensão à inovação. 
Quando associados, mais idade e mais tempo de casa, essa influência 
negativa é mais acentuada.  

Negativa Aderente 
Frambach e Schillewaert 
(2002) 

Renda salarial foi mencionada por todos os entrevistados como fator 
que não influenciaria diretamente na propensão para inovar 

----- 
Não 

aderente 
Frambach e Schillewaert 
(2002) 

Nível de escolaridade foi apontado por apenas um entrevistado como 
de alta influência. 

----- 
Não 

aderente 
Frambach e Schillewaert 
(2002) 

Experiência prévia Familiaridade com TIC Positiva Aderente 
Frambach e Schillewaert 
(2002) 

Estabilidade no 
emprego 

Poderia influenciar negativamente no caso de adoção não obrigatória Negativa Aderente 
Frambach e Schillewaert 
(2002) 

Valores pessoais Não avaliados nesta pesquisa ---- ----- 
Frambach e Schillewaert 
(2002) 

Facilitadores 
Organizacionais 

Adequação da 
inovação às  
necessidades e 
valores dos usuários 

Eliminação do papel, acesso remoto e teletrabalho Positiva Aderente 
Klein e Sorra (1996) 
Wisdom et al. (2014) 

Ambiente propício 
à inovação 

O setor público, por suas características, não se configura como um 
ambiente propício à inovação. Não há espaço nem estímulo para tal. Negativa Aderente 

Tidd, Bessant e Pavitt 
(2009); 
Bloch (2011);  
Gallouj e Djellal (2012);  
Koch et al. (2006);  
Oliveira, Santana e Gomes 
(2014);  
Potts (2009) 

Feedback da 
implementação 

Divulgação do andamento do projeto: datas de treinamento, do início 
dos testes piloto, da entrada em produção, reduzindo incertezas do 
sucesso na conclusão do projeto, reforçando a postura positiva em 
relação ao SEI. 

Positiva Aderente Wisdom et al. (2014) 

Marketing interno 
Estratégia de divulgação ”boca a boca” sobre o apoio da ferramenta 
ao teletrabalho; 
Divulgação de vídeos e manuais na intranet; 

Positiva Aderente 
Frambach e Schillewaert 
(2002) 
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Fonte: Elaboração própria com  base nas evidências e publicações pesquisadas

Persuasão social 

Gestores – influencia alta positiva tanto na aceitação como no uso  
Uso pelos pares, da própria SUSEP:  segurança para o uso da 
ferramenta, favorecendo a quebra da resistência e estímulo à 
aceitação, por vários pares estarem usando 
Obrigatoriedade do uso 

Positiva Aderente 
Frambach e Schillewaert 
(2002) 

Suporte da 
organização 

Proporcionou segurança aos usuários no uso do sistema, tanto 
diretamente como apoio (suporte) disponível, como indiretamente, 
por meio dos usuários multiplicadores, que receberam bastante apoio 
da equipe de suporte 

Positiva Aderente 
Frambach e Schillewaert 
(2002) 

Treinamento 

Importância do treinamento para os usuários multiplicadores   
Reconhecimento tanto da importância de treinamento na aceitação de 
inovações por dois entrevistados como o treinamento no próprio SEI 
pela metade dos respondentes do formulário de complemento de 
frases 

Positiva Aderente 
Frambach e Schillewaert 
(2002) 

Uso Social 
“Setor Público” 

Externalidades 

Uso de ferramentas similares de processo eletrônico pelo Poder 
Judiciário e outras instituições públicas 
O uso do SEI por outras instituições contribuiu, fortemente, para a 
redução da principal barreira, a segurança da informação. 

Positiva Aderente 
Frambach e Schillewaert 
(2002) 

Uso pelos pares 
Receita Federal, como exemplo da adoção do teletrabalho a partir de 
ferramenta similar. 

Positiva Aderente 
Frambach e Schillewaert 
(2002) 

Predisposição pessoal para inovar 

Baixa predisposição para inovar, evidenciada tanto pelos 
entrevistados como pelos respondentes ao formulário de 
complemento de frases, ao apontaram que os servidores da SUSEP 
são resistentes a mudanças 

Negativa Aderente 
Frambach; Schillewaert, 
2002 

Postura em 
relação à 
inovação 

Crenças e 
convicções  
Percepções 

Processo eletrônico já era um desejo dos servidores
Benefícios advindos: praticidade, facilidade de acesso, 
disponibilidade e transparência da informação, possiblidade de 
teletrabalho, eliminação do papel. 

Positiva Aderente 
Frambach e Schillewaert 
(2002) 
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CAPÍTULO 6 – CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa, realizada por meio de estudo de caso integrado - adoção organizacional e 

adoção intraorganizacional - propiciou resultados que permitiram resposta à sua questão 

principal: descrever os fatores determinantes para a adoção do Sistema Eletrônico de 

Informação (SEI), na Superintendência de Seguros Privados (SUSEP).  

O SEI, ferramenta desenvolvida pelo TRF4 e cedida gratuitamente para instituições 

públicas, vem sendo amplamente adotada por diferentes ministérios e instituições públicas 

brasileiras. Na SUSEP, teve sua implantação concluída em 2016. A solução, que tem como 

principal característica a eliminação do papel, propicia a gestão de processos e documentos de 

forma eletrônica em ambiente web, assegurando a transparência, a disponibilidade da 

informação e o acesso remoto. 

A implantação do SEI, na SUSEP, pode ser identificada como uma inovação de 

processos: adoção de solução de TIC para execução de tarefas que antes eram tipicamente 

manuais – processos físicos, em papel. Inovação essa, descrita por diversos autores como 

inovação tecnológica ou inovação de processos tecnológicos. Entretanto, o SEI também 

provocou mudanças na organização do trabalho como por exemplo, a criação de um setor para 

gestão da informação e do próprio SEI, além de um novo método de trabalho - processos digitais 

com acesso simultâneo e remoto pelos diversos envolvidos dentro da autarquia - evidenciando 

também uma inovação organizacional.  

Os resultados da pesquisa indicaram como os fatores determinantes da adoção 

organizacional do SEI: a liderança e patrocínio à inovação por parte da alta administração da 

SUSEP na época, que resultou no projeto de modernização da Autarquia, incorporando o 

processo eletrônico; a compatibilidade; a relevância; o baixo custo financeiro; e, 

consequentemente, uma elevada vantagem relativa. Fatores já apontados pela teoria. 

