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RESUMO 

O presente trabalho foi elaborado com o objetivo de analisar a inovação no serviço 

público, levantando os principais obstáculos e alternativas para a sua promoção. Para 

alcançar tal objetivo utilizou-se uma metodologia qualitativa com pesquisa 

bibliográfica, que permitiu apresentar a teoria acerca do tema. Após levantamento 

teórico, concluiu-se que a inovação necessita de um ambiente favorável para esta 

ocorra. O modelo de administração pública gerencial, implementado no Brasil em 1995, 

trouxe significativos avanços para a construção de um cenário promissor à criatividade e 

inovação. No entanto, algumas barreiras ainda persistem na realidade do serviço público 

brasileiro, que devem ser removidas para dar espaço a práticas mais inovadoras. Este 

artigo finaliza com um sucinto levantamento de possibilidades para a promoção de um 

ambiente de inovação na administração pública do Brasil. 
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1. INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, a questão da inovação no setor público tem despertado o 

interesse daqueles que se preocupam com o papel e o desempenho do aparato 

governamental. Com recursos cada vez mais escassos para atender as demandas 

crescentes da sociedade, a inovação é apontada como requisito necessário para a 

solução dos problemas e desafios enfrentados atualmente pela administração pública. É 

preciso inovar, fazer diferente, para alcançar a eficácia, eficiência e efetividade, 

objetivos intrínsecos na administração da coisa pública. 

Diversas ações têm sido empenhadas para promover a inovação no serviço 

público, objetivando a melhora qualitativa ou quantitativa das práticas correntes. 

Registram-se inovações na gestão da informação, atendimento ao usuário/cidadão, 

simplificação e modernização dos procedimentos, avaliação de desempenho e controle 

de resultados, gestão de recursos humanos, planejamento e desenvolvimento 

organizacional, entre outras dimensões cujas inovações nascem a todo instante em 

algum órgão ou repartição pública do País. 



No entanto, no campo científico, o tema ainda carece de muito 

desenvolvimento conceitual e teórico, naturalmente compreendido, pois ele é 

relativamente recente na realidade brasileira.  Algumas razões podem ser apontadas para 

esta situação. Em menos de um século, o Brasil experimentou três sistemas distintos de 

administração pública: o patrimonialismo, a burocracia e a administração gerencial, 

tendo até hoje aspectos relevantes das primeiras teorias, que em diversas situações são 

contrárias a inovação. 

Além disso, as questões macroeconômicas sempre ocuparam destaque na 

administração pública, permanecendo assim também nas discussões acadêmicas. Com 

menos ênfase, outros temas relativos a políticas públicas ocupavam o restante da 

atenção dos pesquisadores. Com a emergência de uma crise multifacetada que, em 

grande parte, corresponde à reestruturação do capitalismo tanto no plano internacional 

como nacional, e as novas necessidades apresentadas pela população, com 

complexidade e exigências maiores, a inovação surge como um dos expedientes para o 

enfrentamento da nova situação. E é justamente nesse contexto que se percebe o quão 

pouco ainda se sabe sobre ela, como se define, como se comporta, como se desenvolve, 

que atores sociais mobiliza. 

Este artigo tem como objetivo apontar a importância da inovação no setor 

público como resposta para a pressão social por um bom serviço público, analisar 

sucintamente os principais obstáculos para a inovação, e registrar um caminho a ser 

perseguido para a promoção da inovação na administração pública. Para este fim será 

construído um referencial teórico, com base em uma revisão bibliográfica, sobre a 

inovação no enfoque governamental, identificando a origem da inovação, suas 

características mais acentuadas e sua aplicação prática à realidade do Estado Brasileiro. 

O artigo está organizado em quatro seções, às quais se segue a conclusão. Na 

primeira delas são explorados os conceitos de inovação e a importância desta no serviço 

público. Em seguida, estabelece-se um breve contexto histórico das últimas décadas na 

administração pública do Brasil, destacando especialmente a Reforma do Aparelho do 

Estado, como grande propulsora da inovação na gestão pública, de maneira a 

caracterizar o “ambiente de inovação” e a mostrar as afinidades existentes entre a 

inovação e o novo modelo de administração pública gerencial. Posteriormente, 

discutem-se as barreiras para a inovação apontando as diferentes dimensões encontradas 

para a criação de um “ambiente de inovação”. A quarta seção destina-se a identificar 



fatores que contribuem para um “ambiente de inovação”, propondo uma agenda a ser 

implementada na gestão pública brasileira. 

2. O SIGNIFICADO DA INOVAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO 

O termo inovação freqüentemente é usado para designar o “novo”, algo 

original e inusitado. A inovação, portanto, envolve geração, aceitação e implementação 

de novas idéias, processos, produtos ou serviços no meio organizacional. Muitas vezes, 

inovação é tida como sinônimo de criatividade, observando-se uma sutil diferença 

quanto ao nível em que estas ocorrem: inovação ligada à organização e criatividade aos 

indivíduos. 

Nesse sentido, Alencar (1995) diz que a criatividade do indivíduo é fator 

fundamental para a geração da inovação na organização. A primeira constitui em 

componente da inovação, enquanto esta engloba a concretização e a aplicação das novas 

idéias. 

 O conceito de inovação no serviço público ainda se encontra em fase de 

consolidação. Segundo Graças Rua (1999), foi formulado inicialmente para expressar as 

tentativas dos países desenvolvidos de responder às necessidades de ações 

governamentais capazes de integrar políticas de ciência e tecnologia com políticas 

econômicas, pesquisas com produção, visando a uma maior competitividade econômica 

internacional. 

Dessa forma, o termo inovação designava a diferença existente entre a 

invenção, que tem lugar na esfera técnico-científica, e a sua difusão pelo mercado, de 

maneira a configurar um fenômeno socioeconômico. 

Hoje, diante da constatação de que inovação tecnológica em si mesma não 

basta para assegurar a competitividade e não proporciona solução para problemas 

sociais, o termo passou a ser usado com um significado mais abrangente. Assim, o 

conceito passou a incluir outros elementos das relações capital/trabalho e 

organização/cliente, englobando principalmente formas originais de gestão e 

organização. 

Em termos de administração pública, na maior parte dos países e 

especialmente na América Latina, o conceito de inovação assume uma 

dimensão bastante ampla, até porque corresponde, em um primeiro momento, 

a alguma coisa que funciona efetivamente em um ambiente caracterizado por 



reduzida funcionalidade, seja em decorrência do modelo de administração 

burocrática, dos resquícios do modelo patrimonialista e/ou das combinações 

desses dois. (GRAÇAS RUA, 1999, p. 284-285). 

Para este artigo, adotamos com a definição de West e Farr (apud ALENCAR, 

1995, p.103) que traz a inovação como uma introdução intencional, dentro de um grupo 

ou organização, de idéias, processos, produtos ou procedimentos novos para a unidade, 

relevante de adoção e que visa gerar benefícios para o indivíduo, grupo, organização ou 

sociedade maior. 

“A inovação se origina da necessidade de sobrepor-se ou de adaptar-se aos 

obstáculos ambientais, ao crescimento e ao desenvolvimento dos mesmos e da 

necessidade de lutar pela sobrevivência das organizações” (MOTTA, 1979, p.176). No 

serviço público, a inovação é essencial para manter o Estado atualizado, com um 

aparelho e práticas adequados para atender aos anseios da sua sociedade, que em última 

análise caracteriza-se por sua razão de existir. 

A constatação de que o ambiente externo se altera freqüentemente, fruto das 

mudanças constantes dos valores, necessidades, prioridades e desejos da população, faz 

com que o processo de mudança organizacional do Estado seja iniciado e permaneça 

contínuo. 

Portanto, a importância da inovação no serviço público pode ser resumida 

como fator indispensável para a sobrevivência do Estado, diante da necessidade de se 

adaptar às mudanças externas. Para manter-se vivo, necessário e atuante, o serviço 

público deve promover um ambiente propício à inovação e motivar seu aparato estatal à 

práticas criativas e inovadoras. 

O objetivo maior da inovação no serviço público é de otimizar os recursos 

disponíveis, por meio de formas inovadoras de gestão e organização, promovendo mais 

benefícios à sociedade. Assim, a inovação serve como ferramenta para melhorar o 

desempenho organizacional do Estado e, por fim, garantir sua existência. 