No que concerne a adoção intraorganizacional, apesar da alta resistência a mudanças do 

corpo funcional da SUSEP, os benefícios da ferramenta – eliminação do papel, praticidade, 

agilidade, disponibilidade e transparência da informação, e o acesso remoto que proporciona 

condições para o teletrabalho no futuro, entre outros -  evidenciaram que a adequação da 

inovação às necessidades e valores dos usuários foi um fator determinante, apresentando alta 

aderência à teoria.  
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Destacam-se ainda, como fatores determinantes e aderentes à teoria, a persuasão social 

e o uso social. A influência do uso social foi fundamental para que a principal barreira, 

segurança da informação, fosse vencida. Afinal, com documentos e processos digitais 

acessados via web, havia uma preocupação que essas informações, muitas vezes sigilosas, 

caíssem em domínio público, o que acabou de fato não ocorrendo. 

Outro fator determinante, não referenciado na teoria visitada no capítulo 2, foi a equipe 

responsável pela implantação do SEI, com destaque para o líder do projeto. Esse fator foi citado 

tanto nas entrevistas acerca da adoção organizacional como nas da adoção intraorganizacional, 

sendo mencionado também nas respostas ao formulário de complemento de frases, sugerindo 

que a identificação acertada dos componentes da equipe de implantação pode ser um fator 

fundamental para o sucesso de um projeto de adoção de inovação. 

A identificação dos procedimentos e instrumentos utilizados pela SUSEP no processo 

de adoção do SEI, sugere que os fatores que contribuíram positiva ou negativamente neste 

processo estão em grande maioria contemplados no modelo proposto por Frambach e 

Schillewaert (2002).  

Todavia, alguns pontos divergentes e outros não propostos por esses autores foram 

evidenciados, ensejando, dessa forma, a adequação do modelo proposto às evidências desta 

pesquisa, com base na teoria de outros autores visitados. Consequentemente, foram 

incorporados ao modelo da adoção organizacional, como características do adotante com 

influência positiva à adoção: estrutura operacional e liderança e patrocínio à inovação. A 

relevância da inovação foi acrescentada às características da inovação e a política de governo 

às influências do ambiente, ambas com influência positiva. As ações de marketing do 

fornecedor, comunicação e targeting, preconizadas por Frambach e Schillewaert (2002), não 

foram evidenciadas nesta pesquisa e, portanto, foram suprimidas do modelo. Estas alterações 

podem ser vistas na Figura 14. 

Com relação à adoção intraorganizacional, foram acrescentados ao modelo original, 

como facilitadores organizacionais, influenciando positivamente a adoção: adequação da 

inovação às necessidades e valores dos usuários; ambiente propício a inovação; e, feedback da 

implementação. Por sua vez, as características demográficas, renda salarial e nível de 

escolaridade, cuja variação é pequena entre os servidores da SUSEP, não influenciaram na 



����

�

adoção, divergindo da teoria proposta por Frambach e Schillewaert (2002). Estas alterações 

podem ser vistas na Figura 15. 

Destaca-se, na adaptação do modelo base desta pesquisa, como característica do 

adotante, a presença de fatores peculiares do setor público: aversão ao risco e o medo do 

fracasso, com influência negativa na adoção. Diferentemente do setor privado, cuja motivação 

para inovar é a busca pela vantagem competitiva, no setor público, por sua natureza não 

comercial, monopolista e não competitiva, não se observam pressões competitivas, fator 

excluído do modelo. Acrescenta-se a esse cenário a falta de espaços para erros e tem-se no setor 

público um ambiente pouco propenso à inovação, como identificado na SUSEP por meio dos 

relatos. 

 A adoção organizacional do SEI, que ocorreu em dois momentos, foi inicialmente 

motivada pelo baixo risco (chancela do Ministério do Planejamento), baixo custo financeiro 

(sem ônus) e pelos benefícios que a ferramenta poderia propiciar - transparência nos processos 

de trabalho e, futuramente, o teletrabalho. Apesar da baixa inovatividade da autarquia no 

segundo momento, quando a decisão foi efetivada, o cenário na SUSEP era de incentivo à 

inovação, patrocinado pelo Superintendente da época, que almejava modernizá-la, torná-la mais 

eletrônica. Esse foi um dos fatores determinantes da adoção do SEI, uma vez que o projeto, já 

iniciado em momento anterior, se encaixava nessa visão de SUSEP eletrônica. O processo 

eletrônico, que eliminava o papel, desejo de todos e tendência da sociedade atual, foi 

incorporado ao projeto de modernização da Autarquia.  

A decisão de adotá-lo teve como principal objetivo solucionar o problema dos processos 

físicos que desapareciam, questão relevante para a SUSEP – “Além de modernizar a SUSEP, 

eliminar toda a papelada, tornar nosso trabalho mais ágil [...] o processo não teria mais como 

sumir” - apontando a alta compatibilidade da ferramenta às necessidades da Autarquia. O baixo 

custo de uma solução pronta, que também não traria os encargos de manutenção, foi outro ponto 

relevante na decisão. Nesse contexto, a vantagem relativa foi preponderante - “Isso foi o ponto 

que levou à implantação” – tanto em relação à situação anterior como em relação a custos 

financeiros.   

Apesar do êxito na adoção do SEI, foram evidenciadas, nesta pesquisa, como fatores 

que influenciaram negativamente na adoção da ferramenta, a baixa inovatividade da SUSEP e 

a elevada reatividade a mudanças por parte do seu corpo funcional. O que, de certa forma, 
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poderia ser reflexo das peculiaridades do setor público. Todavia, foram reveladas características 

próprias da Autarquia que não estimulam à inovação: projetos pessoais (não institucionais), 

muitas vezes não concluídos, ocasionando certa descrença e, até mesmo, resistência a novos 

projetos; ausência de estímulo institucional à inovação, entre outros.  

Sugere-se que a SUSEP busque desenvolver política e cultura organizacional que 

favoreça e estimule a inovação, com vistas a criar um ambiente mais propício à inovação, além 

de disseminar seu planejamento estratégico, sua missão, visão e valores, para que se possa 

desenvolver um ambiente organizacional mais coeso em torno dos interesses institucionais. 

Como fatores que reduzem a propensão à inovação dos servidores da SUSEP, foram 

evidenciados a idade e o tempo de casa. E, quando associados, mais idade e mais tempo de 

casa, essa influência negativa é mais acentuada. Para minimizar essa influência negativa, 

sugere-se que a SUSEP desenvolva ações específicas, direcionadas a esse público, com vistas 

a motivar e dirimir as barreiras existentes, advindas desses fatores. 

O modelo resultante desta pesquisa, adaptado às organizações do setor público com base 

nos resultados da pesquisa (Figuras 14 e 15), ao evidenciar os fatores que foram determinantes 

na adoção e implantação do SEI na SUSEP poderá auxiliar outras instituições públicas na 

adoção e implantação dessa ferramenta e prover subsídios relevantes à SUSEP em futuros 

projetos de inovação.  

6.1 LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DA PESQUISA 

A principal limitação dos resultados desta pesquisa, já citado no item 3.8, é a restrição 

quanto à generalização dos resultados, por se tratar de estudo de caso de uma única organização. 