Apesar das diferenças em relação às empresas, cuja inovação serve para 

aumentar a competitividade frente aos concorrentes, tanto no âmbito público como no 

privado, a inovação será sempre um elo fundamental para a manutenção da organização 

no cenário em que atua. 

 



3. AMBIENTE DE INOVAÇÃO: UM CAMINHO A PERCORRER 

A administração pública brasileira deve ser compreendida a partir de uma 

perspectiva histórica, na qual três modelos distintos de administração – 

patrimonialismo, burocracia e administração gerencial – são colocados em prática 

paulatinamente, sem que os anteriores deixem de existir completamente. O resultado 

dessa mistura complexa cria um padrão híbrido, caracterizado, algumas vezes, por 

práticas clientelistas, que usufruem o poder público para atender aos interesses 

particulares, e outras vezes por excessiva rigidez da norma e dos processos, tornando os 

meios mais importantes do que os fins. 

É bastante vasta a bibliografia que focaliza as interseções entre os modelos de 

administração patrimonialista e o modelo de administração burocrática no Brasil. Para 

melhor compreender a relevância e as implicações da inovação na administração 

pública brasileira, serão apresentados alguns breves comentários sobre cada um dos 

modelos implementados no Brasil e suas implicações sobre a inovação na administração 

pública brasileira. 

O patrimonialismo concebia a administração pública como instrumento para 

usufruir dos bens públicos segundo motivações pessoais. 

Na sua origem, baseada na lógica patriarcal-patrimonial, não há distinção entre 

a atividade pública e a atividade privada, o poder público e o poder privado. O Estado 

deixa de ser visto como “algo de todos” para ser compreendido como “algo de 

ninguém”, e, portanto, passível de ser possuído segundo critérios particularistas. 

Bresser Pereira (2003) aponta que, no início do século XX, o Estado Brasileiro 

era baseado na produção agrícola destinada ao comércio internacional (café, algodão, 

borracha), com uma sociedade de classes mal saída do escravismo, e dirigido por uma 

oligarquia patrimonialista, ou seja, por um pequeno grupo que se aproveitava do Estado 

para conquistar vantagens pessoais. 

Para Raymundo Faoro (apud POMPEO; ENCINAS, 2009, p.31), o país era 

dominado por um estamento patrimonial, e não senhorial, uma vez que sua renda não é 

proveniente da terra. É patrimonial porque ela é retirada do patrimônio do Estado, que 

em parte se confunde com o patrimônio de cada um dos seus membros. Enquanto os 

senhores de terra e os grandes comerciantes e traficantes de escravos se ocupavam da 

economia, este estamento dominava com relativa autonomia o Estado e a política. 



A elite patrimonialista imperial, embora tivesse origens principalmente nas 

famílias de proprietários de terra, vai ganhando aos poucos independência na sua 

própria reprodução. O que a caracteriza é o saber jurídico formal, transformado em 

ferramenta de trabalho e instrumento de poder. São todos burocratas porque sua renda 

deriva essencialmente do Estado; são patrimonialistas porque os critérios de sua escolha 

não são racional-legais, e porque constroem um complexo sistema de agregados e 

clientes em torno de si, sustentado pelo Estado, confundindo o patrimônio privado com 

o estatal. 

Neste contexto, a inovação assume um caráter exclusivamente individualista, 

tão somente para aumentar as oportunidades de exploração do poder público pelos 

clientelistas. A inovação é vista como uma brecha do sistema, em que o particular 

usufrui do Estado em seu favor. Por isso, não é uma prática recorrente por parte dos 

agentes públicos e pode ser tida como incipiente. 

A crise da bolsa de Nova York em 1929 e a recessão que se alastrou pelo 

mundo obrigaram o Brasil a buscar novas formas de desenvolvimento, já que não havia 

mercado para o café, sobre o qual estava baseada quase toda a economia. As 

importações, que abasteciam em grande medida o mercado interno, também foram 

prejudicadas, impulsionando uma industrialização embrionária. 

Ao final dos anos 30, a administração burocrática surge no quadro da 

aceleração da industrialização brasileira, em que o Estado assume papel decisivo, 

intervindo pesadamente no setor produtivo de bens e serviços. Segundo o Plano Diretor 

da Reforma do Aparelho do Estado (1995): “A implantação da administração pública 

burocrática é uma conseqüência clara da emergência de um capitalismo moderno no 

país”. 