Dessa forma, a conclusão dessa pesquisa deve ser vista como mais um passo para o 

entendimento do tema, inovação no setor público, e, principalmente, a adoção de inovação no 

setor público brasileiro.  

 É possível também que alguns pontos negativos do processo de adoção não tenham 

aflorado ou tenham sido minimizados e, que alguns positivos tenham sido majorados, uma vez 

que foram entrevistados servidores que realmente adotaram o SEI, já que o presente estudo 

buscava entender a adoção da inovação. 
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6.2 SUGESTÕES PARA FUTURAS PESQUISAS  

 Tendo por base que identificar os determinantes da adoção de inovação é essencial para 

que se possa conceber uma estratégia de inovação adequada e eficaz, adaptada a esses 

determinantes (FLEUREN; WIEFFERINK; PAULUSSEN, 2004), sugere-se a continuidade 

dessa pesquisa, com vistas a construir um entendimento mais amplo dos determinantes da 

adoção de inovação no setor público brasileiro, e assim gerar subsídios que auxiliem a 

administração pública federal no processo de modernização do setor. 

Como estudos futuros, recomenda-se a realização de pesquisas similares, em outras 

instituições públicas que adotaram inovações por iniciativa própria, principalmente as adotantes 

do SEI, quando este ainda era um projeto piloto do Ministério do Planejamento, para que os 

resultados possam ser comparados.  

Ademais, sugerem-se pesquisas acerca dos determinantes da adoção intraorganizacional 

do SEI, em instituições que o adotaram mais recentemente, após o apelo do governo, a fim de 

verificar como os servidores reagem à adoção compulsória de uma inovação, com o propósito 

de municiar às instituições e o próprio governo dos subsídios necessário para se traçar uma 

estratégia que estimule a adoção obrigatória de inovações.  

 Outro ponto que suscita questionamento, são os fatores que levam à rejeição de uma 

inovação no setor público. Assim, além de se estudar a adoção, sugere-se o estudo da rejeição 

à inovação, o que poderia ocorrer com foco no próprio SEI, dada a sua ampla adoção pelas 

instituições públicas. O que possibilitaria a comparação entre os fatores que determinam a 

adoção e os que determinam a rejeição, de forma que as instituições públicas possam trabalhar 

os fatores negativos e melhor aproveitar os positivos. 
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APÊNDICE 1
Roteiro de Entrevista  

Roteiro de Entrevista – Adoção Organizacional 

1. Como surgiu a ideia do SEI na Susep?  

1.1. O que levou (problemas/necessidades) a Susep a buscar uma solução como o SEI?  

1.2. Como a Susep tomou conhecimento do SEI? 

1.3. Quando isso ocorreu? 

2. Fale-me sobre o processo de decisão da SUSEP pela adoção do SEI. 

2.1. Como foi o processo de conhecimento do SEI pela Susep? 

2.2. E como foi o processo de análise do SEI pela Susep?

2.3. Quem participou dessa análise? 

2.4. Quem participou da decisão da SUSEP  

3. Considerando como “fornecedor” do SEI o TRF4 e/ou o Ministério do Planejamento: 

3.1. Fale-me sobre as ações de marketing do “fornecedor” do SEI, no período que antecedeu 

a decisão da Susep de adotar o sistema  

3.2. Como você avaliaria a intensidade da presença das ações de marketing do “fornecedor” 

do SEI - targeting, comunicação e redução de riscos -  no período que antecedeu a 

decisão da Susep de adotar o SEI? 

4. Fale-me sobre a participação dos servidores da SUSEP em networks, em especial aquelas 

de natureza informal  

4.1. Como você avaliaria a intensidade da participação dos servidores da SUSEP nessas 

networks, especialmente as de natureza “informal”?    

4.2. De que forma a participação dos servidores da SUSEP nessas networks informais pode 

ter influenciado na decisão da SUSEP de adotar o SEI? 

5. Considerando que a interconectividade da SUSEP se refere a participação da SUSEP em 

redes sociais, informais, de entidades públicas ou privadas, onde há partilha de informações: 

5.1. Fale-me sobre a interconectividade da SUSEP  

5.2. Como você avaliaria a intensidade da participação da SUSEP nessas redes? 

5.3. De que forma a interconectividade da SUSEP teria influenciado a decisão da SUSEP 

de adotar o SEI?   

5.4.  Em que medida a participação da SUSEP nessas redes sociais informais proporciona 

exposição da SUSEP a novas ideias e produtos? 
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6. Como você descreveria a postura/estratégia da Susep com relação à inovação/modernização 

do setor público? 

7. Tomando por base o perfil da SUSEP em termos de inovatividade, flexibilidade da estrutura 

e porte 

7.1. Fale-me do perfil da SUSEP termos de inovatividade, flexibilidade da estrutura e porte  

7.2. Como essas características da SUSEP - inovatividade, flexibilidade da estrutura e porte 

- podem ter influenciado na decisão de adotar o SEI?   

7.3. Como você avaliaria o nível de influência dessas características (inovatividade, 

flexibilidade da estrutura e porte) da SUSEP na decisão de adoção do SEI?   

7.4. Fale-me de alguma outra característica da SUSEP que pode ter influenciado na decisão 

de adoção do SEI 

8. Como o do uso do SEI por outras organizações públicas pode ter influenciado na decisão 

da SUSEP de adotá-lo? 

8.1. Como você avaliaria o nível de influência do uso do SEI por outras organizações 

públicas na decisão da SUSEP em adotá-lo  

9. E quanto a pressão externa, como ela pode ter influenciado na decisão da SUSEP em adotar 

o SEI?  

9.1. Como você avaliaria o nível de influência das pressões externas na decisão da SUSEP 

em adotar o SEI

9.2. E quanto a SUSEP ter sido, de alguma forma, pressionada a adotar o SEI? 

10. Considerando como características do SEI: Compatibilidade, Complexibilidade, Incerteza, 

Observabilidade e Testabilidade 

10.1.Fale-me sobre a percepção dessas características do SEI por parte da SUSEP  

10.2.Como a percepção dessas características, em termos de benefícios, facilitadores e 

dificuldades, pode ter influenciado a decisão da Susep de adotar o SEI  

10.3.Como você classificaria o nível de influência dessas características na decisão da 

Susep de adotar o SEI 

10.4.Fale-me sobre outras características do SEI, além das citadas anteriormente, que teriam 

influenciado na decisão da Susep de adotá-lo   

11. Fale-me sobre algum outro fator, não mencionado anteriormente, que tenha influenciado na 

decisão da SUSEP de adotar o SEI?  

12. Fale-me sobre as principais dificuldades quanto à decisão da SUSEP de adotar o SEI    

12.1.E quanto aos principais facilitadores dessa decisão? Fale-me sobre eles 
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------------- SEGUNDA PARTE - SOMENTE EQUIPE DE IMPLEMENTAÇÃO -------------- 

13. Como você percebeu o apoio/incentivo da alta administração da SUSEP para que os 

servidores da casa adotassem o SEI?  