Trata-se de um modelo no qual a administração pública passa a ter como 

referência a obediência à lei e, como objetivo, servir ao Estado. Este agora visto como 

instituição “pública” de fato, do povo, de todos. Por conseqüência, a administração 

pública passa a reger-se por princípios de legalidade, impessoalidade, imparcialidade, 

continuidade, precisão, disciplina, rigor e confiabilidade (calculabilidade). 

Em síntese, o poder racional-legal, intimamente associado aos preceitos da 

universalidade da norma e da separação entre política e administração. Max Weber 

(apud GRAÇAS RUA, 1999, p.279), pai da burocracia profissional, mostra que esse 



modelo de administração se consolidou porque as necessidades das economias 

complexas e das sociedades de massas colocavam como imperativo o máximo de 

rendimento. 

A administração pública burocrática nasce como forma de combater as práticas 

patrimonialistas. Chiavenato (2008) afirma que “os controles administrativos, visando a 

evitar a corrupção e o nepotismo, são sempre a priori”. Parte-se de uma desconfiança 

prévia nos administradores públicos e nos cidadãos que a eles dirigem demandas. 

Por isso, são sempre necessários controles rígidos dos processos. Por outro 

lado, o controle – a garantia do poder do Estado – transforma-se na própria razão de ser 

do funcionário. Em conseqüência, o Estado volta-se para si mesmo, perdendo a noção 

de sua missão básica, que é servir à sociedade. 

Na segunda metade do século XX, em todo o mundo ocidental começaram a 

surgir problemas resultantes das características desse modelo. No início da década de 

70, encerrando a fase de prosperidade vivida pelo mundo desde o fim da Segunda 

Guerra, iniciou-se uma profunda crise do Estado, abrangendo aspectos econômicos e 

fiscais, além das dimensões de governabilidade e de governança. Não havia mais a 

abundância de recursos experimentada durante o “well fare state”, o Estado precisava de 

um modelo de administração que trouxesse resultados efetivos gastando menos recursos 

do que anteriormente. 

A ênfase nos controles e na disciplina, que antes parecia ser um remédio 

contra os abusos da administração patrimonial, não apenas se mostrou 

verdadeiramente ineficaz, mas também trouxe desvantagens. A administração 

tornou-se pesada, arrastada, presa a uma racionalidade técnica e processual 

que se mostrava pouco adequada em termos de resultados. O comportamento 

dos funcionários orientava-se pelo excessivo formalismo e ritualismo, 

privilegiando rotinas operacionais. A estrutura hierárquica mostrava-se 

ineficiente por sua rigidez e sua verticalidade. A ética da obediência 

eliminava a criatividade. [...] Com tudo isso, os serviços e produtos 

certamente não eram os melhores. [...] O modelo não privilegiava a obtenção 

de resultados, mas apenas o cumprimento das normas e a obediência às 

ordens hierárquicas. (GRAÇAS RUA, 1999, p.279-280). 

A inovação tornou-se cada vez mais rara e contrária ao sistema, que pregava a 

rigidez dos processos em torno das normas impostas e da estrutura altamente 

hierarquizada. Ser criativo ou inovador nesse contexto era extremamente difícil. 



Além da ausência de motivação pela falta de um objetivo final para inovar – o 

importante era apenas cumprir a norma e não o resultado –, o próprio ambiente 

conspirava contra qualquer iniciativa de mudança. Graças Rua (1999, p.285) aponta 

uma característica onipresente nos modelos patrimonialista e burocracia quanto ao 

desestímulo à criatividade: “o agente público não precisava (e talvez nem devesse) 

contribuir com nenhum aporte da sua experiência pessoal, não precisava buscar 

soluções nem enfrentar desafios, bastava acatar as regras do jogo, manter suas 

lealdades, cumprir normas e obedecer à autoridade superior”. 

Como parte das tentativas de solucionar a crise do Estado, desenvolveu-se uma 

nova concepção quanto ao papel da administração pública. Agora, não mais orientada 

pelas lealdades pessoais ao chefe político, como na administração patrimonialista, mas 

também diversa da administração burocrática cuja lógica e comportamento são auto-

referidos, ou seja, orientam-se para o serviço ao Estado ou ás suas organizações. 

Assim, no final dos anos 80, importantes mudanças começaram a ser 

introduzidas nos mercados desenvolvidos, visando à superação das deficiências dos 

modelos anteriores. Nessa nova perspectiva, a administração pública passa a ser 

comprometida com o serviço à sociedade, em relação à qual desenvolve as funções 

típicas do Estado, orientadas pelos princípios da cidadania. 

O modelo de administração pública gerencial introduz novas concepções de 

trabalho no setor público. Altera a perspectiva do servidor público com ações 

consistentes de valorização dos recursos humanos, seja com o incentivo ao domínio de 

novas técnicas no exercício profissional ou à educação continuada, seja com 

movimentos para mudança de comportamento e de cultura. 

Adota novos conceitos de gestão, em especial a gestão participativa, com o 

envolvimento e a responsabilização dos membros das equipes na tomada de decisões, na 

escolha dos líderes e na avaliação de desempenho e dos resultados das atividades 

desenvolvidas. 

Mais que isso, implica as noções de co-responsabilidade e de parcerias, 

baseadas na adoção de um novo modelo contratual para os serviços públicos, onde os 

conceitos de transparência, accontability, participação política, eqüidade e justiça são 

pilares. Implica também a participação ativa dos cidadãos na escolha dos dirigentes das 

organizações, na formulação das suas políticas e na avaliação dos serviços. 



No Brasil, a reforma operada em 1967, pelo Decreto-Lei nº 200, constitui na 

tentativa de superação da rigidez burocrática, podendo ser considerada como um 

primeiro momento da administração gerencial no País. 

Mediante o Decreto-Lei nº 200, realizou-se a transferência de atividades para 

autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, 

afim de obter-se maior dinamismo operacional por meio da descentralização 

funcional. [...] O paradigma gerencial da época, compatível com o monopólio 

estatal na área produtiva de bens e serviços, orientou a expansão da 

administração indireta, numa tentativa de “flexibilizar a administração” com 

o objetivo de atribuir maior operacionalidade às atividades do Estado. 

(CHIAVENATO, 2008, p. 110) 

Entretanto, as reformas pelo Decreto-Lei nº 200/67 não desencadearam 

mudanças no âmbito da administração burocrática central. Outras iniciativas 

modernizadoras se sucedem nos anos 70 e 80, com a criação da Secretaria da 

Modernização e do Ministério da Desburocratização, mas somente em 1995 a 

administração pública gerencial assume destaque no Brasil, mais precisamente com o 

Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE).  

O PDRAE entendia que a modernização da gestão se daria através da 

superação da administração burocrática e dos traços de patrimonialismo existentes no 

setor público. O Plano contemplava: descentralização e autonomia gerencial com 

flexibilidade de gestão; atingimento de resultados sob a ótica da eficiência, eficácia e 

efetividade com a reorientação dos mecanismos de controle, no caso, de procedimentos 

para resultados; foco no cidadão, ao invés de auto-referida; e controle social com a 

introdução de mecanismos e instrumentos que garantam a transparência, assim como a 

participação e controle por parte do cidadão. 

Diante dessa nova forma de administrar a máquina pública, tais como: a 

flexibilização dos processos, a motivação dos profissionais e a orientação para os 

resultados; o modelo de administração pública gerencial, implementado efetivamente 

com o PDRAE, propiciou os requisitos básicos para um ambiente de inovação. 

E, desde então, diversas experiências inovadoras têm sido registradas na gestão 

pública brasileira. São inovações na gestão da informação, no atendimento ao 

usuário/cidadão, na simplificação/modernização de procedimentos, na gestão pela 

qualidade, na avaliação de desempenho ou no controle de resultados, uma vasta gama 

de dimensões que sugere uma tendência articulada de mudança, reforçando a existência 



de um ambiente de inovação consistente, possível apenas em um sistema de 

administração que protege a criatividade e estimula a inovação. 

4. OBSTÁCULOS PARA INOVAÇÃO 

Mesmo com a introdução do modelo de administração gerencial no serviço 

público, a criatividade e a inovação não estão garantidas, até porque ainda coexistem 

traços dos modelos patrimonialista e burocrático na administração pública brasileira. O 

“ambiente de inovação” exige outras condições organizacionais, como, por exemplo, 

processos gerenciais mais amplos, responsabilidades bem definidas, controles menos 

rígidos, comunicação mais livre, e oportunidades aos servidores de influenciar as 

decisões importantes sobre o próprio trabalho. 

Enfim, práticas de comportamento e atitudes que facilitem a expressão da 

criatividade e o seu aproveitamento nas inovações.  

A inovação é um processo criativo e adaptativo, ao mesmo tempo que 

destrutivo. A construção do novo envolve a destruição do velho. E esta transição não é 

necessariamente tranqüila ou desprovida de ônus para a organização. É comum que 

ocorra práticas organizacionais que tendem a inibir a maior parte das expressões da 

criatividade e a introdução de inovações. VanGundy (apud ALENCAR, 1995, p. 104), 

ao analisar as diversas modalidades de barreiras à inovação, classificou-as em cinco 

grandes grupos: estruturais; sociais e políticas; processuais; de recursos; e individuais, 

atitudinais. Vejamos em detalhes cada grupo e seus desdobramentos no serviço público 

brasileiro. 

As barreiras estruturais são aquelas em que se destaca a formalização, ou seja, 

o grau em que a organização enfatiza o seguimento de regras e procedimentos no 

desempenho do papel de seus membros. 

Nesse aspecto, o princípio da legalidade, presente na administração pública 

brasileira, é desfavorável a geração de novas propostas e a busca de novas fontes de 

informação, pois reforça o comportamento dos membros da organização de uma 

maneira padronizada, prevista na lei. 

Outra barreira de natureza estrutural seria a centralização, ou seja, a 

concentração de poder e autoridade. A organização da nossa administração pública 

ainda é extremamente hierarquizada, restringindo os canais de comunicação e reduzindo 



a informação disponível. Esta alta concentração de poder acompanha baixa participação 

dos funcionários de níveis inferiores nos processos decisórios, desmotivando-os a 

contribuir com novas idéias. 

As barreiras sociais e políticas dizem respeito às normas e influências de poder 

dentro das organizações. É comum na cultura organizacional vigente no serviço público, 

onde impera o corporativismo e o desinteresse pelo desempenho, a existência de normas 

e comportamentos que reforçam o conformismo, a relutância em comunicar idéias, 

hostilidade para com a pessoa divergente e o cultivo generalizado da indiferença ou do 

medo da crítica. Van Gundy lembra ainda que uma ênfase exagerada nas relações de 

poder e diferenciação de status pode afetar negativamente a introdução de inovações. 

As barreiras processuais estão ligadas a procedimentos e regulamentações que 

freqüentemente inibem a inovação, com a ênfase na manutenção do status quo e o 

desestímulo à realização das tarefas de forma diferente das usuais. A rigidez da 

burocracia, ainda presente no serviço público, representa uma grande barreira 

processual, com a definição precisa das relações de mando e subordinação, distribuindo 

as atividades a serem executadas de forma sistemática, e normas escritas 

exaustivamente, de maneira a prever todas as ocorrências e enquadrá-las dentro de um 

comportamento definido. 

As barreiras de recursos agrupam a carência de profissionais, tempo disponível, 

recursos financeiros e informações. Um exemplo pode ser observado no processo 

seletivo de agentes públicos. Quando o princípio da impessoalidade é seguido, a escolha 

dos profissionais é feita com critérios objetivos, que não levam em consideração 

avaliações pessoais do candidato. Com isso, a contratação de profissionais criativos e 

empreendedores fica comprometida, haja vista que esses itens não são ponderados nos 

concursos públicos. E se a seleção é feita por meio de indicações, a análise do perfil do 

candidato fica em segundo plano, prevalecendo os interesses particulares, típicos do 

clientelismo patrimonialista. 

Por fim, as barreiras individuais, atitudinais, residem nos membros individuais 

da organização ou no seu clima. Como exemplo, citamos o medo de correr riscos, a 

intolerância à ambigüidade, o dogmatismo, a inflexibilidade, entre outros. 

 

 



5. O DESAFIO DE INOVAR NO SERVIÇO PÚBLICO 

Para que haja inovação organizacional, Hill e Amabile (apud ALENCAR, 

1996, p.91) consideram três componentes básicos: recursos, técnicas e motivação. Os 

recursos dizem respeito a fundos, materiais, pessoas e informações disponíveis para se 

realizar o trabalho. 

Tais recursos, entretanto, podem ou não ser usados de forma criativa. Nas 

técnicas, incluem competências no gerenciamento da inovação, presentes nos distintos 

níveis da organização e voltadas para a concepção, desenvolvimento e implementação 

de idéias criativas. Já a motivação é considerada o componente mais importante tanto no 

nível individual como organizacional. 

Os recursos e competências de gerenciamento tornam a inovação possível, 

considerando, entretanto, que o elemento catalisador é a motivação para inovar, que 

engloba uma orientação para o futuro e uma visão orientada ao risco, sobretudo por 

parte dos escalões superiores da organização. 

A inovação, portanto, é o resultado de um processo coletivo que envolve 

crenças, valores e comportamentos. Por isso, nem sempre a iniciativa de inovar se 

concretiza, já que as organizações tendem a repetir processos e padrões enraizados e a 

adotar comportamentos conservadores. 

Em contrapartida, o ambiente externo – social, político, econômico, etc. – no 

qual elas atuam está em constante mudança. Essa tensão entre a natureza dinâmica do 

ambiente externo e a tendência organizacional à inércia pode servir de estímulo a 

inovação, desde que os agentes estejam dispostos e motivados a perceber ou antecipar 

as necessidades existentes e sejam incentivados a ajustar os seus valores e 

comportamentos aos do ambiente, renovando-os e sendo eles próprios agentes da 

mudança. 

O clima psicológico predominante na organização pública é de fundamental 

importância para a promoção da criatividade do indivíduo e a geração de propostas 

inovadoras. 

Alencar (1995) aponta que é essencial ter autonomia, um sistema de premiação 

dependente do desempenho, o apoio à criatividade, a aceitação das diferenças e 

interesse em ter diversidade entre os membros, o envolvimento pessoal e apoio da alta 



direção. Analisaremos a seguir cada aspecto, traçando um plano de alternativas para 

promover um ambiente de inovação nas instituições públicas. 

Uma maneira de promover mais liberdade para os servidores inovarem, seria 

implementar grupos de trabalho multidisciplinares, compostos de pessoas de diferentes 

setores, para debater e propor soluções diversas aos assuntos de interesse da 

organização. Ações simples como “caixa de sugestões” ou a adoção de um horário 

flexível de trabalho podem alterar positivamente o clima organizacional e tornar o 

ambiente mais inovador. 

Inovação depende de avaliação. As organizações públicas podem e devem 

trabalhar com avaliação de resultados. Com os indicadores de resultado, as pessoas 

passam a compreender melhor seu papel, vêem mais claramente o que fazem, obtém um 

testemunho de sua ação. De certa forma, começam a atuar em função de metas, buscam 

superá-las, trazem novas idéias. Um sistema de remuneração baseado na competência e 

desempenho valoriza as pessoas verdadeiramente engajados e promove uma 

concorrência sadia no sentido de fazer coisas novas. Além disso, aprecia os bons 

profissionais e motiva os demais a alcançarem melhores resultados. 

A organização pública deve estar aberta a novas idéias e apoiar possíveis 

mudanças que poderiam ser benéficas para a instituição. Campanhas de premiação e 

reconhecimento de projetos inovadores são boas opções para incentivar os servidores a 

pensar diferente. 

Outra iniciativa interessante pode ser a adoção de programas de job rotation, 

que é o rodízio de funções promovido pela instituição, para que o funcionário possa 

adquirir novos conhecimentos em setores diferentes e acumular experiências, sem sair 

da instituição em que trabalha. Com isso, outras habilidades importantes, como a visão 

sistêmica e o trabalho em equipe, também são cultivadas, favorecendo mais uma vez 

para um ambiente de inovação.  

Para aumentar o número de idéias inovadoras é preciso que haja espaço para a 

divergência de pontos de vistas. A tolerância e a aceitação de pensamentos conflitantes 

são importantes para oxigenar as propostas para o trabalho a ser feito. Os objetivos do 

trabalho e os métodos utilizados para alcançar estes devem ser construídos 

coletivamente, com a síntese das distintas formas de pensar. O resultado certamente será 

mais eficaz e inovador do que as decisões totalitárias impostas aos membros da equipe. 



Alencar (1995, p.108) relata que “as pesquisas na área têm apontado para a 

motivação intrínseca como fator muito poderoso para a criatividade. Um indivíduo 

motivado, com alto grau de envolvimento, apresentará certamente alto nível de 

dedicação ao trabalho”. Nesse sentido, as organizações públicas devem apoiar seus 

agentes, reconhecendo as suas habilidades e esforços, levando-os a sentir-se satisfeitos 

no seu trabalho e motivados a se empenhar e darem o melhor de si.  

Um ambiente de inovação somente ocorrerá caso haja apoio e valorização das 

novas idéias por parte dos escalões superiores: 

A forma como os seus dirigentes conduzem a instituição, tomam decisões e 

lideram os seus subordinados representa elementos determinantes da 

atmosfera de trabalho. Para alcançar um ambiente ideal para a criatividade, é 

necessário, pois, que algumas diretrizes norteiam o comportamento daqueles 

que estejam à frente dos distintos setores-chaves da empresa. (ALENCAR, 

1996, p.110). 

Talvez esse ponto seja o mais complexo para o desenvolvimento de um 

ambiente de inovação no serviço público. Como a liderança muitas vezes é colocada à 

disposição dos políticos que venceram a última eleição, nem sempre se consegue 

instituir uma cultura organizacional e um clima de trabalho onde a iniciativa é 

encorajada e a autonomia e flexibilidade são mantidas, por meio da delegação de 

responsabilidades e autoridade. Justamente pela intervenção política, que não pode ser 

planejada devido às surpresas das urnas, o apoio da direção é um requisito sensível para 

a inovação no serviço público. 

Para minimizar esse efeito, as organizações públicas devem investir em 

capacitação e treinamento, inclusive dos gestores da alta direção. É necessário 

conscientizá-los da importância da inovação no serviço público e do estímulo ao 

surgimento de novas idéias, que deve começar de cima para baixo.     

6. CONCLUSÃO 

Do estudo e desenvolvimento deste trabalho, conclui-se que desenvolver um 

ambiente de apoio à inovação não é uma tarefa simples, requer, muitas vezes, um longo 

e penoso processo de mudança. Identificar as práticas na organização que tendem a 

inibir a maior parte das expressões da criatividade, desbloquear os obstáculos 

institucionais que impedem o fluxo natural das idéias criativas e inovadoras é um 

enorme desafio. 



Entretanto, traçar o perfil de uma organização inovadora não é suficiente. É 

imprescindível proceder às mudanças que se fazem necessárias em culturas 

organizacionais há muito sedimentadas, marcadas pela resistência às novas idéias e 

refratárias às exigências do mundo moderno. Outros desafios consistem em 

conscientizar os indivíduos de sua capacidade pessoal para criar, que muitos ignoram, e 

promover mudanças em comportamentos que afetam de forma adversa as relações 

interpessoais e o clima no ambiente de trabalho. 

Analisando o modelo de administração pública vigente no País, um híbrido 

emanharado de patrimonalismo, burocracia e administração gerencial, identificamos 

diversas barreiras que devem ser removidas para a promoção de um autêntico ambiente 

de inovação. 

Resumidamente, podemos citar: a estrutura organizacional, caracterizada como 

rígida, burocrática e autoritária, com alto grau de centralização e formalização; a 

dificuldade de acesso à informação e reduzido número de canais de comunicação; e a 

própria cultura organizacional, que rejeita idéias novas, é resistente à mudanças e não 

valoriza a criatividade e inovação.  

Para promover um ambiente de inovação no serviço público, alguns caminhos 

foram apontados neste trabalho. Um breve roteiro dos componentes que estimulam à 

criatividade e inovação pode ser acompanhado com os seguintes fatores: canais de 

comunicação eficientes em todos os níveis da organização; tarefas desafiantes ao 

potencial criador; normas mais flexíveis; descentralização do poder; valorização da 

iniciativa e da participação na tomada de decisão; política de benefícios e sistema de 

recompensa voltada às idéias inovadoras; estímulo da chefia para novas idéias; respeito 

às opiniões divergentes; e capacitação dos agentes públicos para o desenvolvimento de 

seu potencial criador. 
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