13.1. E com relação ao apoio/incentivo por parte dos demais gestores da casa?  

13.2. Em que medida a alta administração ou os demais gestores persuadiram / induziram 

os servidores a “comprar” a ideia do SEI?   

14. Como você percebe que adoção do SEI por alguns servidores da SUSEP pode ter 

influenciado na decisão de outros servidores de “comprar” a ideia (do SEI)?  

15. Fale-me das ações promovidas pela SUSEP para facilitar a adoção/divulgação do SEI na 

casa  

15.1.Marketing interno (divulgação do SEI) 

15.2.Treinamento 

15.3.Suporte técnico 

15.4.Como essas ações influenciaram e/ou facilitaram a aceitação do SEI pelos servidores? 

16. Fale-me da sua percepção com relação a aceitação do SEI pelos servidores da SUSEP   

16.1. Em que medida a ideia do SEI foi “comprada” pelos servidores da casa? 

�

Roteiro de Entrevista – Adoção Intraorganizacional 

1. Características demográficas 

1.1. Idade: 

1.2. Nível de escolaridade: 

2. Fale-me da sua familiaridade, sua experiência com dispositivos de tecnologia da informação 

e comunicação:  computador, smartphones...  

2.1. Como você descreveria a intensidade/dependência do uso desses equipamentos no seu 

dia a dia... 

3. Como você se avalia em relação a mudanças, novidades, experimentar, explorar novas 

possibilidades? Fale-me sobre isso 

3.1. Fale-me das suas características pessoais que lhe impulsionam a mudar, a inovar 

4. E aqui na SUSEP, como você percebe a reação das pessoas quando se fala em mudanças, 

novos procedimentos? 

4.1. Fale-me sobre o espaço que as pessoas têm aqui na SUSEP para questionar e propor 

novas ideias   
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4.2. Fale-me sobre o estímulo que elas recebem para questionar e propor novas ideias   

5. As pessoas quando entram na SUSEP tendem a se tornar mais conservadoras ou mais 

arrojadas? Fale-me sobre isso 

5.1. E o que influenciaria esse comportamento (conservador ou mais arrojado)  

5.2. Como a estabilidade/segurança no emprego pode afetar a propensão das pessoas a 

inovar?  

5.3. Como você acha que deveria ser o sistema de promoção na carreira em uma empresa 

que desejasse incentivar seus empregados a inovar? 

6. De que forma a idade, o nível de escolaridade e a renda salarial influenciam a propensão 

das pessoas a inovar, a buscar coisas novas? 

7. Fale-me da sua reação quando ouviu falar, pela primeira vez, que o SEI seria implantado na 

SUSEP 

7.1. O que mudou de “lá prá cá” na sua postura em relação ao SEI?  

7.2. Por que essa mudança de postura/opinião aconteceu? 

7.3. O que contribui/influenciou para essa mudança?   

7.4. O que te estimulou, te incentivou a “comprar” a ideia do SEI? 

8. Considerando como características pessoais os seguintes fatores: idade, nível de 

escolaridade, renda salarial, a estabilidade no emprego, o tempo de SUSEP, a familiaridade 

com TI, a experiência anterior com sistemas de informação 

8.1. Como você descreveria a influência dessas características pessoais na aceitação do SEI 

pelos servidores da SUSEP?  

8.2. E como você avaliaria a influência desses fatores na predisposição dos servidores da 

SUSEP para inovar  

9. Como o uso do SEI por outras instituições públicas pode ter influenciado na decisão de 

servidores da SUSEP de “comprar” a ideia do SEI?  

10. Como a adoção do SEI por alguns servidores da SUSEP pode ter influenciado na decisão 

de outros servidores de “comprar” a ideia do SEI?  

11. Como você avaliaria o nível de influência desses fatores (uso do SEI por outras instituições 

e uso do SEI por pares) na aceitação do SEI pelos servidores da SUSEP?  

12. De que forma o treinamento (do SEI) pode ter influenciado os servidores da SUSEP a 

“comprar” a ideia do SEI?  

12.1.Fale-me sobre o compartilhamento, entre os servidores da SUSEP, dos conhecimentos 

adquiridos nesses treinamentos?   
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12.2.Como esse compartilhamento de conhecimentos pode ter influenciado a aceitação do 

SEI pelos servidores da SUSEP? 

13. Considerando as ações de divulgação do SEI efetuadas pela SUSEP (e-mail, palestras, 

divulgação e vídeos na intranet), como elas podem ter influenciado na decisão dos 

servidores de adotar o SEI? 

14. E com relação ao suporte oferecido pela SUSEP (ambiente para testes, apoio técnico da 

equipe de implantação do SEI) como ele pode ter influenciado os servidores a “comprar” a 

ideia do SEI?  

15. Como a opinião e a atitude dos gestores da SUSEP em relação ao SEI, induziram / 

persuadiram os servidores a comprar a ideia do SEI?  

16. Como você avaliaria a influência desses fatores (treinamento, divulgação, suporte e 

persuasão) na postura dos servidores da SUSEP em relação ao SEI? 

17. Que outros fatores, não citados anteriormente, podem ter influenciado tanto positiva como 

negativamente na decisão dos servidores de “comprar” a ideia do SEI?   

18. De alguma forma você se sentiu pressionado a aceitar/adotar o SEI?  

18.1.Fale-me sobre isso 

19. Qual foi principal motivo que te levou a “comprar” a ideia do SEI? 
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APÊNDICE 2 
Formulário de Complemento de Frases 

Adoção do SEI na SUSEP - Pesquisa para Dissertação de Mestrado 

Minha idade: 

� Menos de 35 anos 
� Entre 35 e 45 anos 
� Entre 45 e 50 anos 
� Entre 50 e 55 anos 
� Entre 55 e 60 anos 
� Mais de 60 anos 

Meu gênero: 

� Feminino 
� Masculino 

Meu nível de escolaridade: 

� Nível médio 
� Superior incompleto 
� Superior completo 
� Pós-graduação lato senso (completo) 
� Mestrado (cursando ou completo) 
� Doutorado (cursando ou completo) 

Meu tempo de SUSEP: 

� Menos de 10 anos 
� Entre 10 e 15 anos 
� Entre 15 e 20 anos 
� Mais de 20 anos 

Minha renda: 

� Menos de R$10.000,00 
� Entre R$10.000,00 e R$15.000,00 
� Entre R$15.000,00 e R$20.000,00 
� Mais de R$20.000,00 

Responda, com poucas palavras, as perguntas abaixo:

1. Observo que minha afinidade com dispositivos de tecnologia da informação e 

comunicação (computadores, smartphones...) __________ 

2. Percebo que mudar, experimentar, explorar novas possibilidades me __________ 
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3. Se eu pudesse falar das minhas características pessoais, que me impulsionam a mudar, 

diria que ____________ 

4. Aqui na Susep, quando se fala em mudanças e/ou novos procedimentos as pessoas 

____________ 

5. Os fatores que estimulam as pessoas a implementarem mudanças aqui na Susep 

______________ 

6. Sinto que o espaço que a Susep me proporciona para propor novas ideias ______ 

7. A primeira vez que ouvi falar que o SEI seria implantado na Susep, eu ______ 

8. De “lá prá cá”, minha postura em relação ao SEI _________ 

9. Pensando no que mais contribuiu para minha postura atual em relação ao SEI __ 

10. Posso dizer que eu uso o SEI porque _______ 

Se você "comprou" a ideia do SEI, continue respondendo. Se não, clique em "ENVIAR" no 

fim da página 

11. Dentre os fatores que favoreceram minha decisão de adotar o SEI ______ 

12. O que me estimulou, me incentivou a adotar o SEI foi _________ 

13. O principal motivo que me fez “comprar” a ideia do SEI foi ______ 

14. Considerando a minha decisão de adotar o SEI, o fato de meus colegas já terem 

"comprado" a ideia do sistema _________ 

15. No que se refere à minha decisão de “comprar” a ideia do SEI, percebo que ter recebido 

treinamento no SEI _________ 

16. Falando sobre a minha decisão de adotar o SEI, noto que as ações de divulgação do SEI 

na Susep __________ 

17. Quanto à minha decisão de adotar o SEI, posso afirmar que o fato de o SEI já estar em 

uso em outras instituições públicas __________ 

18. Pensando na minha decisão de adotar o SEI, observo que a atitude/postura do meu chefe 

em relação ao SEI ________ 

19. Com relação à minha decisão de adotar o SEI, posso dizer que o suporte oferecido pela 

Susep ao uso do SEI ___________ 

20. Avaliando a minha decisão de “comprar” a ideia do SEI, reconheço que o 

compartilhamento de conhecimento sobre o uso SEI ___________ 

21. Para mim, o ponto forte do SEI é _________ 
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APÊNDICE 3 
Respostas ao Formulários de Complemento de Frases 

Id 2. Percebo que mudar, experimentar, explorar novas possibilidades me  

1 alongar meus horizontes. 

2 estimulam a sair da zona de conforto. 

3 motiva 

4 motiva a progredir 

5 
trazem insegurança, pois não recebemos treinamento adequado para a implantação de inovações 
no serviço público. 

6 desafiam a buscar novos conhecimentos. 

7 agrada. 

8 Motiva 

9 ajudam a executar melhor as minhas tarefas diárias. 

10 deixam em dúvida 

11 anima 

12 dá novas energias 

13 Anima 

14 satisfaz 

15 desafia 

16 instiga e motiva 

17 
Expande minhas possibilidades de conhecimento, gera novas energias para minha vida e pode me 
proporcionar benefícios úteis. 

18 
Possibilitam aumentar a produtividade, mas podem também diminuir minha capacidade de 
concentração. 

19 consome muito tempo. 

20 traz satisfação 

21 permite descobrir novos meios de facilitar as atividades do dia a dia. 

22 ajuda a melhorar meus trabalhos. 

23 é agradável 

24 estimula 

25 traz independência. 

26 anima. 

27 interessa quando é algo que percebo útil. 

28 desafia. 

29 causam motivação. 

30 estimula 

31 fascina. 

32 interessa. 

33 traz enriquecimento pessoal e profissional. 

34 parece inevitável. 

35 agrada 

36 motiva 

37 motiva 

38 desenvolve. 
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39 anima. 

40 motiva. 

41 me agrada 

42 desafiam. 

43 deixa feliz 

44 enriquece como profissional e como pessoa. 

45 atrai 

Id 
3. Se eu pudesse falar das minhas características pessoais, que me impulsionam a mudar, 
diria que  

1 meu espirito inquieto e curioso me impulsionam a testar coisa novas. 

2 meu dinamismo e aversão à rotina fazem com que as mudanças sejam bem vistas. 

3 tento sempre aprender coisas novas 

4 persistência para alcançar meus objetivos figura como minha característica principal 

5 sou curiosa, porém conservadora para fazer mudanças. 

6 Buscar sempre desenvolvimento pessoas e profissional. 

7 tendo a ser perfeccionista. 

8 Curiosidade 

9 gosto de desafios. 

10 A principal é a insatisfação 

11 gosto de mudar e inovar 

12 sou inquieto 

13 Sou favorável às mudanças 

14 sou determinada 

15 paciência 

16 sou curioso 

17 
Entendo que mudar é necessário. Busco evoluir, busco capacitar minha mente e estar sempre 
aprendendo. 

18 Vontade de produzir mais e simplificar. 

19 vontade de melhorar sempre. 

20 gosto de inovações 

21 sou muito objetiva e não gosto de ter "pendências". 

22 sou otimista e gosto de fazer acontecer. 

23 procurar soluções 

24 curioso 

25 sou empreendedor e tento otimizar tudo o que posso. 

26 novos aprendizados e redução da burocracia são essenciais para a evolução. 

27 elas são mais eficientes no longo prazo. Mudar por mudar não me atrai. 

28 são barradas quando esbarram com a estrutura burocrática da autarquia. 

29 sou aberta e naturalmente motivada. 

30 sou valente 

31 tangenciam a busca pelo novo, algo que possa superar a maneira como as coisas são feitas hoje. 

32 gosto de desafios. 
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33 a principal é o desejo de crescimento e novos aprendizados. 

34 sou adaptável. 

35 
novas tecnologias serão imprescindíveis no futuro, mudarão relações de trabalho e portanto 
precisam ser assimiladas 

36 a criatividade me movimenta 

37 
eu sou motivado pelas alternativas que reduzem custo e aumentam a produtividade no setor 
público 

38 ser capaz de me adaptar me deixa mais segura. 

39 

40 estou propenso a mudanças. 

41 sou uma pessoa curiosa 

42 fico curiosa. 

43 busco uma evolução mental e espiritual 

44 sou antenada e preocupada em acompanhar as mudanças constantes. 

45 gosto do novo 

Id 4. Aqui na SUSEP, quando se fala em mudanças e/ou novos procedimentos as pessoas 

1 são um pouco resistentes mas se adaptam rapidamente. 

2 acham que não dará os resultados esperados, sobretudo pelas experiências passadas. 

3 participam 

4 
têm posturas variadas: algumas são favoráveis via de regra, outras contrárias quase sempre e o 
restante analisa os prós e contras para se posicionarem 

5 são pessimistas por não acreditar que a mudança foi bem planejada 

6 de um modo geral, se colocam refratárias, entendo que às vezes é difícil sair da zona de conforto. 

7 resistem. 

8 Resistem 

9 tendem a apresentar resistência. 

10 Não há um padrão. Depende do caso e da situação. 

11 geralmente resistem 

12 se desesperam 

13 Ficam desconfiadas, geralmente não a acreditam. 

14 resistem inicialmente 

15 se assustam e são contra em sua maioria 

16 ficam com o pé para trás e mostram desconfiança e/ou descrença 

17
Ficam com receio da mudança, dos reais propósitos para realização das mudanças. Em geral, 
criticam a forma como as mudanças são implementadas. 

18 Demonstram curiosidade (ligeiro interesse, que não necessariamente indica verdadeira vontade). 

19 tem muita resistência. 

20 primeiramente refutam 

21 são resistentes. 

22 resistem um  pouco. 

23 não aceitam bem 

24 no geral aparentam ser resistentes 

25 muitas vezes são resistentes. 
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26 são resistentes. 

27
se dividem entre aqueles que têm fé (ou inocência) que as habilita à empolgação, e aqueles 
desgastados para quem mais uma volta em um parafuso espanado não faz nenhuma diferença. 

28 ficam desconfiadas. 

29 desconfiam. 

30 ficam desacreditadas 

31 tem certa dificuldade em aceitar. 

32 no primeiro momento, em geral, resistem. 

33 em geral, acham bom e estimulante. 

34 ficam receosas. 

35 são resistntes 

36 tem rejeição moderada, mas aceitam mudanças 

37 são relativamente abertas à mudança 

38 as pessoas se empenham para executar mas não para planejar. 

39 são céticas. 

40 ficam bastante preocupadas e ansiosas. 

41 me agrada 

42 tendem a resistir. 

43 reclamam 

44 desconfiam e desacreditam, considerando o histórico de recomeços e a instabilidade de gestão. 

45 resistem 

Id 5. Os fatores que estimulam as pessoas a implementarem mudanças aqui na Susep  

1 melhora na produtividade 

2 
um dos fatores, acredito que é a verificação de um distanciamento entre o setor público e o 
privado, este muito mais evoluído nas questões tecnológicas. 

3 melhorar o próprio trabalho 

4 melhoria da eficiência de nosso trabalho e qualidade funcional 

5 estão relacionados aos interesses pessoais 

6 
acredito que seja também por conta da necessidade de estarem em linha ou aderentes com as 
mudanças do mercado de seguros e das tecnologias e boas práticas. 

7 são, geralmente, pressões externas. 

8 Praticidade, ganho de tempo e produtividade 

9 

10 Necessidade de evoluir. 

11 estão relacionados com a facilitação do trabalho

12 vários  

13 Satisfação, evolução e incentivo ao trabalho eficiente da SUSEP 

14 
são as melhorias nos processos, o que dinamiza o trabalho, e as medidas que proporcionam 
maior flexibilização na execução dos trabalhos 

15 aumentar a praticidade 

16 são intrinsecamente pessoais, visto que não há motivadores de ordem organizacional 

17 Visibilidade pessoal ou querer melhorar a qualidade do serviço prestado pela da Susep. 

18 Adaptações à vida moderna. 

19 se sentirem parte do processo. 
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20 direcionamento motivacional 

21 obrigação. 

22 Quando são exigências externas (TCU, CGU). 

23 tentar melhorar 

24 Não sei dizer 

25 muitas vezes não são os mais nobres. 

26 
são suas convicções pessoais e a confiança que as pessoas mais adeptas a mudanças irão 
contagiar os outros. 

27 A necessidade de mudar; ou o evidente desgaste de práticas herdadas. 

28 decorrem de motivos diversos e nem sempre para beneficiar a todos. 

29 são escassos. 

30 enxergar o propósito 

31 muitas vezes consistem em obrigação, normalmente top/down. 

32 
em geral são externos, como, por exemplo, relatos de experiências bem sucedidas em outros 
órgãos, ou ciência de novas tecnologias e/ou avanços quando presentes em palestras e/ou 
congressos. 

33 crescimento pessoal e fortalecimento da instituição. 

34 necessidade. 

35 benefício pessoal (exemplo home office) 

36 tornar os processos mais eficazes 

37 
convicções pessoais. A instituição não estimula isso. Constantes trocas de direção não geram 
uma unidade em relação a um caminho a trilhar. 

38 são crenças pessoais sobre o que é bom para o mercado. 

39 
são pessoais, relacionados a experiências passadas na iniciativa privada ou outros órgãos 
públicos. 

40 são relacionados a melhoras individuais dos processos de trabalho. 

41 facilitar as coisas 

42 

43 é a inexorável caminhada da tecnologia 

44 são as características pessoais dos servidores e a imposição de novas regras. 

45 redução de trabalho ou racionalização das atividades 

Id 6. Sinto que o espaço que a Susep me proporciona para propor novas ideias  

1 e adequado 

2 existe, mas é de difícil implementação 

3 existe, mas é condicionado pelas políticas 

4 poderia ser ampliado de forma institucional para todo o corpo funcional 

5 é reduzido 

6 está um pouco aquém do adequado, mas observo melhoras. 

7 é limitado. 

8 É muito pouco 

9 é satisfatório. 

10 É satisfatório. 

11 é satisfatório 

12 é amplo 



����

�

13 É limitado 

14 é aberto 

15 tem baixa aceitação 

16 
é muito restrito. Deveria haver uma política de sugestão de ideias, que fossem analisadas 
corporativamente, classificadas e implementadas. Hoje as ideias surgem basicamente só de cima 
para baixo. 

17 Não há um incentivo institucional para isso. 

18 Não é dos mais propícios. Há um receio muito grande (também em mim) de aumentar o trabalho. 

19 é restrito a unidade a qual encontro-me lotada ou as pessoas que tenho contato. 

20 é adequado 

21 melhorou, mas ainda é limitado. 

22 é real. 

23 é relativamente bom 

24 está aumentando 

25 é pequeno. 

26 não é muito amplo, mas bem utilizado. Mudanças radicais não são bem aceitas. 

27 
é amplo, há muito espaço para melhorar; no entanto, é também um espaço inóspito, onde corre-se 
o risco de ficar perdido, no meio do nada, falando sozinho. 

28 é praticamente nulo. 

29 é instável. 

30 tem aumentado 

31 
é relativamente grande hoje em dia, devido à uma hierarquia superior que entende a proposta do 
trabalho desenvolvido, o que nem sempre ocorre. 

32 existe, mas é necessária muita disposição para se conseguir implementar mudanças significativas. 

33 nem sempre é bom. 

34 é bom, mas as mudanças não surtem o efeito desejado. 

35 razoável 

36 
restrição a depender da chefia. Alguns gestores impedem o progresso por não darem a abertura 
necessária, outros não. 

37 é limitado. 

38 é amplo. 

39 é razoável. 

40 é limitado. 

41 deve melhorar 

42 pode ser mais ou menos restrito a depender do tema. 

43 é restritíssimo 

44 é relativamente bom, mas pode esbarrar em regras e limites da estrutura hierárquica. 

45 é muito pequeno 

7. A primeira vez que ouvi falar 
que o SEI seria implantado na 
SUSEP, eu_________ 

8. De “lá prá cá”, minha postura 
em relação ao SEI _______ 

9. Pensando no que mais 
contribuiu para minha postura 
atual em relação ao SEI______ 

não gostei muito se alterou  suas funcionalidades 
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achei que demoraria muito mais 
para ser efetivamente 
implementado 

mudou positivamente. 
não deixar os trabalhos "menos 
importantes" para depois. 

não me interessei 
teve que mudar pois virou 
realidade 

foi a necessidade de trabalho 

tive curiosidade para saber como 
tal sistema funcionaria e as 
vantagens sobre os procedimentos 
burocráticos decorrentes do 
processo físico 

foi de buscar dominar a ferramenta 
e extrair todo o seu potencial para 
minha atividade funcional 

agilidade, segurança e facilidade 
na tramitação dos processos  

não acreditei que teria segurança e 
espaço para a guarda dos 
documentos 

Ainda tenho receio de o sistema 
parar de funcionar e perder todas 
as informações geradas dentro 
dele. 

É o fato de a SUSEP ser 
politicamente gerida de forma que 
os projetos não são concluídos 
pelas gestões seguintes. A cada 
governo, uma gestão, um novo 
projeto de SUSEP e uma nova 
estratégia. 

fiquei confusa e busquei mais 
informações a respeito de como 
seria o projeto. 

Melhorou, estou mais amigável 
com o sistema, embora utilize 
pouco por conta das minhas 
atribuições que não requerem 
muita interação com o sistema. 

A busca por conhecimento da 
ferramenta, os treinamentos e as 
tentativas, erros e acertos. 

fiquei curioso. é crítica. 
diria que ele não satisfaz 
importantes necessidades da 
Autarquia. 

Achei muito bom É de aprovação 
Praticidade, ganho de 
produtividade 

achei ótimo. 
foi no sentido de buscar conhecer 
a ferramenta. 

posso afirmar que foi a 
possibilidade de aceleração do 
tramite processual. 

Achei ótimo. Foi de total aceitação. 

A celeridade, possibilidade de 
pesquisa e armazenamento de 
processos e documentos, 
possibilidade de acesso remoto, 
facilidade de agrupar e relacionar 
informações, abertura simultânea, 
etc. 

fiquei animado continua boa 
diria que foi o bom entendimento 
do seu funcionamento 

gostei 
é de defender a implantação do 
sistema 

o caos que era antes 

Achei ótimo Só melhorou 
Projeto organizado de 
implantação. Facilidade do SEI. 
Treinamento 

achei bem interessante, mas fiquei 
em dúvida se atenderia todas as 
demandas 

só melhorou 
é a facilidade de se compreender o 
sistema e a agilidade que trouxe 
para a área 

torci para ocorrer logo e eliminar 
os processos em papel 

gosto mais a cada dia que aprendo 
a opera-lo 

a pratica do dia a dia 

adorei a ideia 
tem sido de advogar pela sua 
utilização 

a eliminação de papel, a 
facilitação de buscas, pesquisas, 
notificações e execução de 
trabalho em equipe 

Gostei da ideia. Positiva. 

Possibilidade de agilizar o 
andamento dos processos, 
diminuir o trabalho braçal com o 
processo em papel e a ideia de 
sustentabilidade. 

pensei: "Ótimo. Já era hora!" Tem sido de total aceitação. Praticidade e produtividade. 
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fiquei entusiasmada. 
oscila entre entusiasmo e 
chateação. 

entusiasmo - facilidade de acessar 
e visualizar qq docto. Chateação - 
muitos passos para coisas simples. 

me empolguei é estudo 
agilidade no compartilhamento de 
informações 

adorei a ideia. continua super favorável. é a agilidade que ele proporciona. 

gostei da ideia. é só elogios. 
transparência e agilidade dos 
processos. 

não tive opinião melhorou seu uso 

achei muito bom. 

reclamo bastante da ferramenta de 
busca, acho que irá gerar um 
grande problema no futuro, mas 
elogio demais a transparência do 
sistema 

acesso ao sistema de qualquer 
lugar 

achei a ideia excelente. só melhorou. 

uma grande motivação foi ver 
diretores tendo que deixar claras 
suas posições, que muitas vezes 
vinham como um mero "de 
acordo", sem carimbo e/ou sem 
assinatura. 

amei! foi bem positiva. 
foi a facilidade de usar a 
ferramenta e as possibilidades que 
ela nos traz. 

esperei para ver do que se tratava. 
passou de quem tinha uma vaga 
ideia  para a de usuário. 

a necessidade de usá-lo. 

fiquei otimista. 
foi boa, acredito ser indispensável 
para o desenvolvimento da 
SUSEP. 

foi a praticidade que o sistema me 
proporcionou. 

achei uma excelente ideia. tem sido de aprendizagem. 
Não tive muito treinamento sobre 
o SEI, estou aprendendo por 
experiência. 

me animei está em crescente entusiasmo disposição em conhecer o novo 

fiquei muito entusiasmada. 
foi de aceitação total e busca pelo 
domínio da ferramenta. 

me volto à ideia de que é uma 
ferramenta que otimiza e dinamiza 
bastante a forma como os 
processos são realizados. 

achei seria uma boa ideia, mas tive 
dúvidas quanto à sua qualidade 

alterou no sentido que hoje tenho 
certeza que é uma boa ideia, e que 
funciona bem.  

acho que foi utilizá-lo no dia a dia, 
e verificar que reduz a burocracia 
e é mais simples de manejar que 
os sistemas anteriores. 

fiquei curiosa. foi de encantamento. 
facilidade de acesso e a otimização 
do tempo/trabalho. 

gostei bastante da ideia. é bastante positiva. 
facilidade de utilização e aumento 
considerável da eficiência do 
trabalho. 

Achei que a Susep não conseguiria 
adotar a ferramenta de forma 
produtiva 

O Sei é um sucesso. Ajudou muito 
e foi bem assimilado. 

Sempre fui favorável. Tinha uma 
avaliação pessimista sobre a 
adoção por outras áreas e 
funcionários. 

Entendi os benefícios Foi agradável 
a eliminação do meio físico é 
natural e necessária 

abracei a causa. é de apoiador 
a convicção de que trazer ganho 
de eficiência e redução de custos. 

achei ótimo. É a mesma. 
foi o tempo economizado na rotina 
e a melhora na organização das 
tarefas. 

tinha dúvidas. mudou. 
seu bom funcionamento e 
estabilidade. 
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achei bastante interessante a ideia. melhorou significativamente. 
a constatação da significativa 
melhora dos processos de trabalho.

achei que não teriam êxito mudou muito 
expectativa de aumentar a 
eficiência 

duvidei. é normal. Não respondeu 

achei interessante melhorou é a economia de tempo e papel 

desconfiei da possibilidade e da 
celeridade de sua implementação. 

mudou, pois vi que com a 
determinação e competência de 
alguns servidores o desafio pôde 
ser enfrentado e vencido. 

a consciência de sua importância e 
do avanço que ele proporciona 
para a instituição. 

achei que não daria certo tem sido mais otimista é estar aberto às mudanças 

Id 
14. Considerando a minha decisão de adotar o SEI, o fato de meus colegas já terem 
"comprado" a ideia do sistema  

1 me incentivou 

2 influenciam positivamente na minha decisão. 

3 

4 facilitou em muito minha tomada de decisão de adotar o SEI 

5 

6 não interferiu na minha decisão, entendi que o sistema tinha vantagens na sua utilização. 

7 

8 Só reforça a necessidade do SEI 

9 facilita a interação e troca de experiências. 

10 Facilitou a implementação de alguns procedimentos, otimizando suas funcionalidades 

11 ajudou 

12 facilita 

13 União e busca do melhor coletivo 

14 foi fundamental 

15 não me afetou 

16 foi em parte influenciado por mim 

17 Ajudou na minha aceitação. 

18 Facilitou a adoção. 

19 Eu fui a primeira na unidade a utilizar o SEI. 

20 sempre ajudou 

21 colaborou para o aprendizado. 

22 facilitou o processo. 

23 não 

24 Não sei se entendi muito bem a colocação.  

25 não alterou minha opinião. 

26 facilita a rotina. 

27 

28 me incentivou a "comprar" a ideia também. 

29 é muito positive. 

30 não faz diferença para mim.  

31 favorece sua utilização 
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32 me ajudou a tomar a decisão. 

33 também é importante. 

34 corroborou minha idéia do sistema. 

35 é relvante porque o SEI não funcionaria plenamente se os demais funcionários não o utilizassem 

36 

37 ajudou 

38 ajudou. 

39 influencia. 

40 auxiliou na tomada de decisão. 

41 foi um motivador 

42 

43 não influiu em nada 

44 me estimulou a experimentar o sistema. 

45 não influenciou em nada a minha opinião 

Id 
15. No que se refere à minha decisão de “comprar” a ideia do SEI, percebo que ter recebido 
treinamento no SEI  

1 foi muito produtivo 

2 é importante, mas não fundamental. O uso, na prática, é que faz a diferença. 

3 

4 
o Treinamento não foi extenso e aprofundado, mas com a leitura do manual do usuário e demais 
orientações foi possível suprir as deficiências 

5 

6 
num primeiro momento não me ajudou muito. Muitas informações e pouco conhecimento do 
sistema em si. Só com o uso fui capaz de entender melhor o funcionamento e o treinamento 
começou a fazer sentido. 

7 

8 Não recebi nenhum treinamento, é quase tudo intuitivo. 

9 ajudou bastante a entender o funcionamento do sistema. 

10 
Foi bom, mas a gente aprende mesmo na prática. Acho que um bom manual é mais importante que 
o treinamento. 

11 colaborou no processo 

12 ajudou bastante, mas usar consolidou o treinamento 

13 Me ajudou 

14 foi importante 

15 não afetou quase nada 

16 ajudou sensivelmente a saber como usar as várias funcionalidades do sistema. 

17 Tornou mais fácil minha utilização e aceitação. 

18 Adequado. 

19 contribuiu muito para que eu iniciasse a utilização. 

20 me estimulou 

21 ajudou na operação do sistema. 

22 embora tenhamos recebido o treinamento, foi a prática que nos treinou. 

23 não 

24 ajudou a me ambientar mais rapidamente 
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25 foi muito útil. 

26 foi importante, mas o sistema é bem amigável. 

27 

28 foi fundamental para utilizar seus recursos. 

29 não foi suficiente. 

30 não fez diferença pois a sua utilização é simples. 

31 foi fundamental. 

32 Na verdade, não participei do treinamento. 

33 foi primordial 

34 foi essencial e bem executado. 

35 foi útil 

36 

37 foi muito importante 

38 facilitou o uso do sistema. 

39 
não recebi treinamento amplo e recente, aprendemos muito no dia a dia e com a experiência de 
outros colegas que já utilizaram mais a ferramenta.

40 foi de média importância. 

41 não recebi treinamento 

42 

43 foi mundo pouco em relação ao seu uso 

44 foi muito importante para o conhecimento das funcionalidades do sistema. 

45 não foi relevante para a decisão 

Id 
17. Quanto à minha decisão de adotar o SEI, posso afirmar que o fato de o SEI já estar em 
uso em outras instituições públicas  

1 ajudou bastante. 

2 auxilia na compra da ideia. 

3 

4 
foi importante, pois trouxe uma confiança maior de que tal ferramenta já foi testada anteriormente 
com sucesso em outros órgãos públicos. 

5 

6 
Deu algum conforto, mas também verifiquei que fica um pouco engessado por conta de ter de 
atender "todas" instituições ao mesmo tempo, não é Taylor-made. 

7 

8 Só ajuda na sua aceitação 

9 favorece a credibilidade do sistema. 

10 Foi indiferente. 

11 colaborou no processo, como já afirmado 

12 deu mais confiança  

13 Estamos no caminho certo 

14 representa uma evolução para o setor público 

15 facilitou o entendimento 

16 corrobora sua importância e a tendência do governo eletrônico. 

17 Contribuiu para dar mais credibilidade ao SEI. 

18 Dá segurança e até determinada pressa para a adoção. 
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19 fortalece a utilização desse sistema pela Susep.

20 estimulou a adaptação 

21 

22 nos incentiva a adotar essa prática. 

23 não 

24 ajudou o corpo funcional 

25 ajudou a quebrar a resistência por parte de alguns servidores. 

26 trouxe credibilidade ao sistema. 

27 

28 me deixa otimista quanto a outras instituições. 

29 é um ponto muito favorável. 

30 deu respaldo  

31 não influencia muito minha decisão 

32 é mais um motivo para que a SUSEP universalize o seu uso. 

33 não teve grande relevância 

34 me deu mais garantia de que seria produtivo. 

35 é positivo 

36 

37 foi fundamental 

38 deu segurança sobre que o sistema funcionava. 

39 influencia. 

40 é fator importante para implantação e utilização pela SUSEP. 

41 foi um fator motivador 

42 

43 foi encorajador 

44 corroborou a ideia de qualidade do sistema. 

45 não pesa 

�


