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RESUMO 

Este estudo procurou abordar a gestão da inovação como ferramenta estratégica 

possível de ser utilizada em uma instituição militar estadual, no caso o Corpo de 

Bombeiros Militar de Minas Gerais. O CBMMG é um órgão permanente da 

Administração Pública do Estado, subordinado diretamente ao governador do Estado 

e possui como pilares a hierarquia e a disciplina. O estudo da gestão da inovação em 

um órgão público por si só já se constitui um desafio, uma vez que o planejamento na 

Administração Pública é indissociável do orçamento e está atrelado a uma estrutura 

burocrática rígida. O objetivo deste trabalho foi analisar como a gestão da inovação é 

aplicada e compreendida no CBMMG a partir das dimensões estratégia, processos, 

organização inovadora, relacionamentos e aprendizagem e qual contribuição poderia 

ser extraída para o atual Plano de Comando da Corporação que vigora de 2015 a 

2026. Para alcançar esses objetivos foi realizada uma pesquisa de campo, com 

abordagem quantitativa, com a aplicação do modelo de auditoria da inovação proposto 

por Tidd & Bessant (2015), aplicado a uma amostra de 189 oficiais. Logo após, com 

abordagem qualitativa, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com 11 oficiais 

que integram o staff e o Comando do CBMMG, objetivando discutir os resultados 

obtidas na pesquisa quantitativa. Os resultados principais indicaram que o modelo 

adotado é passível de ser aplicado, tanto na iniciativa privada quanto na 

Administração Pública. Embora a falta de divulgação das ações estratégicas esteja 

presente, ficou evidenciado que a inovação se faz presente no CBMMG de forma 

constante e proativa repercutindo em novos conceitos de emprego operacional e de 

otimização administrativa. 

Palavras-chaves: Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Inovação. Radar da 

inovação. Auditoria da inovação. Planejamento Estratégico. 

 

  



ABSTRACT 

This study aimed to approach the innovation management as a strategic tool that can 

be used in a state military institution, in this case the Minas Gerais Military Fire Brigade. 

CBMMG is a permanent organ of the State Public Administration, subordinated directly 

to the state governor and has hierarchy and discipline as pillars. The innovation 

management study in a public agency alone is already a challenge, since planning in 

the Public Administration is inseparable from the budget and is linked to a rigid 

bureaucratic structure. The objective of this work was to analyze how the innovation 

management is applied and understood in CBMMG from the dimensions of strategy, 

processes, innovative organization, relationships and learning and what contribution 

could be extracted to the current Corporation’s Command Plan that runs from 2015 to 

2026. In order to achieve these objectives, a field research was carried out, with a 

quantitative approach, with the application of the innovation diagnosis model proposed 

by Tidd & Bessant (2015), applied to a sample of 189 officers. Followed by a qualitative 

approach, open standard interviews were carried out with 11 officers that comprise the 

staff and the CBMMG Command, aiming to discuss the results obtained by the 

quantitative research. The main results showed that the model adopted can be applied 

both in the private sector and in Public Administration. Although the lack of strategic 

actions’ dissemination is present, it was evidenced that innovation is present in 

CBMMG in a constant and proactive way, impacting on new concepts of operational 

employment and administrative optimization. 

Keywords: Military Fire Brigade of Minas Gerais. Radar of innovation. Audit of 

innovation. strategic planning. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), conforme preconiza a Lei 

Complementar n. 54 (1999), é um órgão com regime especial de administração 

centralizada e integra o sistema de administração geral do Estado de Minas Gerais. A 

referida legislação assegura ao CBMMG a autonomia administrativa e financeira para 

que possa melhor gerenciar seus recursos.  

 
Trata-se de um órgão subordinado diretamente ao Governador do Estado, e sua 

administração, comando e emprego são de competência e responsabilidade do 

Comandante-Geral do CBMMG, devidamente assessorado pelas Unidades de 

Direção (Lei Complementar n. 54, 1999).  

 

Por Unidades de Direção, conforme preceitua a Lei Complementar n. 54 (1999), 

entendem-se aquelas Unidades que compõem a estrutura organizacional do 

comando-geral da Corporação, compreendendo o gabinete do comandante-geral e o 

Estado-Maior do CBMMG, também denominadas de Unidades de Direção Geral. 

 

Também são Unidades de Direção, mas classificadas como direção intermediária, as 

diretorias, organizadas na forma de sistemas para atividades de pessoal, 

programação orçamentária financeira, contabilidade, auditoria e apoio logístico. Ainda 

se enquadram no rol de unidades de direção intermediária os Comandos Operacionais 

de Bombeiros (COB), responsáveis pela coordenação das atividades operacionais do 

CBMMG, e a Diretoria de Atividades Técnicas (DAT), responsável pela pesquisa, 

planejamento e normatização das atividades relacionadas ao Serviço de Segurança 

Contra Incêndio e Pânico (SSCIP). 

 

Conforme preceitua a Constituição do Estado o CBMMG, juntamente com a Polícia 

Militar e a Polícia Civil, integra o sistema de segurança pública do Estado, órgãos que 

possuem como atribuição em comum a preservação da ordem pública e da 

incolumidade das pessoas e do patrimônio (Constituição Estadual, 1989). 

 

O Estado de Minas Gerais possui uma área de 586.521 km², e sua extensão territorial 

é preenchida por 853 municípios. Com o advento da Lei 14.130 (2001), que dispõe 
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sobre a prevenção contra incêndio e pânico no Estado, coube ao Corpo de Bombeiros 

o papel de órgão responsável pelo planejamento, controle e fiscalização das ações de 

segurança contra incêndio e pânico em todo o território mineiro.  

 

Ocorre que o CBMMG, órgão que integra a administração direta do Estado, encontra-

se presente em apenas 63 (sessenta e três) municípios, o que representa, em relação 

ao número total de municípios, 7,50% de ocupação territorial, embora suas ações se 

estendam por todo o Estado. Quanto ao seu efetivo, é composto, conforme dados de 

2016, por 5.500 (cinco mil e quinhentos) bombeiros militares. 

 

Sempre com o objetivo de aperfeiçoar a sua gestão, com a finalidade precípua de 

melhor atender ao cidadão, o CBMMG vem envidando esforços para otimizar sua 

capacidade operacional, para dessa forma, se fazer presente em mais municípios e 

atender uma parcela maior da população. 

 

Para isso, foi elaborado o Plano de Comando da Corporação com vigência para o 

período de 2015-2026, que teve sua primeira revisão no ano de 2017. A revisão foi 

uma medida necessária decorrente do diagnóstico realizado na Corporação nos anos 

de 2015 e 2016. Nessa revisão estabeleceu-se como metodologia de gestão para 

alcançar os objetivos estratégicos a construção de um portfólio que abriga eixos, 

programas e projetos. 

 

O portfólio possui como eixo principal a expansão do atendimento e como eixos 

suportes, atrelados a este, a excelência no atendimento, proteção e defesa civil, 

segurança contra incêndio e pânico, e comunicação institucional. A previsão é de que 

até o ano de 2026, data limite do Plano, a Corporação se faça presente em 122 (cento 

e vinte e dois) municípios. Vislumbra-se que para o alcance dos objetivos propostos 

no Plano de Comando se fazem necessárias ações inovadoras 

 

A opção pelo estudo da inovação como possível ferramenta gerencial a ser aplicada 

no CBMMG, busca seu reforço no enunciado de Porter (1990) que afirma que “as 

empresas obtêm vantagem competitiva por meio de ações inovadoras. Elas abordam 

a inovação em seu sentido mais amplo, incluindo tanto novas tecnologias quanto 

novas maneiras de fazer as coisas”. 
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Tal assertiva é corroborada por Drucker (2002) ao anunciar que “A inovação é a 

ferramenta específica dos empreendedores, pela qual eles se aprofundam nas 

mudanças como uma oportunidade para negócios ou serviços diferentes. Ela pode 

ser considerada uma disciplina, ser aprendida e ser praticada” (Drucker, 2002). 

 

Quanto à aplicabilidade da gestão da inovação no CBMMG, considerando que a 

Corporação integra a Administração Pública do Estado de Minas Gerais, reporta-se à 

afirmação de Klering e Andrade (2006), que entendem que o setor público, em função 

da natureza complexa de suas políticas, necessita promover inovações concretas que 

possam conduzir a transformações efetivas.  

 

Para tanto esta pesquisa buscará analisar o entendimento do conceito de inovação 

no âmbito do CBMMG e como sua prática poderá contribuir para o Plano de Comando 

da Corporação, tendo como ponto de partida a seguinte questão norteadora: Como a 

Gestão da Inovação é aplicada no CBMMG, a partir das contribuições das 

dimensões 'Estratégia', 'Processos', 'Organização Inovadora', 

'Relacionamentos' e 'Aprendizagem', conforme modelo de Tidd e Bessant 

(2015)? 

 

Buscando responder a esse questionamento foi estabelecido como objetivo geral do 

estudo analisar como a Gestão da Inovação é aplicada no CBMMG, a partir das 

contribuições das dimensões 'Estratégia', 'Processos', 'Organização Inovadora', 

'Relacionamentos' e 'Aprendizagem', conforme modelo de Tidd e Bessant (2015). 

 

Dessa forma, os objetivos específicos ficaram assim estabelecidos: 

1. Identificar se o conceito de inovação é aplicado e compreendido no CBMMG; 

2. Realizar o diagnóstico da gestão da inovação no CBMMG; 

3. Identificar a percepção do staff e comando do CBMMG com relação aos 

resultados quantitativos obtidos no diagnóstico da gestão da inovação; 

4. Identificar o alinhamento da prática da gestão da inovação com o Plano de 

Comando CBMMG. 
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Para o atingimento dos objetivos, foi realizado um estudo de natureza descritiva e 

aplicada, por meio de abordagens quantitativa e qualitativa de pesquisa. Foi adotado 

o formato de estudo de caso a ser aplicado no Corpo de Bombeiros Militar de Minas 

Gerais. A coleta dos dados, no âmbito da abordagem quantitativa, se deu com a 

aplicação do modelo de questionário proposto por Tidd e Bessant (2015), que avalia 

como a organização administra a inovação e ofereceu subsídios para a aplicação. 

Quanto à abordagem qualitativa esta se deu na forma de entrevistas via roteiros 

semiestruturados conduzidas com os principais gestores da Corporação.  

 

A relevância desse estudo se justifica pelo fato de que as ações desempenhadas pelo 

CBMMG sempre se dão pautadas na urgência e emergência. Com o aumento de 

municípios a serem atendidos, proposto pelo Plano de Comando, por consequência 

diminuirão as distâncias a serem percorridas no atendimento de ocorrências, bem 

como o tempo resposta necessário do atendimento ao cidadão, que ao acionar o 

serviço de urgência e emergência geralmente o faz quando se encontra em situação 

aflitiva e desesperadora. Da mesma forma poderá promover um incremento nas ações 

preventivas e de fiscalização, necessárias à segurança das pessoas e de seus bens 

no que se refere à segurança contra incêndio e pânico. 

 

Ainda, sob o ponto de vista da importância e relevância, o estudo é relevante para o 

meio acadêmico porque se enquadra na área de concentração de “Gestão em 

Organizações”, em sua Linha de Pesquisa 1 – Inovação e Organizações, que 

constituem objetos de estudo do curso de Mestrado Profissional em Administração da 

Fundação Pedro Leopoldo (FPL).  

 

E, para o pesquisador, por ser militar integrante da Corporação Bombeiro Militar e 

atuante no processo de elaboração do Planejamento Estratégico, a relevância está 

pautada na possibilidade de proporcionar à instituição uma ferramenta de gestão que 

poderá contribuir significativamente para seu crescimento e desenvolvimento, além da 

contribuição acadêmica, como incentivo à iniciação na pesquisa científica com foco 

nas ciências sociais gerenciais. 
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O trabalho foi estruturado em seis capítulos, organizados da seguinte forma: 

 No primeiro capítulo, de introdução, apresenta-se o tema a ser abordado, sua 

contextualização, o problema de pesquisa, os objetivos, a metodologia a ser 

empregada, a justificativa e a forma como foram estruturados os capítulos; 

 O segundo capítulo é destinado ao contexto da pesquisa, onde se apresenta a 

unidade de análise, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, e os motivos 

para a realização da pesquisa sob o ponto de vista da Gestão da Inovação; 

 O terceiro capítulo constitui-se do referencial teórico, sendo apresentados a 

conceitualização e tipologias da gestão da inovação, os principais conceitos e 

discussões inerentes à estratégia e planejamento na Administração Pública, a 

utilização da inovação como parte da estratégia na Administração Pública e o 

marco teórico, que serviu para oferecer as contribuições para a construção dos 

procedimentos metodológicos a serem utilizados na pesquisa; 

 O quarto capítulo foi destinado para descrever a metodologia empregada para 

o desenvolvimento do trabalho. Também serviu para apresentar a 

caracterização da pesquisa, o modelo utilizado, as unidades de análise e de 

observação e as técnicas empregadas para coleta e análise dos dados; 

 No quinto capítulo foram realizadas as análises e discussões dos resultados 

obtidos em face da aplicação da metodologia e instrumentos de coleta e análise 

dos dados, com as inferências promovidas pelo pesquisador; 

 E, por fim, o sexto capítulo, destinado à conclusão, considerações finais, 

apresentação de sugestões e indicações das limitações e principais 

contribuições advindas do trabalho. 
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2. CONTEXTO DA PESQUISA: CORPO DE BOMBEIROS DE MINAS GERAIS 

 

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais (CBMMG), considerado 

força auxiliar e reserva do Exército, é organizado com base na hierarquia e na 

disciplina. O CBMMG é um órgão com regime especial de administração centralizada, 

na forma da legislação estadual, e, como tal, integra-se ao sistema da administração 

geral do Estado (Lei Complementar n. 54, 1999). 

 

Trata-se de uma instituição que completou, no ano de 2018, 107 anos de existência, 

e sua história se confunde com a da capital mineira, em uma reflexão mais apurada. 

O CBMMG teve sua criação autorizada pela Lei 557 no ano de 1911, tratando-se, 

portanto, de uma novidade à época. Já a partir do ano seguinte iniciaram os 

treinamentos visando formar aqueles que seriam os guardiões da vida e do patrimônio 

na área de socorro contra sinistros, para atuarem no Estado (Corpo de Bombeiros 

Militar de Minas Gerais, 2013). 

 

Funcionando efetivamente a partir do ano de 1913, o CBMMG teve ao longo dos anos 

uma estrutura orgânica variada, ocupou lugares distintos, sofreu inúmeras alterações 

em relação ao seu efetivo, nomenclatura e estrutura logística (Corpo de Bombeiros 

Militar de Minas Gerais, 2013). 

 

Sem desprezar a evolução histórica do CBMMG, para o presente trabalho, opta-se 

por fixar como marco temporal o ano de 1999. Até esse ano o CBMMG integrava à 

Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), situando-se dentro da estrutura 

organizacional como uma Unidade de Direção Intermediária, o então Comando do 

Corpo de Bombeiros (CCB) (Minas Gerais, 2017c). 

 

No ano de 1999, mais especificamente no dia 02 de junho, com a promulgação da 

Emenda Constitucional n. 39, o CBMMG se desvinculou da PMMG tornando-se um 

órgão com autonomia administrativa e financeira, integrando a administração direta 

do Estado, e subordinado diretamente ao Governador do Estado (Minas Gerais, 

2017d). 
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Essa autonomia administrativa e financeira adquirida por força da Emenda 

Constitucional garantiu ao Corpo de Bombeiros a capacidade de gerenciar seus 

próprios recursos (humanos, logísticos e financeiros), que até então eram realizados 

pela PMMG. Esse gerenciamento propiciou à instituição a promover um incremento 

em pessoal, viaturas e presença em mais municípios, tudo alicerçado em 

Planejamentos Estratégicos em perfeito alinhamento às diretrizes governamentais da 

época (Minas Gerais, 2017b). 

 

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais é uma instituição centenária, organizado com 

base na hierarquia e na disciplina militares comandado por oficial da ativa do último 

posto e possui, de acordo com a Lei Complementar 54 (1999), as seguintes 

atribuições: 

 

I - coordenar e executar as ações de defesa civil, proteção e socorrimento 
públicos, prevenção e combate a incêndio, perícias de incêndio e explosão em 
locais de sinistro, busca e salvamento; 

(Vide art. 2º da Lei nº 14.130, de 19/12/2001.) 
II - atender a convocação, à mobilização do Governo Federal inclusive, em 
caso de guerra externa ou para prevenir grave perturbação da ordem ou 
ameaça de sua irrupção, subordinando-se à Força Terrestre para emprego em 
suas atribuições específicas de Corpo de Bombeiros Militar e como participante 
da defesa interna e territorial; 
III - coordenar a elaboração de normas relativas à segurança das pessoas e 
dos seus bens contra incêndios e pânico e outras previstas em lei, no Estado; 
IV - exercer a polícia judiciária militar, relativamente aos crimes militares 
praticados por seus integrantes ou contra a instituição Corpo de Bombeiros 
Militar, nos termos da legislação federal específica; 
V - incentivar a criação de Bombeiros não militares e estipular as normas 
básicas de funcionamento e de padrão operacional; 
VI - exercer a supervisão das atividades dos órgãos e das entidades civis que 
atuam em sua área de competência;  
VII - aprimorar os recursos humanos, melhorar os recursos materiais e buscar 
novas técnicas e táticas que propiciem segurança à população. (Lei 
Complementar n. 54, 1999) 

 

Por sua vez, a Constituição do Estado de Minas Gerais (1989) define como missão 

institucional do CBMMG: 

 

Servir a sociedade mineira com atividades de coordenação e execução de 
ações de defesa civil, prevenção e combate a incêndio, perícias de incêndio, 
busca e salvamento e estabelecimento de normas relativas à segurança das 
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pessoas e de seus bens, contra incêndio ou qualquer tipo de catástrofe, 
contribuindo para o desenvolvimento do Estado (Constituição do Estado de 
Minas Gerais, 1989). 

 

Entende-se por posto o grau hierárquico dos oficiais, que vai de segundo tenente à 

Coronel, conferido por ato do Governador do Estado (Minas Gerais, 2017). 

A Lei Estadual 5.301/1969, que Contém o Estatuto dos Militares do Estado de Minas 

Gerais, aponta em seu Artigo 9º a seguinte estrutura hierárquica: 

 
Art. 9º [...] 
I – Oficiais  
a) Superiores: Coronel, Tenente-Coronel e Major 
b) Intermediários: Capitão 
c) Subalternos: 1º Tenente, 2º Tenente (Minas Gerais, 2017). 

 

No que se refere à sua organização o CBMMG é estruturado em três níveis, sendo o 

primeiro composto pelas Unidades de Direção Geral, o segundo pelas Unidades de 

Direção Intermediárias e o terceiro pelas Unidades de Execução Operacional e 

Execução de Apoio (Minas Gerais, 2017b). 

 

As unidades de Direção Geral, compostas pelo Gabinete do Comando-Geral e pelo 

Estado-Maior do CBMMG, possuem como atribuições o planejamento geral e a 

organização da Corporação, visando atender as necessidades de pessoal, logística e 

os seus objetivos; e o acionamento, por meio de diretrizes e ordens, das unidades de 

execução de apoio e operacional, fiscalizando-as e coordenando-as (Minas Gerais, 

2017b). É delas, que são emanadas, por exemplo, as diretrizes constantes do Plano 

de Comando.  

 

Já as Unidades de Direção Intermediária, compostas pela Assessoria de Assistência 

à Saúde (AAS), Diretoria de Atividades Técnicas (DAT), Diretoria de Recursos 

Humanos (DRH), Diretoria de Logística e Finanças (DLF), Academia de Bombeiros 

Militar, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º Comandos Operacionais de Bombeiros (COB), tem como 

atribuições a condução das respectivas unidades nas atividades operacionais, de 
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pessoal e de material da Corporação, de acordo com as diretrizes e ordens das 

Unidades de Direção Geral (Minas Gerais, 2017b), (CBMMG, 2018). 

 

As Unidades de Execução de Execução Operacional, compostas pelos Batalhões, de 

apoio, compostas pelos Batalhões, Companhias Independentes, Companhia e 

Pelotões de Bombeiros, e as Unidades de Execução de Apoio compostas pelo Centro 

de Atividades Técnicas (CAT), Centro de Suprimento e Manutenção (CSM), Centro 

de Operações de Bombeiro Militar (COBOM) e Ajudância-Geral, por sua vez, compete 

à realização das atividades operacionais e de apoio em conformidade com as 

diretrizes emanadas das Unidades de Direção Intermediária (Minas Gerais, 2017b), 

(CBMMG, 2018). 

 

O CBMMG tem como lema “salvar vidas e bens alheios” e para o cumprimento dessa 

missão, consagrada nas Constituições Federal e do Estado de Minas Gerais, a 

Corporação tem assegurada a condição de órgão permanente ligado à administração 

direta do Estado e subordinação direta ao Governador do Estado. Esse status de 

órgão permanente garante a instituição sua existência independentemente de vontade 

Governamental. 

 

Ainda, conforme consta do Plano de Comando da Corporação, o CBMMG conta com 

um efetivo de 5.500 bombeiros militares, uma frota de 1053 veículos e está presente 

em 63 municípios mineiros (CBMMG, 2017).  

 

Quanto às atribuições do CBMMG, essas são definidas, em linhas gerais pelas 

Constituições Federal e Estadual e ampliadas por legislação específica, como a Lei 

de Organização Básica, como se vê: 

 
Art. 3º - Compete ao Corpo de Bombeiro Militar: 
I - coordenar e executar as ações de defesa civil, proteção e socorrimento 
públicos, prevenção e combate a incêndio, perícias de incêndio e explosão em 
locais de sinistro, busca e salvamento; 
(Vide art. 2º da Lei nº 14.130, de 19/12/2001.) 
II - atender a convocação, à mobilização do Governo Federal inclusive, em 
caso de guerra externa ou para prevenir grave perturbação da ordem ou 
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ameaça de sua irrupção, subordinando-se à Força Terrestre para emprego em 
suas atribuições específicas de Corpo de Bombeiros Militar e como participante 
da defesa interna e territorial; 
III - coordenar a elaboração de normas relativas à segurança das pessoas e 
dos seus bens contra incêndios e pânico e outras previstas em lei, no Estado; 
IV - exercer a polícia judiciária militar, relativamente aos crimes militares 
praticados por seus integrantes ou contra a instituição Corpo de Bombeiros 
Militar, nos termos da legislação federal específica; 
V - incentivar a criação de Bombeiros não militares e estipular as normas 
básicas de funcionamento e de padrão operacional; 
VI - exercer a supervisão das atividades dos órgãos e das entidades civis que 
atuam em sua área de competência; 
VII - aprimorar os recursos humanos, melhorar os recursos materiais e buscar 
novas técnicas e táticas que propiciem segurança à população (Minas Gerais, 
2017b) 
 

Fundamentado, em especial, no previsto no inciso VII do artigo 3º da Lei de 

Organização Básica, a Corporação vem, diuturnamente, buscando mecanismos de 

aprimoramento de seus recursos, técnicas e táticas com vistas a propiciar à população 

mineiro um atendimento de qualidade no que se refere à proteção pública. 

 

O mecanismo de aprimoramento recentemente implementado veio consubstanciado 

no Plano de Comando da Corporação, cuja vigência abrange o período de 2015 a 

2026, e que teve sua segunda edição revisada no ano de 2017. A proposta é submeter 

o Plano a revisões periódicas bienais (CBMMG, 2017, p.11). 

 

Pela contextualização histórica do Plano de Comando, é possível perceber que tão 

logo se desvinculou da PMMG o primeiro passo dado pelo CBMMG foi a 

reorganização da sua identidade organizacional, isso ainda no ano de 1999; em 

seguida, no ano de 2006 foi elaborado o primeiro Planejamento Estratégico que teve 

sua primeira revisão no ano de 2010 (Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, 

2017, p. 11). 

 

Esses marcos, considerados relevantes na história do planejamento estratégico do 

Corpo de Bombeiros, permitiram à instituição, no período de 2000 a 2016, obter um 

crescimento de praticamente 100% em relação à sua presença no Estado, saltando 

de 32 municípios no ano 2000 para 63 municípios em 2016 (Corpo de Bombeiros 

Militar de Minas Gerais, 2017, p. 20). 
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Também, no mesmo período, houve avanços significativos em outras áreas como, por 

exemplo, ocorrências atendidas, que saltaram de 142.382 no ano de 2000 para 

331.301 em 2016; aumento da frota de 222 veículos para 1053, com consequente 

redução de sua vida útil, que passou de 15 para 8 anos em média e; aumento do 

efetivo de 3821 para 5795 (Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, 2017, p. 21 

a 25). 

 

Já o atual Plano de Comando tem sua diretriz estratégica para o período de 2015 a 

2026 insculpida em três linhas de ações prioritárias: expansão do atendimento, 

otimização administrativa e participação da comunidade no processo de segurança 

pública (Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, 2017, p. 9). 

 

Tendo em vista que o foco do presente estudo se concentra nos processos internos 

da Corporação, o objeto de estudo será pautado nas duas primeiras linhas de ação, 

conforme exposto no Plano de Comando: 

 

Expandir o serviço no Estado com recursos contingenciados é um desafio. 
Necessita-se mudar conceitos, rever estruturas e otimizar processos. (...) 
 
A otimização administrativa tem foco na mudança dos processos internos para 
servir melhor à sociedade e valorizar a atividade operacional. Procura-se 
otimizar os recursos humanos e procedimentos administrativos para dispor o 
maior número possível de bombeiros militares no serviço de atendimento de 
ocorrências (Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, 2017, p. 9). 

 

Para alcançar os objetivos estratégicos propostos o Plano de Comando foi idealizado 

com três ciclos de trabalho, sendo o primeiro ciclo que compreende o período de 2015 

a 2018 destinado a consulta e participação do público interno da Corporação e 

identificação das expectativas dos cidadãos; o segundo, que abrange o período de 

2019 a 2022, destinado ao alinhamento entre processos internos e expectativas dos 

cidadãos; e, por fim, o terceiro ciclo, no período de 2023 a 2026, destinado à 

verificação da excelência dos serviços prestados e monitoramento. 
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Figura 01 . Ciclos de trabalho 

Fonte: Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, 2017, p. 12 

 

A realização de cada ciclo propõe a aplicação dos padrões de gerenciamento da 

qualidade, com base no PDCA (Plan-Do-Check-Act), que trata-se de uma técnica de 

gestão alicerçada em quatro passos, cujo objetivo é melhorar os processos/produtos 

de forma contínua (Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, 2017, p. 12). 

 

Sob esses argumentos e ainda considerando que o foco traçado pelo plano de 

comando busca a inovação dos processos administrativos e dos serviços prestados 

em favor de uma instituição sustentável, verificou-se a pertinência em realizar a 

presente pesquisa (Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, 2013). 

 

A metodologia adotada para o Plano de Comando do CBMMG é a do gerenciamento 

de projetos, por se tratar de uma opção estratégica na busca de alto desempenho 

(CBMMG, 2017, p. 58). Essa opção metodológica se deve ao fato de que, ao trabalhar 

com projetos, é possível vincular o orçamento disponibilizado para a Corporação, além 

de viabilizar o controle do escopo e prazo das entregas de uma maneira mais dinâmica 

e proativa (CBMMG, 2017, p. 58). 
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No atual Plano de Comando os temas abordados na primeira edição foram 

organizados em um portfólio que possui um eixo principal e quatro eixos suportes. O 

eixo principal é denominado “Expansão do atendimento”.  

 

O eixo principal prevê a expansão do Corpo de Bombeiros Militar de Minas 
Gerais, estendendo sua presença a mais municípios e aumentando sua 
capacidade operacional, por meio do programa Capilarização do CBMMG, que 
busca descentralizar o atendimento, favorecendo a proteção à vida, ao meio 
ambiente e ao patrimônio (CBMMG, 2017, p. 64). 
 

Os eixos suportes que constituem a base para o eixo principal são: Excelência no 

atendimento, proteção e defesa civil, segurança contra incêndio e pânico e 

comunicação institucional. Para cada eixo suporte foram organizados programas e 

projetos, que integram a organização do portfólio. 

 

Figura 02 . Eixo principal e Eixos suportes 

Fonte: Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, 2017, p. 63 

 

Além da abordagem sob o ponto de vista de eixo principal e eixos suportes, o portfólio 

do Plano de Comando foi estruturado em nove programas que contém vinte e um 

projetos: 

 

Os programas são grupos de projetos gerenciados de forma integrada, de 
modo que os resultados são vinculados aos objetivos almejados. Os programas 
podem ser compostos pela fragmentação de uma ação muito abrangente em 
diversos projetos ou pelo agrupamento de projetos complexos e autônomos, 
executados, em paralelo, para criar resultados coordenados e convergentes 
(CBMMG, 2017, p. 61). 
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Por sua vez, a definição dos projetos que compõem o portfólio fundamentou-se nos 

desdobramentos de ações produzidos nos anos de 2015 e 2016 e nas sugestões do 

núcleo dos colaboradores, composto por oficiais de áreas distintas da Corporação 

(CBMMG, 2017, p. 62). 

 

Numa leitura acurada do Plano de Comando percebe-se que o termo 'Inovação' e suas 

variações aparecem com bastante frequência, de forma geral, centrado em termos 

envolvendo tecnologias e processos. No campo da tecnologia se relacionam à 

melhoria de equipamentos e comunicações e no campo dos processos aquelas 

relacionadas à racionalização administrativa.  

 

Diante disso, percebe-se que a instituição optou por uma estratégia de inovação para 

seu crescimento e desenvolvimento, o que também ajudou na justificativa do presente 

estudo. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo serão apresentados os principais conceitos teóricos que constituem a 

base da pesquisa. Inicialmente são apresentados os conceitos de inovação e suas 

tipologias; a seguir, são apresentados e discutidos os conceitos de estratégia e 

planejamento na Administração pública, inovação como parte da estratégia na 

Administração Pública; e ao final, o marco teórico, de onde se extrai contribuições do 

referencial teórico para a pesquisa que fora realizada. 

 

3.1. Inovação: conceitualização e tipologias 

 

Schumpeter (1942) atribui ao termo inovação o processo de realizar mudanças, 

grandes e pequenas, radicais e incrementais, em produtos, processos e serviços, que 

resultam na introdução de algo novo, agregando valor aos clientes e contribuindo para 

o armazenamento de conhecimento da organização. 

 

Drucker (1985), a respeito da inovação, afirmava se tratar de uma ferramenta 

específica dos empreendedores, pela qual eles se aprofundam nas mudanças como 

uma oportunidade para negócios ou serviços diferentes. Dizia também que a inovação 

pode ser considerada uma disciplina, pois pode ser aprendida e praticada. 

 

Drucker (2001, p. 74) ao cuidar do aspecto conceitual afirma que “Inovação não é um 

lampejo de genialidade, é trabalho duro, que deve ser organizado como uma parte 

regular de cada unidade dentro da empresa e de cada nível gerencial”. 

 

O termo inovação é definido pelo Department of Trade and Industry (2004) como a 

boa exploração de novas ideias. 

 

A Lei 10.973, de 2 de dezembro de 2004, alterada pela Lei 13.243, de 11 de janeiro 

de 2016, que dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica 

no ambiente produtivo, define o termo inovação como introdução de novidade ou 
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aperfeiçoamento no ambiente produtivo e social que resulte em novos produtos, 

serviços ou processos ou que compreenda a agregação de novas funcionalidades ou 

características a produto, serviço ou processo já existente que possa resultar em 

melhorias e em efetivo ganho de qualidade ou desempenho.  (Lei n. 10.973, 2004) 

 

Ainda nos aspectos conceituais, pode-se recorrer a Sakar (2007), que afirma ser 

possível perceber que a inovação requer boas ideias, que nem sempre serão novas, 

vindas de um processo nunca pensado, e que às vezes poderá ser apenas a 

adaptação de uma antiga ideia, uma ideia velha usada de uma nova forma. Na visão 

do autor, para ser considerada uma inovação, será necessário que esta ideia, nova 

ou reaplicada, tenha um impacto e proporcione um resultado. 

 

Sakar (2007, p. 115) reforça sua afirmativa ao discorrer sobre a etmologia do termo 

inovar. Para ele a palavra “inovar” deriva do latim in+novare, que significa “fazer novo”, 

renovar ou alterar. De forma simples, pode-se inferir que inovação significa ter uma 

nova ideia ou, por vezes, aplicar as ideias de outras pessoas em novidades ou de 

forma nova. 

 

Carvalho, Reis e Cavalcante (2011, p. 25), em relação ao aspecto conceitual do termo 

inovação, apresentam o esquema formulado por Mattos, Stoffel e Teixeira (2010): 

“Inovação = Ideia + Implementação de ações + Resultado”. Ao se reportarem ao 

preconizado no Manual de Oslo (2005), os autores afirmam que: 

 
Uma inovação é a implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou 
significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método de 
marketing, ou um novo método organizacional nas práticas de negócios, na 
organização do local de trabalho ou nas relações externas (Carvalho, Reis e 
Cavalcante, 2011, p. 25). 

 

Carvalho, Reis e Cavalcante (2011), ainda baseados no conceito formulado no Manual 

de Oslo (2005), entendem que a inovação está associada à introdução, com êxito, de 

um produto (ou serviço) no mercado ou de um processo, método ou sistema na 

organização. E que essa implementação pode ser de algo que até então não existia 

ou que contém alguma característica nova e diferente do padrão em vigor. Assim, na 
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visão desses autores, para ser considerada inovação, é preciso sua implementação e 

obtenção de vantagem em relação aos demais competidores do mercado.  

 

Ainda nessa mesma linha de entendimento, Carvalho, Reis e Cavalcante (2011, p. 25) 

afirmam que “a inovação não é uma ação única, mas um processo total de 

subprocessos inter-relacionados. Não é apenas a concepção de uma ideia nova, nem 

a invenção de um novo dispositivo, nem o desenvolvimento de um novo mercado”. De 

acordo com os autores, o processo consiste em tudo isso agindo de forma integrada. 

 

Moreira e Vargas (2015), por sua vez, entendem que mais que um fenômeno de 

interesse organizacional, a capacidade de inovação das firmas se torna um meio para 

gerar desenvolvimento econômico e, assim, se torna uma meta governamental. 

 

Para Tidd & Bessant (2015), “as definições acerca de inovação podem variar na teoria, 

mas todas elas ressaltam a necessidade de completar os aspectos de 

desenvolvimento e de aprofundamento de novos conhecimentos, não somente de sua 

invenção”. 

 

Quanto às tipologias de inovação, já na década de 1980, Freeman (1987), ao abordar 

o tema, as definiu em quatro categorias: incremental, radical, mudanças do sistema 

tecnológico e mudanças no paradigma técnico-econômico (revolução tecnológica). A 

divisão nessas categorias levou em consideração o grau de inovação e comparação 

com o que existia antes. 

 

Na visão de Freeman (1987), a inovação incremental é a que ocorre com maior ou 

menor intensidade, de forma contínua, em qualquer indústria ou atividade de serviço, 

uma vez que se trata do nível mais elementar da mudança tecnológica e propicia 

melhoria em processos, arranjos logísticos, design e qualidade de serviços e produtos. 

Para este autor, embora muitas inovações incrementais possam surgir como resultado 

de programas organizados de pesquisa e desenvolvimento, estas inovações podem 

frequentemente ocorrer não tanto como resultado de atividade de pesquisa e 
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desenvolvimento, mas como resultado de invenções e melhorias sugeridas por 

engenheiros e outros profissionais envolvidos diretamente no processo de produção 

ou como resultados de iniciativas e propostas de usuários. 

 

Nesta linha de raciocínio acerca da inovação incremental proposta por Freeman 

(1987) pode-se inferir que a inovação pode ser o resultado de uma solução criativa de 

um colaborador, uma forma de atender o cliente, uma alternativa de determinada 

etapa do processo produtivo ou a modificação de um insumo para um novo produto. 

 

Autores como Johannessen, Oslan e Lumpkin (2001), por exemplo, enxergavam de 

forma ampliada os sentidos sobre inovação. Além de definirem inovação como criação 

de novidade, esses pesquisadores usaram seis diferentes tipos de inovação para 

medi-las. De acordo com eles elas podem ocorrer em seis distintas áreas: novos 

produtos, novos serviços, novos métodos de produção, abertura para novos 

mercados, novas fontes de fornecimento e novas maneiras de se organizar. Para esta 

abordagem conceitual, os referidos autores se conectam aos escritos da OCDE; 

FINEP (2005). 

 

Inovação de produto: Uma inovação de produto é a introdução de um bem novo 
ou significativamente melhorado no que concerne a suas características ou 
usos previstos. Incluem-se melhoramentos significativos em especificações 
técnicas, componentes e materiais, softwares incorporados, facilidade de uso 
ou outras características funcionais.  

Inovação de serviços: Uma inovação de serviço é a introdução de um serviço 
novo ou significativamente melhorado no que concerne a suas características 
ou usos previstos. Incluem-se melhoramentos significativos em especificações 
técnicas, softwares incorporados ou outras características funcionais.  

Inovação de processos: Uma inovação de processo é a implementação de um 
método de produção ou distribuição novo ou significativamente melhorado. 
Incluem-se mudanças significativas em técnicas, equipamentos e/ou 
softwares. As inovações de processo podem visar reduzir custos de produção 
ou de distribuição, melhorar a qualidade ou ainda produzir ou distribuir produtos 
novos ou significativamente melhorados.  

Inovação de marketing: Uma inovação de marketing é a implementação de um 
novo método de marketing com mudanças significativas na concepção do 
produto ou em sua embalagem, no posicionamento do produto, em sua 
promoção ou na fixação de preços.  
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Inovação organizacional: Uma inovação organizacional é a implementação de 
um novo método organizacional nas práticas de negócios da empresa, na 
organização do seu local de trabalho ou em suas relações externas (OCDE; 
FINEP, 2005, p.64, 156, 169 e 177). 

 

Passos (2003, p. 124), por sua vez, afirma que a inovação pode ser dividida em dois 

tipos básicos:  

 

Radical – baseada no desenvolvimento e introdução de novos produtos, resulta 
em redução de custos e aumento da qualidade em produtos já existentes no 
mercado, sendo capaz de alterar para sempre o perfil da economia mundial, 
como o que ocorreu a partir da década de 50, quando foi desenvolvida a 
microeletrônica;  

Incremental – ocorre com melhorias de um produto. Essa inovação muitas 
vezes, não é percebida pelo consumidor, mas causa grande impacto na 
eficiência técnica, aumentando a produtividade, possibilitando diferentes 
aplicações a um produto já existente. O design, a diminuição de materiais na 
produção também são inovações incrementais (Passos, 2003, p. 124). 

 

Ao discorrer sobre os demais tipos de inovação Santos, Fazio e Mere (2011, p. 5) 

reportam-se aos escritos de Freeman (1987) que assim os define: 

 

Inovações radicais são eventos descontínuos e são o resultado de uma 
atividade de pesquisa e desenvolvimento deliberada realizada em empresas 
e/ou universidades e laboratórios. As mudanças do sistema tecnológico afetam 
um ou vários setores da economia, assim como causam a entrada de uma 
empresa em novos setores. Elas são baseadas na combinação de inovação 
radical e incremental, junto com inovações organizacionais, afetando mais do 
que uma ou pequena quantidade de empresas. Algumas mudanças no sistema 
tecnológico são tão fortes que têm importante influência no comportamento da 
economia. A expressão paradigma tecno-econômico implica um processo de 
seleção econômica do âmbito da combinação de inovações tecnicamente 
factíveis e, de fato, isto toma um tempo relativamente longo. Um paradigma 
tecno-econômico é aquele que afeta a estrutura e as condições de produção e 
distribuição de quase todo o ramo da economia (Santos, Fazion & Meroe, 2011, 
p. 5). 

 

Em seus estudos, Carvalho, Reis e Cavalcante (2011, p. 27 - 31) utilizam a 

classificação da inovação proposta pelo Manual de Oslo (2005): de produtos, de 

serviços, de processos, de marketing e organizacional. Estes autores entendem que, 
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no contexto das inovações, há três elementos internos das organizações que 

viabilizam o aproveitamento das oportunidades:  

1. ambiente propício à inovação; 

2. pessoas criativas (empresários, colaboradores, funcionários), preparadas e 

estimuladas para inovar; 

3. processo (ou método) sistemático e contínuo. 

 

Afirmam ainda os autores que, dentre esses três elementos, as pessoas são 

consideradas o elemento fundamental. 

 

Do ponto de vista de Carvalho, Reis e Cavalcante (2011, p. 15) existem também 

elementos externos que contribuem para a capacidade de inovar, como: políticas, 

investimentos e estímulos do governo; articulação entre associações e federações de 

empresas; abertura de universidades e institutos a parcerias; e financiamento e 

fomento à inovação. 

 

Ainda, conforme opina Soares (2009), o principal objetivo da inovação no serviço 

público é otimizar os recursos disponíveis, por meio de formas inovadoras de gestão 

e organização, gerando maiores benefícios à sociedade, que é a usuária de seus 

serviços (Soares, 2009). 

 

Já para Tidd & Bessant (2015, p. 24) inovar não é apenas abrir novos mercados, ela 

pode oferecer novas formas de servir a mercados já maduros e estabelecidos. Para 

os autores existem quatro dimensões da inovação, que também são denominadas por 

eles como categorias abrangentes:  

 

Inovação de produto – mudanças no que (produtos/serviços) uma empresa 
oferece; 

Inovação de processo – mudanças na forma como os produtos/serviços são 
criados e entregues; 
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Inovação de posição – mudanças no contexto em que produtos/serviços são 
introduzidos; 

Inovação de paradigma – mudanças nos modelos mentais subjacentes que 
orientam o que a empresa faz (Tidd & Bessant, 2015, p. 24-25) 

 

Na Figura 3, apresentada por Tidd & Bessant (2015, p. 25) é possível verificar como 

os “4Ps” da inovação fornecem a estrutura para um mapa do espaço de inovação 

disponível para qualquer empresa. 

 

 

Figura 3. Os 4Ps do espaço inovativo. 

Fonte: Tidd, J.; Bessant, J. (2015). Gestão da Inovação. Tradução Félix 
Nonnenmacher. 5 ed. Porto Alegre: Bookman. p. 25. 

 

Conforme pode-se inferir, a inovação deve fazer parte do planejamento e da estratégia 

das organizações na busca de competitividade e de posicionamento no mercado. E 

para os órgãos públicos, respeitadas suas peculiaridades e limitações, tal afirmativa 

também é aplicável. 
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3.1 Inovação em Serviços 

 

Dentro do contexto da inovação, considerando que a pesquisa aborda uma instituição 

pública que presta uma modalidade de serviço público relacionada à atividade de 

segurança pública exercida pelo CBMMG, importa destacar a inovação em serviços. 

Sob o ponto de vista de serviço público torna-se imperioso destacar o posicionamento 

dos doutrinadores, como, por exemplo, Justen Filho (2014, p. 727), que entende que: 

 

Serviço público é atividade pública administrativa de satisfação concreta de 
necessidades individuais ou transindividuais, materiais ou imateriais, 
vinculadas diretamente a um direito fundamental, insuscetíveis de satisfação 
adequada mediante os mecanismos da livre iniciativa privada, destinada a 
pessoas indeterminadas, qualificada legislativamente e executada sob regime 
de direito público (Justen Filho, 2014, p.727). 

 

Dessa afirmação pode-se extrair que, na visão do autor, serviço público é uma forma 

de concretização do direito a pessoas indeterminadas cuja responsabilidade 

inescusável é da Administração Pública. Araujo (2010, p. 123) oferece uma visão 

ampliada do conceito ao afirmar que “serviço público é toda atividade exercida pelo 

Estado, através de seus Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário para a realização 

direta ou indireta de suas finalidades”. 

 

Para Mello (2011, p. 679): 

 
Serviço público é toda atividade de oferecimento de utilidade ou comodidade 
material fruível diretamente pelos administrados, prestado pelo Estado ou por 
quem lhe faça as vezes, sob um regime de direito público – portanto 
consagrador de prerrogativas de supremacia e de restrições especiais – 
instituído pelo Estado em favor dos interesses que houver definido como 
próprios no sistema normativo”. (Mello, 2011, p.679) 

 

A definição de serviços públicos defendida por Di Pietro (2014, p, 107) também não 

difere muito dos conceitos formulados pelos autores retromencionados. Na visão da 

autora serviço público é 

 

 
 
[...] toda atividade material que a lei atribui ao Estado para que a exerça 
diretamente ou por meio de seus delegados, com o objetivo de satisfazer 
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concretamente às necessidades coletivas, sob regime jurídico total ou 
parcialmente público. (Di Pietro, 2014, p.107) 

 

Dessa forma, considerando que a segurança pública caracteriza uma atividade 

atribuída ao Estado por lei, com o objetivo de promover a preservação da ordem 

pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, é possível inferir que se trata 

de uma modalidade de serviço público. 

 

Por inovação em serviços, Carvalho, Reis e Cavalcante (2011, p. 28), entendem que 

é a introdução de um serviço novo ou melhorado no que concerne a suas 

características ou usos previstos. Para os autores, a inovação em serviços Inclui 

melhoramentos significativos em especificações técnicas, softwares incorporados ou 

outras características funcionais. 

 

Carvalho, Reis e Cavalcante (2011, p. 18) reforçam que:  

 
Empresas de serviços também precisam inovar. Serviço inovador é aquele que 
proporciona ao cliente uma experiência única que o satisfaz e o faz sentir 
vontade de buscar a empresa novamente. Como serviços são mais facilmente 
“imitados” do que produtos, o serviço inovador precisa ter componentes 
(parcerias, forma de atender, velocidade de atendimento, tratamento, etc.) 
diferenciados para dificultar a imitação pela concorrência. (Carvalho, Reis e 
Cavalcante, 2011, p.18) 

 

Por sua vez, Marr (2012, p.1) afirma que a inovação nas empresas de serviços deve 

ser visto como um processo continuo, alinhando-se ao pensamento de que o processo 

de inovação radical vem seguido do processo contínuo de inovação incremental, e 

que isso aponta para um ciclo sistêmico em busca da continuidade do processo de 

implantação da característica inovadora. O autor ainda complementa desenvolvendo 

a ideia de que o processo de inovação em serviço se dá através de ciclos que podem 

ser visualizados, de forma simplificada, em quatro fases: ideia, design, 

desenvolvimento e o marketing, que atuam de forma interativa. 

 

Moreira e Vargas (2015) ressaltam que o nível de atividades de serviços nas 

economias passa a ser utilizado, inclusive, como indicador de desenvolvimento 

econômico, o que sugere uma atenção especial à inovação em serviços. 
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Sob o ponto de vista de Moreira e Vargas (2015, p. 190) 

 

A consideração do processo de inovação em atividades de serviços, no 
entanto, mostra-se uma tarefa que deve abarcar as especificidades do setor – 
alto dinamismo, interatividade entre o prestador e o cliente e elevada 
diversidade nas atividades, entre outras –, o que impõe o desafio de não 
somente transpor as lógicas consideradas para a inovação nas atividades 
industriais, mas de buscar prioritariamente um entendimento para o processo 
de inovação aplicado propriamente às atividades de serviços. (Moreira e 
Vargas, 2015, p.190) 

 

Para os autores há necessidade de mais estudos voltados para a investigação de 

indução de inovações por clientes governamentais, observando-se modelos teóricos 

existentes com abordagem sistêmica, de tal forma que poderão trazer contribuições 

significativas, sob uma perspectiva ampliada, aos estudos da inovação em serviços. 

 

3.3 Estratégia e Planejamento na Administração Pública 

 

Mintzberg e Waters (1985) definem estratégia como um plano para delinear futuras 

ações, processo que tende a ser analítico ao traçar metas de longo alcance e 

desenvolver um plano de ação para a organização.  

 

Em seus estudos esses pesquisadores identificaram, a princípio, dois tipos de 

estratégias: a deliberada e a emergente. A primeira define o plano antes da execução, 

costuma ser top-down e possui as seguintes características: clareza no objetivo final, 

informações conhecidas por todos os envolvidos, desenvolve-se conforme o 

planejado, sem interferências externas, o que exige um estudo prévio do ambiente. Já 

a segunda ocorre sem planejamento, durante a execução da ação, tende a emergir 

de uma ação coletiva, é bottom-up. Os autores afirmam que ambas fazem parte do 

dia a dia das organizações, pois se apresentam misturadas, e não em formas puras. 

Os autores ainda identificam um terceiro tipo de estratégia, a integradora, que 

contempla a deliberada e a emergente. Ou seja, a estratégia integradora defende que 

ambas são desenvolvidas conforme as necessidades ou características da 

organização.  
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Mintzberg e Waters (1985) desenvolveram ainda uma tipologia que envolve oito tipos 

de estratégia: planejada, empreendedora, ideológica, guarda-chuva, de processo, não 

conectada, de consenso e imposta (Figura 4). 

 

ESTRATÉGIA  DEFINIÇÃO DA ESTRATÉGIA  TIPO  

Planejada  A formulação da estratégia cabe à alta gerência e 
sua execução deve ser conforme o planejado.  

Deliberada  

Empreendedora  A visão geral da estratégia é definida através da 
visão de um indivíduo, podendo receber 
modificações no decorrer da implementação.  

Integradora  

Ideológica  As visões podem ser individuais ou coletivas. 
Ocorre quando os membros de uma organização 
compartilham uma visão e a perseguem.  

Deliberada  

Guarda-chuva  O líder possui um controle parcial da estratégia, ele 
define limites e os demais atores trabalham dentro 
desse contexto.  

Integradora  

De processo  A estratégia é definida pelos líderes e os atores 
podem manobrar a execução para atingir os 
resultados.  

Integradora  

Não conectada  Um indivíduo ou uma parte da organização cria seu 
próprio padrão e fluxo de ações.  

Emergente  

De consenso  Diferentes atores convergem para uma mesma 
ideia ou um mesmo padrão sem a necessidade de 
intervenção da direção geral.  

Emergente  

Imposta  Ocorre quando o ambiente externo força a 
organização a mudar uma estratégia.  

Deliberada  

Figura 4 - Tipologia de formação de estratégia 

Fonte: Mintzberg, H. & Waters, J. A. (1985). Of Strategies Deliberate and Emergent. 

Strategic Management Journal, 6(3), 257-272. 

 

Segundo Nonaka (1988, p. 10), existem três vertentes acerca do processo de 

formação da estratégia:  

 

Racional, de estratégia deliberada; incremental, de estratégia emergente; e 
integradora, que reconhece ambas estratégias, deliberada e emergente, 
simultaneamente. Suspeita-se que o processo de formação de estratégia 
receba influências do ambiente, onde ambientes mais estáveis tendem a 
utilizar estratégias deliberadas com maior frequência que ambientes mais 
dinâmicos. (Nonaka,1988, p. 10)  
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Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2009) afirmam que a forma de desenvolver a 

estratégia pode ser influenciada por características diversas, como cultura, perfil do 

gestor e setor no qual a organização está inserida. Para estes autores, o conceito de 

estratégia é milenar e tem sua origem no militarismo, como um conjunto de ações 

deliberadas por generais para conquistar e ou controlar territórios. De forma parecida, 

já no meio empresarial, o termo estratégia é definido como um conjunto de ações 

adotadas por uma organização para atingir seus objetivos de forma mais eficiente.  

 

Na Administração Pública os termos estratégia e planejamento caminham juntos, 

conforme se vê no estudo de Corrêa (2007) sobre o planejamento estratégico e gestão 

pública por resultados no processo de reforma administrativa do estado de Minas 

Gerais. Para a autora, a tarefa de reformar uma organização como o Estado pode se 

dar de uma forma menos complexa quando o governo é capaz de estabelecer 

estratégias claras de intervenção no modelo de administração pública (Corrêa, 2007, 

p. 487). 

 

Ao tratar do planejamento em sentido “lato sensu”, Oliveira (2014b, p. 9), afirma que: 
 

O planejamento corresponde ao estabelecimento de um conjunto de 
providências a serem tomadas pelo executivo para a situação em que o futuro 
tende a ser diferente do passado; entretanto, a empresa tem condições e meios 
de agir sobre as variáveis e fatores, de modo que possa exercer alguma 
influência; o planejamento é, ainda, um processo contínuo, um exercício mental 
que é executado pela empresa, independentemente de vontade específica de 
seus executivos, sendo essa a razão de algumas empresas não terem um 
processo de planejamento estruturado, mas mesmo assim apresentam 
algumas ações “planejadas”. O planejamento também pressupõe a 
necessidade de um processo decisório que ocorrerá antes, durante e depois 
de sua elaboração e implementação na empresa (Oliveira, 2014b, p. 9). 

 

Conforme Cardoso Jr. (2014), são muitas as nuances (sic) que permeiam a trajetória 

do planejamento no Brasil, desde o modelo tradicional conservador, que marca sua 

concepção original, até o modelo ressignificado pela democratização da 

administração pública, cujo marco referencial é a Constituição Federal de 1988. A 

trajetória teve seu início na década de 1930, durante o governo de Getúlio Vargas, e 

acompanhou um despertar do ativismo estatal na promoção da industrialização da 
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economia, apoiando-se muito significativamente no sentido de urgência da missão 

desenvolvimentista. À época o planejamento não se consolidou com maturidade 

sistêmica e era realizado em caráter discricionário, sob o comando do recém-criado 

Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP), órgão direcionado a prestar 

assessoria técnica direta ao presidente. 

 

Já na segunda metade da década de 1950, com a ascensão de Juscelino Kubitscheck 

ao poder, aumentou-se o peso do Estado na promoção do desenvolvimento e, com 

isso, a conotação mais presente e permanente da sua função de planejamento, 

conforme afirma Soares (2016). Foi nesse contexto, por meio da implementação do 

Plano de Metas de JK, que a administração pública brasileira observou a primeira 

experiência efetiva de planejamento público, realizada de forma dialogada com 

diretrizes e diagnósticos de agentes internacionais, que colaboraram para difundir no 

país uma ideologia desenvolvimentista (Cardoso Jr, 2014, como citado em Soares, 

2016). Esse período, de acordo com Soares (2016) inaugurou a chamada “Era de 

Ouro do Planejamento”, que perdurou até a década de 1970.  

 

Para Cardoso (2014, pp. 33 e 34), foi durante o regime militar, que perdurou de 1964 

a 1985, que o país observou o auge do planejamento público, o qual esteve fortemente 

associado à instauração dos Planos Nacionais de Desenvolvimento (PNDs) e ao 

prestígio envolvido na publicação de grandes medidas de desenvolvimento. Nessa 

época, o planejamento então foi direcionado à construção de planos 

macroeconômicos audaciosos, buscando conciliar a estabilização macroeconômica 

com a manutenção do crescimento.  

 

A chamada “Era de Ouro do Planejamento” foi destituída juntamente com o regime 

militar, como resultado de efeitos combinados da crise emergente de sustentação do 

ritmo de crescimento econômico e da crise do próprio autoritarismo deste regime, 

levando à crescente pressão pela redemocratização do Brasil. Assim, a queda brusca 

no funcionamento do sistema de planejamento público no Brasil acompanhou o 

esgotamento do modelo autoritário, que forçava o governo a responder aos anseios 
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de uma sociedade cada vez mais complexa e ativa pela reivindicação dos direitos de 

participar das decisões governamentais (Soares, 2016, p. 2).  

 

Assim, a promulgação da Carta Magna de 1988 e a redemocratização representaram 

um novo ponto de inflexão à função de planejamento público no Brasil, inaugurando 

uma sistemática formal de ordenamento das ações governamentais, e respondeu à 

necessidade de racionalização do processo decisório, oriunda sobretudo da perda de 

legitimidade do núcleo político dominante, como uma busca pela transformação 

afirmativa do planejamento. 

 

Sobre a importância do processo decisório, Mafra Pereira (2011) reforça que: 

 
A tomada de decisão denota como um conjunto de ações e fatores que se 
iniciam a partir da identificação daquilo que impulsiona a ação, culminando em 
processos específicos para a ação. O decisor precisa embasar suas decisões 
em informações precisas, relevantes e confiáveis, bem como em suas 
experiências para a ação de decidir (Mafra Pereira, 2011). 

 

Surge então, neste novo contexto constitucional, o Plano Plurianual (PPA) como uma 

das inovações introduzidas pela nova Constituição Brasileira no que se refere à 

formalização do planejamento, juntamente com o redesenho de toda a sistemática 

orçamentária (Carneiro, 2015, p.275). Esse ordenamento formal estabeleceu a 

obrigatoriedade da adoção, a padronização dos instrumentos e as bases essenciais 

das peças de planejamento e orçamentárias. Se somadas essas determinações ao 

ambiente político que permeou a Constituinte, pode-se dizer que foram instituídas as 

bases normativas do planejamento democrático no Brasil. 

 

Ainda, em relação ao planejamento público, Rodrigues (2017, p.18) argumenta que 

se trata de um tema relevante e de interesse nacional, pois possibilita à administração 

pública melhorar sua gestão, retomar o desenvolvimento e melhorar a qualidade de 

vida dos cidadãos, reduzindo as desigualdades sociais.  
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Com o objetivo de facilitar a compreensão dos termos, torna-se importante esclarecer 

que Administração Pública, conceitualmente, pode ser entendida como o conjunto de 

órgãos, serviços e agentes do Estado que procura satisfazer as necessidades da 

sociedade, tais como educação, cultura, segurança, saúde, etc. Administração Pública 

é a gestão dos interesses públicos, por meio da prestação de serviços públicos, sendo 

dividida em administração direta e indireta. Podemos ainda dizer que a Administração 

Pública é responsável pela promoção do bem comum Rodrigues (2017, p. 20). 

 

Rodrigues (2017, p. 15) entende que a elaboração de um bom planejamento permite 

que as empresas e organizações públicas se preparem de uma maneira mais tranquila 

e equilibrada para as alterações súbitas no ambiente onde estão inseridas, 

respondendo aos desafios com maior rapidez. Para ter êxito, é necessário que o 

planejamento esteja preferencialmente associado às novas ferramentas gerenciais, 

diante deste universo competitivo, sendo a ferramenta mais utilizada e eficaz, o 

planejamento. Rodrigues (2017, p. 16) conclui seu raciocínio afirmando que na 

Administração Pública não é diferente.  

 
O planejamento é fundamental para que os gestores públicos estabeleçam um 
conjunto de providências a serem tomadas para que uma situação futura possa 
ser melhor do que a do passado, o que contribuirá certamente para um melhor 
equilíbrio nas contas públicas e consequentemente, um melhor direcionamento 
e aplicação dos recursos públicos, elevando a qualidade de vida da população 
(Rodrigues, 2017, p. 16). 

 

Quando se aborda o planejamento público é importante destacar que na 

Administração Pública, dos três entes (federal, estadual e municipal), a estratégia está 

sempre relacionada à gestão e ao planejamento público, inclusive, ocorrendo por 

vezes a junção dos termos, tornando-se bastante comum a utilização, no âmbito da 

Administração Pública, dos termos Gestão Estratégica, Planejamento Estratégico e 

Gestão Pública.  

 

Na visão de Pereira (1998), para a administração pública, os anos 1990 foram cruciais 

para o aumento do debate da necessidade de ajuste estrutural para retomada do país 
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frente às crises econômico financeiras vivenciadas. Assim, de acordo com Pereira 

(1998, p. 6): 

 

Podemos encontrar muitas razões para o crescente interesse de que tem sido 
alvo a reforma do Estado nos anos 90. A razão básica está, provavelmente, no 
fato de que houve a percepção generalizada de que o ajuste estrutural não era 
suficiente para que houvesse a retomada do crescimento. Desde meados dos 
anos 80, os países altamente endividados têm-se dedicado a promover o ajuste 
fiscal, a liberalizar o comércio, a privatizar, a desregulamentar. Os resultados 
foram positivos, na medida que se superaram os aspectos agudos da crise: a 
balança de pagamentos voltou a um relativo controle, por toda a parte caíram 
as taxas de inflação, os países recuperaram pelo menos alguma credibilidade. 
(PEREIRA, 1998, p.6) 

 

No caso do Brasil, a base para a realização dos planejamentos públicos, nas esferas 

federal, estadual e municipal, é a disponibilidade orçamentária, conforme prevê a Lei 

Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964 (BRASIL, 2017). A referida norma que 

institui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos 

e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, prevê que a 

Lei de Orçamento deverá conter a discriminação da receita e das despesas, de forma 

a evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho do Governo. 

 

Conforme exposto por Henn et al. (2017, p. 221 – 222) as organizações públicas 

devem planejar suas ações de maneira a contribuir com o desenvolvimento da região 

e do contexto em que se inserem. 

 

Para Rodrigues (2017, p. 17): 

 
Administrar o bem público com a prática do planejamento tem sido uma tarefa 
desafiadora para os gestores públicos. Infelizmente, ainda grande parte dos 
gestores públicos não tem adotado o planejamento, causando sérios reflexos 
negativos na formulação e implementação das diversas políticas nas áreas da 
saúde, educação, habitação, assistência social, entre outras, principalmente 
nos municípios brasileiros (Rodrigues, 2017, p. 17).  

 

Rodrigues (2017) afirma que no Estado de Minas Gerais o Planejamento Público 

sempre foi praticado da forma tradicional com a elaboração do Plano Plurianual para 

um período de quatro anos, aliado às Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e à Lei 
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Orçamentária Anual (Orçamento) elaboradas e executadas anualmente, conforme 

preconiza a Constituição Federal de 1988 e a Constituição do Estado de Minas Gerais, 

promulgada em 1989.  

 

A Constituição do Estado de Minas Gerais (1989), ao tratar dos instrumentos de 

planejamentos públicos, que constituem a base para o planejamento na Administração 

Pública, traz em seu artigo 151, que as leis de iniciativa do Poder Executivo deverão 

estabelecer o plano plurianual de ação governamental; as diretrizes orçamentárias; o 

orçamento anual. 

 

3.4 A Inovação como parte da Estratégia na Administração Pública 

 

Para Oliveira, (2001) as inovações na gestão pública podem ser motivadas, por 

exemplo, pela falta de recursos enfrentada pelo Estado para atender às demandas da 

população ou também devido ao avanço da tecnologia e o processo de 

democratização e urbanização do país. 

 

Nesse mesmo sentido, já dizia Stal (2007), que o interesse dos Estados em promover 

o surgimento de inovações em suas economias deu origem, nas últimas décadas, a 

várias políticas públicas voltadas à indução de inovações, a exemplo de subvenção 

econômica, redução ou isenção de impostos, financiamentos públicos com juros 

reduzidos e concessão de bolsas de pesquisa com vistas ao desenvolvimento 

tecnológico (Stal, 2007). 

 

Ao analisar as experiências exitosas e vencedoras do 1º Prêmio “Excelência em 

Gestão Pública do Estado de Minas Gerais", Nassuno (2007), afirma que os 

paradigmas tradicionais de gestão de organizações públicas foram substituídos por 

outro, baseado em conceitos como flexibilidade, qualidade e inovação. Nassuno 

(2007) entende que esse novo modelo 

 

(...) procura diferenciar-se do burocrático por meio da clara definição de 
objetivos; do aumento da autonomia dos administradores; da implantação da 
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competição administrada; da descentralização e redução dos níveis 
hierárquicos; da adoção de formas flexíveis de gestão; da orientação da ação 
pública para resultados e para o usuário-cidadão e pela maior influência da 
participação da sociedade civil sobre a organização (Nassuno, 2007). 

 

Em seguida, Nassuno (2007) afirma que um elemento central na mudança dos 

padrões de gestão das organizações públicas é a busca pela flexibilidade. Com base 

nessa afirmação, percebe-se que uma organização flexível é uma organização 

totalmente aberta para a prática da inovação, quer seja pública ou privada. 

 

Segundo Gonçalves e Oliveira (2016), estudos sobre inovação em processos de 

trabalho vêm sendo desenvolvidos de forma significativa, trazendo contribuições 

teóricas e empíricas que auxiliam na compreensão do modelo de processos de 

inovação. Entretanto, existe um grande espaço para que se pesquise sobre inovação 

no Serviço Público e os resultados atingidos, já que não é um assunto tratado 

amplamente na literatura. 

 

Percebe-se com base nessa afirmação uma lacuna do conhecimento que necessita 

ser preenchida no que se refere aos estudos sobre a implementação da inovação 

como estratégia a ser adotada pela Administração Pública com vistas a otimizar os 

processos de prestação de serviços.  

 

Estudos como o de Bebber et al. (2016) e Reckziegel et al. (2017) sinalizam que o uso 

da inovação além de ser uma importante ferramenta como estratégia de 

competitividade, também se constitui como uma estratégia de diferenciação, em 

relação aquelas que não a colocam em prática. 

 

Para Bebber et al. (2016), inovar constantemente coloca as empresas em posição de 

liderança, de modo a gerar lucros a partir da diferenciação. Nesta mesma linha de 

raciocínio, Reckziegel et al. (2017), citando Floriani, Beuren e Machado (2013), 

afirmam que o elevado nível de competitividade imposto às organizações têm exigido 

melhorias e atualizações constantes para tornar viável sua permanência no mercado. 
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Para Reckziegel et al. (2017), o entendimento e o consenso entre os autores sobre a 

necessidade de se investir em inovação para manutenção da competitividade sustenta 

um alinhamento de ações inovadoras com objetivos estratégicos nas organizações, 

propondo lacunas de investigação entre ações organizacionais de investimentos em 

novos produtos, processos e tecnologias, relacionado ao sucesso de implementação 

estratégica.  

 

Silva, Lima e Gomide (2017), em seu estudo sobre a inovação na Administração 

Pública, trazem para o trabalho as seguintes assertivas:  

 

Ao que tange a produção científica relacionada a inovação no serviço público, 
como expõem Brandão e Bruno-Faria (2013), ainda se faz necessário maiores 
desenvolvimentos na área. Djellal, Gallouj e Miles (2013) corroboram 
reconhecendo o avanço dos estudos em inovação a partir do final do século 
XX, entretanto, mencionam a negligência ao longo do tempo de pesquisas que 
versem sobre inovações de serviços e inovações nos serviços públicos. Do 
mesmo modo, Lima e Vargas (2012) apontam a parcialidade dos estudos que 
tratam sobre inovação ao abordarem o setor público apenas como financiador 
de atividades de inovação, como consumidor de produtos inovadores gerados 
pelo setor privado ou produtor de bens complementares (Silva, Lima e Gomide, 
2017). 

 

Verifica-se, portanto, que a inovação, embora seja uma importante ferramenta 

estratégica e tenha seus estudos em adiantado estado de avanço, ainda é pouco 

estudada na Administração Pública.  

 

Percebe-se ainda que o principal objetivo da inovação no serviço público é otimizar os 

recursos disponíveis, por meio de formas inovadoras de gestão e organização, geran-

do maiores benefícios à sociedade, que é a usuária de seus serviços (Soares, 2009).  

 

Conforme Castro, Isidro-Filho, Menelau e Fernandes (2017, p. 129): 

 

A inovação no setor público pode ser vista tanto como uma modificação 
substancial, qualitativa ou quantitativa, em técnicas ou práticas anteriores, 
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quanto como uma nova estrutura organizacional ou um novo sistema 
administrativo, um novo plano ou programa pertencente a membros de uma 
organização, resultando em um novo produto, serviço ou prática nova para o 
estado da arte (ou nova, pelo menos, para o contexto organizacional em que 
se encontra) (Castro, Isidro-Filho, Menelau e Fernandes, 2017, p. 129). 

 

Reckziegel et al. (2017) apontam um estreitamento de estratégias de alto nível (na 

pesquisa de capacidades dinâmicas) como ferramentas de adaptação as mudanças 

ambientais e a inovação, com sustentação teórica condizente ao estreitamento e 

convergência dos vetores estratégia e inovação. Essa afirmação corrobora com o 

entendimento de que a inovação constitui sim uma estratégia a ser adotada pelas 

organizações. 

 

Silva, Lima e Gomide (2017) apontam que as ações inovadoras ocorridas no âmbito 

da Administração Pública começaram a surgir a partir da transição do modelo 

burocrático para o modelo gerencial, e que foram propostas com o objetivo de resolver 

problemas como: a ineficiência no que se referia ao atendimento das demandas 

sociais, o excesso de ritualismo e formalismo, que tornavam o governo lento e auto 

referido, e a problemas como a corrupção e a centralização das funções do Estado. 

 

Dentre as principais ações inovadoras identificadas por Silva, Lima e Gomide (2017), 

por ocasião da transição do modelo burocrático para o gerencial, e em razão de maior 

proximidade com o estudo em questão, merecem atenção as categorias 

'Accountability', as 'Parcerias Público Privadas' e o 'Foco nos Resultados'. 

 

Accountability, na visão de Silva, Lima e Gomide, (2017), significa contabilizar 

resultados, controlar e avaliar se os objetivos propostos foram atingidos com a 

produtividade e a qualidade preestabelecidas e por consequência gera 

responsabilização ao agente público por ocasião de cometimento de irregularidades 

identificadas nesse mister.  
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Dessa mesma forma, as 'Parcerias Público-Privadas' (PPP) também são inovações 

advindas do gerencialismo, que tem por objetivo descentralizar as atividades que 

antes cabiam somente ao Estado, abrindo espaço para a competitividade entre as 

empresas interessadas (Silva, Lima e Gomide, 2017). De acordo com Oliveira (2005, 

como citado em Silva, Lima e Gomide, 2017), as PPP são entendidas como parcerias 

entre empresas, investidores privados e o setor público com o objetivo de conceber, 

planificar, financiar, construir e operar projetos comumente prestados através de 

mecanismos tradicionais como os contratos públicos.  

 

A modalidade de inovação sobre o 'Foco nos Resultados', segundo Neves; Melo 

(2007, citados em Silva, Lima e Gomide, 2017), consiste na inversão do mecanismo 

do modelo burocrático com foco nos meios, nos processos, para uma nova lógica 

voltada para resultados, ou voltada para os fins. Na contratualização de resultados 

são determinados claramente os resultados a serem alcançados, bem como os 

recursos e medidas fundamentais para atingi-los. Em seus estudos, Silva, Lima e 

Gomide, (2017) reforçam que o movimento de gestão por resultados teve seu marco 

legal no ano de 1998, com a Emenda Constitucional nº 19. Esta ampliou a 

possibilidade gerencial dos entes públicos, ao conceder mais autonomia orçamentária 

e financeira aos órgãos e entidades mediante a celebração de contratos entre seus 

dirigentes e o poder público, que tenham por objeto a fixação de metas de 

desempenho.  

 

Silva, Lima e Gomide (2017) também afirmam que os estudos sobre a eficiência e a 

eficácia do Estado têm tido crescente publicação em eventos e periódicos 

acadêmicos, destacando que a já mencionada Emenda Constitucional nº 19 trouxe 

muitas inovações à administração pública, dentre elas o princípio da eficiência. O 

princípio da eficiência, considerado um dos mais modernos da função administrativa, 

visa desenvolver um Estado mais gerencialista, imparcial, transparente, participativo, 

eficaz, sem burocracia, e em busca da qualidade. Assim, a função administrativa já 

não se contentaria em ser desempenhada apenas seguindo o princípio da legalidade, 

exigindo-se, muito em virtude da conjuntura mundial (o empobrecimento da 

população, a globalização, a falência do modelo intervencionista, dentre outros), um 
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resultado positivo para o serviço público e satisfatório atendimento das necessidades 

da comunidade e seus membros (Silva, Lima e Gomide, 2017). 

 

O ambiente militar também é bastante explorado nos escritos de Almeida, Andrade, 

Alencar, Assis e Silva (2016, p. 1373), como se vê: 

 

É dentro deste contexto diversificado, complexo e em construção, que o 
presente artigo traz a temática da inovação em instituição militar, 
particularmente explorando a dicotomia clássica entre inovação em condição 
estável e inovação de ruptura. Se as organizações, nas palavras de 
Govindarajan e Trimble (2010), não são construídas propriamente para a 
inovação, mas sim para a execução, é razoável supor que, no caso militar, essa 
afirmação possa assumir proporção maior ainda, em face da cultura militar, 
basicamente fundada na disciplina e na hierarquia, componentes importantes 
do modo execução (Almeida, Andrade, Alencar, Assis e Silva, 2016, p. 1373). 

 

Do ponto de vista de Almeida et al. (2016, p. 1373), a partir dos estudos realizados 

acerca de um diagnóstico sobre a prática da gestão da inovação em duas Instituições 

Científicas e Tecnológicas (ICTs) da Marinha do Brasil, foi possível concluir que as 

instituições militares de pesquisa exercem  papel essencial “no âmbito dos sistemas 

de inovação, na medida em que atuam como veículos por meio dos quais os países 

em desenvolvimento são capazes de ganhar conhecimento e competência sobre 

tecnologias industriais dos países desenvolvidos” (BIN, 2008, p. 135). 

 

Com relação à Ciência & Tecnologia (C&T), para o caso brasileiro, após a Segunda 

Guerra Mundial, as políticas científicas e tecnológicas passaram a ganhar notável 

importância. O Estado começou a assumir um papel ativo na área, orientando, por 

meio da intervenção pública, projetos bélicos e outras tecnologias para o 

desenvolvimento e o bem-estar social (Luz & Reis, 2010).  

 

Em paralelo, dada a extensão territorial e as riquezas naturais do Brasil, cresce a 

importância da demanda por Forças Armadas leves e eficientes, com capacidade de 

rápida mobilização, detentoras de modernas tecnologias que ampliem seu poder 

dissuasório (DOU, 2008). 
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Nos dizeres de Ramalho e Yokomizo (2017), estudos sobre a aplicabilidade da Gestão 

da Inovação em instituições militares ainda são incipientes, uma vez que tais 

instituições exercem atribuições relacionadas à Defesa Nacional, como é o caso das 

Forças Armadas, ou da Segurança Pública, como é o caso das Polícias Militares e 

Corpos de Bombeiros Militares, atribuições essas que requerem o devido sigilo, sob 

pena de tornar ostensivo planejamentos e estratégias que comprometam suas ações. 

 

No entanto, embora escassos, existem estudos no sentido de demonstrar a 

importância da metodologia oferecida pela Gestão da Inovação para as instituições 

militares. Em estudo recente, Ramalho e Yokomizo (2017) identificaram a existência 

de processo de inovação no setor de Defesa Nacional, com base em estudos 

realizados no Exército Brasileiro, ao comparar e descrever sete casos de inovação 

naquela Instituição Militar. Ficou constatado no estudo que processos de inovação 

bem estruturados, sobre temas, técnicas e tecnologicamente complexos, eram 

necessários para o atingimento dos objetivos militares (Ramalho e Yokomizo, 2017).  

 

De todo o material estudado no referencial teórico, algumas constatações podem ser 

extraídas, como por exemplo: i) estratégia e planejamento são ferramentas 

importantes para as organizações, quer seja na esfera privada quer seja na esfera 

pública; ii) a Gestão da Inovação tem aplicabilidade como ferramenta para a definição 

de estratégia na Administração Pública. 

 

 

3.5. Auditoria da inovação: modelo adotado 

 

A finalidade desta seção consiste em apresentar as diretrizes que orientaram os 

instrumentos de pesquisa, e, dessa forma, a escolha e aplicação de um modelo de 

auditoria de inovação com vistas a alcançar os objetivos propostos. 

 

Para este trabalho foi escolhido, pela forma de abrangência e por se encaixar em 

várias modalidades, o modelo de auditoria da inovação de Tidd & Bessant (2015), que 

será explicado a seguir. 
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O modelo de auditoria da inovação proposto serve para verificar o que uma empresa 

fez de certo ou de errado no que se refere a uma inovação em específico, ou então a 

identificar quais os problemas que impedem que ações inovadoras tragam resultados 

à organização (Tidd, Bessant e Pavitt, 2008). 

 

Objetivando analisar como o CBMMG administra a inovação, optou-se por adotar o 

modelo de auditoria de inovação proposto por Tidd e Bessant (2015), uma vez que 

sua estrutura e abrangência estão fundamentadas em torno de cinco dimensões 

Estratégia, Processos, Organização Inovadora, Relacionamento e Aprendizagem. 

Esse modelo, pela forma como avalia a organização, é também denominado “radar 

da inovação” (Tidd e Bessant, 2015, p. 611). 

 

Estratégia: Consiste num dos principais fatores que contribuem para que uma 
empresa torne-se ou mantenha-se competitiva no mercado em que atua. No 
entanto, no campo teórico, seu conceito ainda é bastante discutido, pois a 
estratégia pode significar desde um curso de ação formulado de maneira 
precisa, abrangendo não só o posicionamento no ambiente no qual se está 
inserido, mas também a alma, a personalidade e a razão de existir de uma 
organização, sendo um conceito muito amplo e diverso. De forma sumarizada, 
pode-se entender que estratégia é uma ação ou conjunto de ações que devem 
ser tomadas para atingir objetivos organizacionais definidos, mediante a 
avaliação do relacionamento e da posição ocupada no segmento produtivo. 
 

Processos: Toda empresa é composta por processos. O estudo dos processos 
tem origem na engenharia industrial, com foco em redesenho, organização e 
gestão por processos, de modo que não se pode falar em processo sem que a 
oferta de um produto ou serviço esteja associada. Assim, processo é a 
atividade ou conjunto delas que se inicia por uma entrada (input) e adiciona-se 
valor a tal insumo para então se fornecer uma saída (output) a um cliente. 
Caracteriza-se, dessa forma, um fluxo de trabalho com inputs e outputs claros 
e que ocorrem dentro de uma sequência de tarefas interdependentes. 
 

Organização inovadora: Uma organização inovadora é aquela que 
compreende que toda inovação surge a partir da criação de ideias (ideação) 
que, estimuladas e desenvolvidas, transformam-se em produtos, processos, 
serviços, tecnologias ou até em empresas. As inovações podem ser medidas 
não pela importância científica ou tecnológica que proporcionam, mas pela 
contribuição que dão ao mercado e aos clientes. Logo, uma empresa é 
inovadora não por dispor de orçamento para pesquisa, mas por entender que 
deve avaliar e determinar quanto precisa inovar para, pelo menos, manter-se 
no mesmo patamar de negócio, relativamente à concorrência. Para tanto, é 
necessário o abandono de todos os processos arcaicos e infrutíferos que 
possam vir a acomodar a instituição ou mesmo a causar empecilho ao 



42 

 

desenvolvimento das competências da organização, sobretudo no tocante à 
flexibilidade e adaptabilidade. 
 

Relacionamento: Sobre relacionamento organizacional há que se falar em dois 
ambientes: intraorganizacional e interorganizacional. O primeiro diz respeito à 
comunicação ocorrida dentro do ambiente da empresa; o segundo, ao contato 
desta com agentes externos diversos. No campo intraorganizacional, o 
relacionamento das unidades departamentais é importante na melhoria dos 
processos, sendo necessária a formatação de um canal de comunicação 
eficiente. No que tange ao relacionamento de uma firma com entidades 
externas quaisquer, a confiança é um fator muito importante e frequentemente 
mencionado quando são analisadas as relações cooperativas entre firmas, 
mormente quando estão envolvidos os processos de aprendizagem e 
inovação. Fala-se isso pelo constante fluxo de informações e recursos 
envolvidos nas transações de negócio atuais, cuja fidúcia envolvida é basilar 
para a manutenção dos relacionamentos. 
 

Aprendizagem: Aprendizagem organizacional refere-se à capacidade de uma 
empresa apropriar-se do conhecimento advindo de experiências, de modo a 
evitar a reincidência de falhas ora cometidas, num processo de melhoria 
contínua. A aprendizagem organizacional enfatiza o desenvolvimento de 
estratégias para melhorar continuamente os procedimentos e, por 
consequência, atingir melhores resultados, devendo ser efetivas a aquisição e 
a difusão do conhecimento. A aprendizagem é, portanto, uma estratégia 
inovadora eficiente, pois vislumbra a criação de vantagem competitiva, por 
meio da formatação de uma memória organizacional (Tidd e Bessant, 2015). 

 

A escolha do modelo de auditoria da inovação se deu pelo fato de que, na percepção 

do pesquisador, estudos realizados sob o enfoque das dimensões abordadas, se 

amoldam tanto na iniciativa privada quanto na Administração Pública, o que permite 

avaliar de forma completa como ocorre a inovação no CBMMG. Leva-se em 

consideração também, o fato de que a abordagem sob o ponto de vista do modelo 

escolhido “possui considerável e relevante potencial para a prática de gestão da 

inovação” (Tidd e Bessant, 2015, p. 604).  

 

Para se chegar a essa estrutura, o esquema proposto por Tidd e Bessant (2015, p. 

608) propõe um questionário com quarenta afirmativas que abordam as cinco 

dimensões da inovação, utilizando-se de oito questões para cada uma delas. As 

afirmativas são dispostas de forma aleatória com o objetivo de não direcionar ou 

induzir os respondentes para determinada dimensão. Para cada afirmação, é atribuída 

uma nota, no formato de escala de Lickert de sete pontos, sendo 1 = totalmente falso, 
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2 = “principalmente falso”, 3 = “algo falso”, 4 = “não sabe se é falso ou verdadeiro”, 5 

= “um pouco verdadeiro”, 6 = “principalmente verdadeiro” e 7 = “totalmente verdadeiro” 

(Tidd e Bessant, 2015, p. 608 - 611). O questionário encontra-se no apêndice “A” deste 

estudo. 

 

A estrutura gráfica obtida a partir dos resultados do questionário, é demonstrada na 

forma de “radar”, conforme Tidd e Bessant (2015, p. 611), e representa uma auditoria 

simples com uma lista de questões que permitem uma avaliação da gestão da 

inovação a ser implementada.  

 

Ela não é absoluta, mas indica o equilíbrio de fatos e julgamentos subjetivos 
que precisam ser considerados para elaborar uma resposta à pergunta “Como 
a organização administra a inovação?” (Tidd e Bessant, 2015, p. 611) 

 

 

Figura 5. Auditoria da inovação (Radar) 

Fonte: Adaptado de Tidd e Bessant, 2015, p. 611. 

 

Ressaltam os autores que o formato específico da estrutura não é importante; 

entendem que o necessário é a capacidade de utilizá-la de forma que permita uma 

ampla investigação dos fatores que afetam o sucesso e o fracasso da inovação e de 

como a gestão do processo pode ser melhorada. (Tidd e Bessant, 2015, p. 611) 
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Conforme exposto por Tidd e Bessant (2015, p. 597), as inovações não têm sucesso 

garantido, mas as oportunidades de aprender com os erros são significativas: 

 

Entender o que não dá certo na área da tecnologia ou reconhecer as 
dificuldades de um mercado específico que obstruem a adoção são fontes de 
informações importantes e úteis na hora de planejar a próxima investida. A 
experiência é uma excelente professora, mas as lições que ela propicia 
somente tem valor quando existe uma vontade constante e sistemática de 
aprender (Tidd e Bessant, 2015). 
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4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O objetivo deste capítulo é descrever os aspectos metodológicos adotados no estudo, 

incluindo-se os procedimentos escolhidos para a coleta e técnica de análise dos 

dados. 

 

Para a análise do entendimento e prática da inovação no CBMMG foi utilizado o 

modelo de questionário proposto inicialmente por Tidd & Bessant (2015) de onde foi 

possível extrair o radar da inovação em que é demonstrado graficamente a média das 

cinco dimensões pesquisadas: Estratégia, Aprendizagem, Relacionamentos, 

Processos e Organização Inovadora. O questionário proposto pelos autores é 

composto por quarenta afirmativas que abordam, de forma aleatória, as cinco 

dimensões, permitindo ao pesquisador identificar quais se destacam e quais precisam 

ser melhoradas para otimizar a performance da organização 

 

Com base nos resultados obtidos a partir da análise das respostas ao questionário, 

foi realizada uma pesquisa qualitativa junto aos oficiais que integram o Staff e 

Comando da Corporação, com vistas a identificar os motivos e explicações, em 

profundidade, dos resultados obtidos. 

 

Para o presente estudo utilizou-se, como contribuição documental, a legislação 

aplicada ao Corpo de Bombeiros, incluindo-se as Constituições Federal e Estadual, a 

Lei de Organização Básica do CBMMG, o Estatuto dos Militares do Estado de Minas 

Gerais e o Plano de Comando da Corporação revisado em 2017, cuja vigência vai de 

2015 a 2026. 

 

4.1 Caracterização da pesquisa 

 

Na opinião de Vergara (2016, p. 56) são seis os grupos em que se podem classificar 

uma pesquisa: “exploratória; descritiva; explicativa; metodológica; aplicada; 

intervencionista”.  
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Dessa forma, considerando os critérios elencados, a pesquisa a ser realizada pode 

ser classificada como descritiva. Gil (2010, p. 56) afirma que esse tipo de pesquisa, 

"tem como objetivo primordial a descrição das características de determinada 

população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre variáveis". 

 

A pesquisa descritiva apresenta as características de determinada população ou 

fenômeno, além de estabelecer correlações entre variáveis e definir sua natureza. 

Esse tipo de pesquisa não assume a obrigatoriedade de explicar os fenômenos que 

descreve, embora possa servir de base para tal explicação (Vergara, 2016). 

 

Quanto aos meios, Vergara (2016), apresenta nove classificações: “pesquisa de 

campo; pesquisa de laboratório; documental; bibliográfica; experimental; ex post facto; 

participante; pesquisa-ação; estudo de caso”. Dessa forma, quanto aos meios, este 

estudo se caracteriza por um estudo de caso singular, pelo fato de se analisar uma 

única instituição, in casu, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (Yin, 2010), 

corroborado pela afirmação de Vergara (2004, p. 49), de que o estudo de caso “é 

circunscrito a uma ou poucas unidades [...]”. 

 

Como descrito por Yin o estudo de caso é: “um dos empreendimentos mais 

desafiadores na pesquisa” (Yin, 2010, p. 23). Este método teve sua origem no campo 

da Medicina, e constitui hoje uma das principais modalidades de pesquisa qualitativa 

no campo das ciências humanas e sociais e teve seus procedimentos convencionados 

de forma adequada a partir da obra de Robert Yin nos anos de 1990 do século XX 

(Costa, Nascimento, Cruz, Terra & Silva, 2013, p. 49).  

 

Na visão de Costa et al. (2013, p. 49): 

 

O estudo de caso deve estar bem definido para o pesquisador que irá utilizá-lo 
evitando que o desenvolvimento da pesquisa se faça através de um histórico 
organizacional ou que se obtenha variáveis imprecisas. A pesquisa que utiliza 
as estratégias do estudo de caso deverá vir precedida de um planejamento 
rigoroso, auxiliada por um rico referencial teórico, pelas características do caso 
a ser estudado e todas as ações desenvolvidas no processo da pesquisa até 
chegar a um relatório final (Costa et al. 2013, p. 49). 
 

Ainda, do ponto de vista de Yin (2010, p. 39),  
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(...) o estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um fenômeno 
contemporâneo em profundidade e em seu contexto de vida real, 
especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não são 
claramente evidentes (Yin 2010, p. 39). 

 

Quanto à abordagem, a pesquisa possui dois tipos: quantitativa e qualitativa. A 

abordagem qualitativa complementa o que foi apurado na quantitativa, agregando 

qualidade aos dados obtidos a partir da discussão dos resultados com oficiais que 

integram o staff e comando da corporação. 

 

4.2 Coleta de Dados 

 

Para a abordagem quantitativa foi utilizado o modelo proposto por Tidd e Bessant 

(2015, p. 608) que apresenta um questionário com 40 (quarenta) afirmativas que 

distribuídas de forma aleatória, abordam as cinco dimensões da inovação utilizando-

se oito questões para cada uma delas. Tal instrumento permite a elaboração do radar 

da inovação, onde são demonstrados graficamente o status das dimensões na 

organização pesquisada. 

 

Para cada afirmativa constante do modelo, é atribuída uma nota, no formato de escala 

de Lickert de sete pontos assim distribuída: 1 = totalmente falso, 2 = “principalmente 

falso”, 3 = “algo falso”, 4 = “não sabe se é falso ou verdadeiro”, 5 = “um pouco 

verdadeiro”, 6 = “principalmente verdadeiro” e 7 = “totalmente verdadeiro”. 

 

A tabela 1 indica a forma como estão dispostas as afirmativas no questionário. 
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Tabela 1 

Distribuição das afirmativas do instrumento de auditoria, por dimensão 

Estratégia Processos Organização Relacionamentos Aprendizagem 

E1 P2 O3 R4 A5 

E6 P7 O8 R9 A10 

E11 P12 O13 R14 A15 

E16 P17 O18 R19 A20 

E21 P22 O23 R24 A25 

E26 P27 O28 R29 A30 

E31 P32 O33 R34 A35 

E36 P37 O38 R39 A40 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Tidd e Bessant (2015). 

 

O instrumento foi aplicado a uma amostra de 189 oficiais do CMMMG, extraída da 

população total de 701 oficiais dos postos de segundo tenente a coronel, existentes 

na corporação à época do início da aplicação do questionário. A amostra ofereceu o 

índice de confiança de 95%, com uma margem de erro de 6,2%.  

 

No caso da abordagem qualitativa foi utilizada como técnica de coleta de dados a 

aplicação de um roteiro estruturado, via entrevista padronizada aberta, que teve como 

respondentes 05 oficiais que integram o Alto Comando da Corporação e 06 oficiais 

que atuam nas assessorias estratégicas da Corporação e que tiveram papel 

fundamental na elaboração do Plano de Comando da instituição que se encontra em 

vigor. Cumpre esclarecer que o Alto Comando da Corporação é um o órgão colegiado 

composto por oficiais da ativa do último posto (Coronéis), atualmente em número de 

13. Quanto aos oficiais que integram as assessorias estratégicas e/ou atuaram na 

elaboração do Plano de Comando esses, atualmente exercem funções de staff junto 

às seções do Estado-Maior do CBMMG. 

 

Os instrumentos de coleta de dados utilizados se encontram nos Apêndices 1 

(questionário quantitativo) e 2 (roteiro de entrevista qualitativa). 
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4.3 Estratégia de Análise dos Dados 

 

Após a aplicação dos instrumentos definidos para a pesquisa, foi procedida a análise 

e apresentação dos resultados, conforme apontado na síntese do procedimento 

metodológico apresentado na tabela 2.  

 

Tabela 2 

Síntese do procedimento metodológico 

Caracterização 

da pesquisa 

Unidade de análise / 

Unidade de observação 

Coleta Análise dos 

dados 

Descritiva 

Quantitativa 

Qualitativa 

Estudo de caso 

 

CBMMG 

Oficiais do CBMMG 

Pesquisa 

documental / 

Bibliográfica 

Questionário 

Entrevista 

padronizada 

Análise 

documental e de 

conteúdo 

Análise 

quantitativa e 

qualitativa 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A tabela 3 apresenta a estratégia de análise dos dados, onde são apontados os 

principais autores, o tipo de pesquisa e as fontes/instrumentos de pesquisa em função 

de cada objetivo específico a ser alcançado. 

 

Tabela 3 

Estratégia Síntese da Metodologia 

Objetivos específicos 
/ períodos 

Autores Tipo de 
Pesquisa 

Fonte / 
Instrumento 
de coleta de 

dados 
Identificar se o conceito 
de inovação é aplicado 
e compreendido na 
Corporação. 

Schumpeter (1942); 
Stal (2007); Martins 
(2008); Carvalho, Reis 
e Cavalcante (2011); 
Vargas (2015); 
Vergara (2016). 
 

Estudo de caso 
Pesquisa de 
campo 

Análise 
documental 
Roteiro 
qualitativo 

Realizar o diagnóstico 
da gestão da inovação 
no CBMMG. 

Tidd e Bessant (2015) 
 

Estudo de caso 
Pesquisa de 
campo 

Questionário 
quantitativo. 
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Identificar a percepção 
do staff e comando do 
CBMMG com relação 
aos resultados 
quantitativos obtidos no 
diagnóstico da gestão 
da inovação; 

Cardoso, (2014); Tidd 
e Bessant (2015); 
Ferreira et al (2016); 
Plano de Comando 
CBMMG (2017); 
 

Estudo de caso 
Pesquisa de 
campo 
Pesquisa 
bibliográfica 
 

Questionário 
quantitativo 
Roteiro 
qualitativo 
 
 
 
 

Identificar o 
alinhamento da prática 
da gestão da inovação 
com o Plano de 
Comando CBMMG  
(abril a setembro de 
2018) 

Mintzberg e Waters 
(1985); Mintzberg, H., 
Ahlstrand, B. & 
Lampel, J. (2009); Tidd 
e Bessant (2015); 
Bebber et al (2016) 
 

Estudo de caso 
Pesquisa de 
campo 
Pesquisa 
bibliográfica 

Análise 
documental 
Roteiro 
qualitativo 
 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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5 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

Este capítulo se destina à apresentação, análise e discussão dos dados obtidos na 

pesquisa. Para melhor compreensão, o capítulo foi estruturado em três subcapítulos: 

i) o primeiro correspondente à apresentação e análise dos dados quantitativos; ii) o 

segundo referente à apresentação e análise dos dados obtidos na abordagem 

qualitativa; iii) o terceiro corresponde à discussão dos resultados. 

 

5.1 Apresentação e análise dos resultados quantitativos 

 

Visando melhor compreensão da análise dos dados de natureza quantitativa 

apresentados neste trabalho, a sessão a seguir foi estruturada de maneira que, num 

primeiro momento, fosse apresentada a caracterização da amostra e, em seguida, a 

análise, em separado, de cada um dos cinco construtos do modelo teórico adotado, 

no âmbito da amostra objeto de estudo. 

 

5.1.1 Caracterização da amostra 

 

A pesquisa quantitativa foi desenvolvida com uma amostra total de 189 respondentes, 

extraídas a partir de uma população de 701 oficiais que compõem o CBMMG. Trata-

se de oficiais de várias áreas da Instituição (Comando-Geral, Diretorias, Assessorias, 

Operações, etc.) e de vários níveis hierárquicos (Tenentes, Capitães, Majores, 

Tenentes-Coronéis e Coronéis).  

 

Para melhor caracterização das unidades de observação, no processo de aplicação 

do modelo de auditoria, foram colhidas também informações relativas à idade, sexo, 

posto, função que exercem, unidade de trabalho, tempo de serviço e nível 

educacional, conforme disposto na tabela 4.  
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Tabela 4 

Características das Unidades de Observação 

Características  Quantidade 

Idade 

1 – De 20 a 25 anos 

2 – De 26 a 30 anos 

3 – De 31 a 35 anos 

4 – De 36 a 40 anos 

5 – De 41 a 45 anos 

6 – De 46 a 50 anos 

7 – acima de 50 anos 

Sexo 

1 - Masculino 

2 - Feminino 

 

Posto 

Coronel 

Tenente-Coronel 

Major 

Capitão 

Tenente 

Função 

1 - Administrativa 

2 - Operacional 

Unidade de trabalho 

1 - Unidade Operacional 

2 - Unidade Administrativa 

Tempo de serviço 

1 – Até 5 anos 

2 – De 6 a 10 anos 

3 – De 11 a 15 anos 

4 – De 16 a 20 anos 

5 – De 21 a 25 anos 

6 – De 26 a 30 anos 

Nível educacional 

1 – Ensino Médio 

 

03 

13 

42 

49 

53 

23 

07 

 

162 

27 

 

 

03 

08 

11 

45 

122 

 

144 

45 

 

123 

66 

 

07 

38 

32 

52 

28 

32 

 

15 
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2 – Superior (graduação, bacharelado, 

licenciatura) 

3 – Especialização 

4 – Mestrado 

5 – Doutorado 

104 

 

67 

02 

01 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

A tabela 4 mostra que 144 dos respondentes (equivalente a 76,19%) se encontram na 

faixa etária dos 31 aos 45 anos de idade. Esse número coincide com o intervalo de 

tempo de serviço que vai dos 11 aos 30 anos. Essa constatação sinaliza que a maioria 

dos respondentes possuem maturidade e experiência profissional suficientes, que 

lhes permitam conhecer bem a instituição a que pertencem, conferindo maior 

credibilidade à pesquisa e aos resultados obtidos. 

 

Deste total de respondentes, 122 (equivalente a 64,55%) se encontram no posto inicial 

da carreira do oficialato (oficiais subalternos), ou seja, são tenentes; os oficiais 

intermediários abrigam os capitães (23,81%); e os oficiais superiores agregam os 

majores, tenentes-coronéis e coronéis (11,64%). 

 

Em relação aos tenentes, que compõem a maioria dos respondentes, de acordo com 

a classificação brasileira de ocupações – CBO que traz a descrição sumária de sua 

ocupação, possuem as seguintes atribuições: 

 
Comandam pelotões e postos de bombeiros; coordenam serviços 
operacionais; atuam na prevenção e normatização de sistemas e 
equipamentos de prevenção e combate a incêndio. Planejam atividades 
operacionais e administrativas e administram recursos humanos, financeiros e 
logísticos. Desenvolvem atividades de ensino e instrução e cuidam das 
informações e da comunicação social do corpo de bombeiros (Ministério do 
Trabalho e Emprego, 2018). 

 

Outro aspecto que chama a atenção aos dados constantes da tabela 4 se refere ao 

número de oficiais possuidores de formação superior, o equivalente a 174 oficiais, ou 

92,06%. Quanto aos 15 (ou 7,94%) que se declararam possuidores do ensino médio, 

isso se deve ao fato de que, por período muito curto (de 2010 a 2013), o CBMMG não 

teve seus cursos de formação e habilitação de oficiais reconhecidos como superiores. 

Até o ano de 2010 os oficiais eram formados na Academia de Polícia Militar, instituição 
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que já possuía o reconhecimento de seus cursos. Contudo, com o advento da Lei 

Complementar 115 (2010), houve alteração no Estatuto dos Militares Estaduais, o 

qual, a partir de então, obriga a Instituição a promover os cursos de formação de 

oficiais em nível superior de graduação. 

 

5.1.2 Análise quantitativa na perspectiva das dimensões 

 

Para subsidiar a análise quantitativa sob a perspectiva das dimensões do modelo 

utilizado, o instrumento de coleta constituiu-se de um questionário com 40 afirmativas, 

cujas questões encontravam-se divididas de tal forma que abordara as cinco 

dimensões objetos da auditoria da inovação, quais sejam: Estratégia, Processos, 

Organização Inovadora, Relacionamentos e Aprendizagem. 

 

Salienta-se que, para alcançar a amostra de 189 respondentes, foram adotadas as 

seguintes estratégias: 

1º) Foi realizada uma chamada com o questionário disponibilizado na rede 

“Intranet” do CBMMG, mediante prévia autorização, por 20 dias, no período de 

04 de maio a 25 de maio de 2018; 

2º) Após 5 dias desta disponibilização, foram retornados 75 questionários 

respondidos. A partir de então foram realizadas chamadas via aplicativo de 

celular (Whatsapp) para integrantes do CBMMG que integram a lista de contatos 

do pesquisador, sem prejuízo da manutenção da chamada na Intranet; 

3º) Decorridos 10 dias após a disponibilização do questionário foram realizadas 

novas chamadas via Whatsapp, dessa vez direcionada aos grupos de militares 

nos quais o pesquisador figura como membro.  

 

A seguir, se dispõe a análise sob a perspectiva das dimensões. 

 

5.1.2.1 – Dimensão 'Estratégia' 

 

A análise da dimensão “Estratégia” se dá em torno de 8 afirmativas (E1, E6, E11, E16, 

E21, E26, E31 e E36), conforme disposto na Tabela 5. O propósito foi identificar o 

posicionamento da amostra em relação à forma como o CBMMG lida com a inovação 

e seu alinhamento à estratégia da Instituição. 
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Tabela 5 

Afirmativas da Dimensão 'Estratégia' 

Questão Descrição da Afirmativa (E) 

E1 

 

E6 

 

E11 

 

E16 

 

 

E21 

 

E26 

E31 

 

 

E36 

As pessoas têm uma ideia clara de como a inovação pode nos ajudar a competir 

Nossa estratégia de inovação é expressa de maneira clara; assim, todos 

conhecem as metas de melhoria. 

As pessoas sabem que a competência é nossa característica – o que nos dá 

vantagem quando comparados a outros órgãos. 

Olhamos para frente, em um caminho estruturado (utilizando ferramentas e 

técnicas de previsão), para experimentar e imaginar futuras ameaças e 

oportunidades. 

Nossa equipe tem uma visão compartilhada de como a Corporação se 

desenvolverá por meio da inovação. 

Há comprometimento e suporte da alta gestão para inovação. 

Possuímos processos adequados para examinar novos desenvolvimentos 

tecnológicos ou de mercado e determinar o que eles significam para a estratégia 

de nossa empresa. 

Existe uma ligação clara entre os projetos de inovação que realizamos e a 

estratégia geral do negócio. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, com base em Tidd e Bessant (2015). 

 

Na dimensão 'Estratégia' a maior pontuação média alcançada dentre as afirmativas 

analisadas foi 5,26, do total de 7 pontos possíveis, para a afirmativa E11, que busca 

identificar se as pessoas sabem que a competência é a característica do CBMMG e 

que essa característica dá vantagem quando comparados a outros órgãos.  
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Figura 6. Distribuição das respostas à afirmativa E11. 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 

 

Essa constatação, a partir da análise da figura 6, somando-se as escalas 5, 6 e 7, 

indica que 75,7% do total de respondentes consideram a afirmativa verdadeira, 

coincidindo com os altos índices de credibilidade alcançados pelos Corpos de 

Bombeiros em outras medições junto ao público interno e externo, colocando a 

Corporação em 1º lugar, à frente de instituições como igrejas, forças armadas e meios 

de comunicação diversos (Exame, 2018).  

 

Já a menor pontuação aferida foi 3,33 pontos (figura 8), do total de 7 possíveis, para 

a afirmativa E31, que se presta a identificar se as pessoas têm conhecimento da 

existência de processos adequados para examinar novos desenvolvimentos 

tecnológicos ou de mercado e determinar o que eles significam para a estratégia da 

organização.  
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Figura 7 Distribuição das respostas à afirmativa E31. 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 

 

Analisando especificamente a figura 7 nota-se que a baixa pontuação para as escalas 

5, 6 e 7, sugere dois aspectos: o primeiro de que existe a necessidade de a 

organização estabelecer processos que permitam a aproximação com entidades de 

pesquisa, desenvolvimento e de mercado que lidam com tecnologia; e a segunda de 

que, caso já existam tais processos, a difusão dessa prática não é amplamente 

divulgada. 

 

No entanto, torna-se imperioso considerar, para a afirmativa E31, que pelo fato da 

maioria dos respondentes serem oficiais que ocupam o primeiro posto do oficialato 

(tenentes) e por possuírem menos tempo de serviço quando comparados aos 

capitães, majores, tenentes-coronéis e coronéis, esses acabam se distanciando das 

ações estratégicas em nível institucional, cujas ações normalmente ficam a cargo dos 

oficiais superiores que ocupam a “alta gerência” no CBMMG, sugerindo deficiências 

na comunicação. 

 

A média das demais pontuações atribuídas pelos respondentes se encontram na 

figura 8. 
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Figura 8. Pontuação média da amostra em relação às questões da Dimensão 

“Estratégia”. 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 

 

5.1.2.2 Dimensão 'Processos' 

 

A análise da dimensão “Processos” se dá em torno de 8 afirmativas (P2, P7, P12, P17, 

P22, P27, P32 e p37), conforme disposto na Tabela 6. O propósito foi identificar o 

posicionamento da amostra em relação à forma como o CBMMG lida com a inovação 

no quesito processos. 

 

Tabela 6 

Afirmativas da Dimensão 'Processos' 

Dimensão  Afirmativa (P) 

P2 

 

 

P7 

 

P12 

 

 

Há processos apropriados que nos ajudam a gerenciar o desenvolvimento 

de um uma nova forma de prestação de serviço mais eficaz, desde a ideia 

até o lançamento. 

Nossos projetos de inovação geralmente são realizados no prazo e dentro 

de orçamento. 

Possuímos mecanismos eficazes para nos assegurar de que todos 

compreendam as necessidades do cidadão / usuário final de nossos 

serviços. 

3,94

3,46

5,26

3,87

3,48

3,94

3,33

3,75

0
1
2
3
4
5
6
7

ESTRATÉGIA-1

ESTRATÉGIA-6

ESTRATÉGIA-11

ESTRATÉGIA-16

ESTRATÉGIA-21

ESTRATÉGIA-26

ESTRATÉGIA-31

ESTRATÉGIA-36
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P17 

 

P22 

 

P27 

 

 

P32 

P37 

Possuímos mecanismos eficazes para gerenciar a mudança de processo, 

desde a ideia até a implementação bem sucedida. 

Pesquisamos sistematicamente ideias de novas maneiras de prestação 

de serviços. 

Possuímos mecanismos adequados para assegurar o envolvimento 

prévio de todas as unidades no desenvolvimento de novas maneiras de 

prestar nossos serviços/processos. 

Temos um sistema claro para escolha de projetos de inovação. 

Existe flexibilidade suficiente em nosso sistema de desenvolvimento de 

produto para permitir que pequenos projetos ‘’rápidos’’ aconteçam. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, com base em Tidd e Bessant (2015). 

 

Na dimensão Processos a maior pontuação média alcançada dentre as afirmativas 

analisadas foi 4,12 pontos, do total de 7 possíveis, para a afirmativa P2, que busca 

identificar se as pessoas sabem da existência de processos apropriados que nos 

ajudam a gerenciar o desenvolvimento de um uma nova forma de prestação de serviço 

mais eficaz, desde a ideia até o lançamento.  

 

Figura 9 Distribuição das respostas à afirmativa P2. 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 

 

Analisando a figura 9 relativa a essa afirmativa, percebe-se uma certa homogeneidade 

nas respostas, o que direcionou a pontuação média para o ponto neutro da afirmativa. 
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Já a menor pontuação obtida na dimensão Processos, foi 3,10 pontos, no total de 7 

pontos possíveis, para a afirmativa P32, que buscou identificar se o CBMMG possui 

um sistema claro para escolha de projetos de inovação. Essa constatação sugere 

considerável nível de desconhecimento da existência de um sistema cuja finalidade 

seja a escolha de projetos que tratem de ações inovadoras na Corporação. Nesse 

sentido, o Plano de Comando em vigor, cuja proposta de organização está fundada 

em eixos principal e auxiliares e carteira de programas e projetos, que abrigam 21 

projetos, pode ser entendido como um sistema para essa finalidade. 

 

 

Figura 10 Distribuição das respostas à afirmativa P32. 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 

 

Para o entendimento de como se chegou a essa constatação, a figura 10 relativa à 

afirmativa P32, 60,3% da amostra consideraram a afirmativa falsa (1 – totalmente 

falso; 2 – principalmente falso; e 3 – algo falso). Outros 21,7% consideraram a 

afirmativa nem falsa nem verdadeira. E somente 18% do total da amostra considerou 

a afirmativa verdadeira (5- um pouco verdadeiro; .6 – principalmente verdadeiro; e 7 

– totalmente verdadeiro). Ressalta-se que apenas 2,1% da amostra considerou essa 

afirmativa totalmente verdadeira. 

 

A média das demais pontuações atribuídas pelos respondentes se encontram na 

figura 11. 
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Figura 11. Pontuação média da amostra em relação às questões da Dimensão 

“Processos”. 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 

 

5.1.2.3 Dimensão 'Organização Inovadora' 

 

A análise da dimensão “Organização Inovadora” se dá em torno de 8 afirmativas (O3, 

O8, O13, O18, O23, O28, O33, O38), conforme disposto na Tabela 7. O propósito foi 

identificar como a amostra se posiciona em relação à forma como o CBMMG lida com 

a inovação considerando, para tanto, aspectos de natureza organizacional. 

 

Tabela 7 

Afirmativas da Dimensão 'Organização Inovadora' 

Dimensão  Afirmativa (O) 

O3 

 

O8 

 

O13 

 

O18 

O23 

Nossa estrutura de organização não reprime a inovação, mas favorece 

sua ocorrência. 

As pessoas trabalham bem em conjunto mesmo com pessoas de outras 

unidades. 

As pessoas estão envolvidas com sugestão de ideias para melhorias dos 

produtos ou processos. 

Nossa estrutura ajuda-nos a tomar decisões rapidamente. 

4,12

3,20
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3,34
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3,43
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O28 

 

O33 

 

O38 

A comunicação é eficaz e funciona de cima para baixo, de baixo para cima 

e através da Corporação. 

Nosso sistema de recompensa e reconhecimento apoia a inovação. 

 

Temos um clima de apoio para novas ideias – as pessoas não precisam 

deixar a organização para torna-las realidade. 

Trabalhamos bem em equipe. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, com base em Tidd e Bessant (2015). 

 
Na dimensão “Organização Inovadora”, a maior pontuação média alcançada dentre 

as afirmativas analisadas foi 5,18 pontos, do total de 7 possíveis, para a afirmativa 

O38, que busca identificar se as pessoas valorizam o trabalho em equipe no CBMMG.  

 

 

Figura 12. Distribuição das respostas à afirmativa O38. 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 

 

Analisando a figura 12 relativa a essa afirmativa, percebe-se que o trabalho em equipe 

é um ponto forte existente no CBMMG. Do total de respondentes, 146 (ou o 

equivalente a 77,2% da amostra) consideraram essa afirmativa como verdadeira.  

 
Analisando ainda as duas afirmativas próximas e também melhores pontuadas, O8 

com 4,26 pontos, e O13 com 3,76 pontos, e que buscaram identificar, 

respectivamente, se as pessoas trabalham bem em conjunto mesmo com pessoas de 
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outras unidades, e se estão envolvidas com sugestão de ideias para melhorias dos 

produtos ou processos, nota-se que, quando em grupos, a probabilidade da 

ocorrência de ideais e ações inovadoras é maior. 

 
A menor pontuação média obtida na dimensão “Organização Inovadora” foi 3,39 

pontos para a afirmativa O28, que buscou identificar se o sistema de recompensa e 

reconhecimento existente no CBMMG apoia a inovação. A baixa pontuação média 

atribuída sugere um sinal de alerta para a instituição, no sentido de que podem existir 

falhas no sistema de recompensa existente, ou então que o sistema, por si só, não é 

suficientemente motivador para que a inovação ocorra na instituição. 

 

 
Figura 13. Distribuição das respostas à afirmativa O28. 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 

 

A figura 13 sugere que a maior parte dos respondentes (equivalente a 58,2% do total 

da amostra) entende que é falsa a afirmativa de que o sistema de recompensa e 

reconhecimento existente na Corporação apoia a inovação. 

 

A média das demais pontuações atribuídas pelos respondentes se encontram na 

figura 14. 
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Figura 14 Pontuação média da amostra em relação às questões da dimensão 

“Organização”. 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 
 
 
5.1.2.4 Dimensão 'Relacionamentos' 
 
A análise da dimensão “Relacionamentos” se dá em torno de 8 afirmativas (R4, R9, 

R14, R19, R24, R29, R34, R39), conforme disposto na Tabela 8. O propósito foi 

identificar a percepção da amostra em relação à forma como o CBMMG lida com os 

relacionamentos nos mais diversos campos, como público interno, instituições de 

ensino e pesquisa, sociedade e órgãos parceiros. 

 

Tabela 8 

Afirmativas da Dimensão 'Relacionamentos' 

Dimensão  Afirmativa (R) 

R4 

 

R9 

 

R14 

 

R19 

 

Há um forte comprometimento com treinamento e desenvolvimento de 

pessoas. 

Levamos tempo para revisar nossos projetos, para que, da próxima vez, 

melhoremos nosso desempenho. 

Trabalhamos bem com universidades e outros centros de pesquisa para 

ajudar a desenvolver nosso conhecimento. 

Trabalhamos próximos da sociedade na exploração e no desenvolvimento 

de novos conceitos. 

3,68 4,26
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3,52
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R24 

 

R29 

 

 

R34 

 

R39 

Colaboramos com outros órgãos para desenvolver novas formas de 

prestação de serviços ou processos. 

Tentamos desenvolver redes de contato externas com pessoas que 

podem nos ajudar – por exemplo, pessoas com conhecimento 

especializado. 

Trabalhamos próximos do sistema de ensino local e nacional para 

comunicar nossas necessidades de habilidades. 

Trabalhamos próximos de ‘’usuários principais’’ para desenvolver novas 

técnicas e serviços inovadores. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, com base em Tidd e Bessant (2015). 

 
Na dimensão “Relacionamentos” a maior pontuação média alcançada dentre as 

afirmativas analisadas foi 4,32 pontos, do total de 7 possíveis, para a afirmativa R9, 

que buscou identificar a preocupação com a melhoria do desempenho da instituição, 

mesmo que leve razoável lapso de tempo para isso. O fato de ter essa afirmativa como 

maior nota mostra a preocupação da Instituição pela busca de melhores 

desempenhos a partir da avaliação de experiências anteriores. 

 

 

Figura 15. Distribuição das respostas à afirmativa R9. 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 
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Analisando a figura 15, no que se refere à afirmativa R9, percebe-se que as respostas, 

apesar de não serem homogêneas, têm sua maioria, ou o equivalente a 52,9% da 

amostra, concentrada nos pontos 5 a 7, que vai de “um pouco verdadeiro” até 

“totalmente verdadeiro”. Essa constatação, que eleva a média da afirmativa em 

relação às demais, sugere que o CBMMG é uma instituição que se preocupa com a 

revisão constante de seus projetos e com a melhoria de seu desempenho. 

 
A menor pontuação média obtida na dimensão "Relacionamentos" foi 3,26 pontos 

para a afirmativa R14, que buscou identificar se o CBMMG trabalha bem com 

universidades e outros centros de pesquisa para ajudar a desenvolver o 

conhecimento. 

 

 

Figura 16. Distribuição das respostas à afirmativa R14. 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 

 

O gráfico gerado para a afirmativa R14 (figura 16) indica que 58,7% dos respondentes 

entendem a afirmativa como falsa. O resultado dessa afirmativa especificamente 

sugere que o relacionamento com instituições de ensino e pesquisa ainda é incipiente 

no CBMMG e que este é um campo de atuação importante que deve ser explorado 

para que a inovação ocorra na instituição. 

 

A média das demais pontuações atribuídas pelos respondentes se encontram na 

figura 17 
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Figura 17 Pontuação média da amostra em relação às questões da dimensão 

“Relacionamentos”. 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 
 
 

5.1.2.5 Dimensão 'Aprendizagem' 

 

A análise da dimensão “Aprendizagem” se dá em torno de 8 afirmativas (A5, A10, A15, 

A20, A25, A30, A35 e A40), conforme disposto na Tabela 9. O propósito foi identificar 

o posicionamento da amostra em relação à forma como o CBMMG lida com a 

aprendizagem no processo de inovação. 

 

Tabela 9 

Afirmativas da Dimensão 'Aprendizagem 

Dimensão Afirmativa (A) 

A5 

 

A10 

 

A15 

A20 

 

A25 

Temos bons relacionamentos com nossos fornecedores, nos quais ambas 

as partes ganham. 

Somos bons em compreender as necessidades dos cidadãos / usuários 

de nossos serviços. 

Aprendemos a partir de nossos erros. 

Comparamos sistematicamente nossa prestação de serviços e processos 

com os de outras congêneres. 

4,08

4,32

3,26

3,63

4,15
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A30 

 

A35 

A40 

Reunimo-nos e compartilhamos experiências com outros órgãos para que 

nos ajudem a aprender. 

Somos bons em captar o que aprendemos; assim, outros dentro da 

organização podem fazer uso disso. 

Somos bons em aprender com outras organizações. 

Usamos mensurações para ajudar a identificar onde e quando podemos 

melhorar nossa gestão da inovação. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, com base em Tidd e Bessant (2015). 

 

Na dimensão “Aprendizagem” a maior pontuação média alcançada dentre as 

afirmativas analisadas foi 4,50 pontos, do total de 7 possíveis, para a afirmativa A15, 

que buscou identificar se as pessoas percebem a capacidade do CBMMG de aprender 

com os próprios erros. O fato de ter essa afirmativa como maior nota denota um 

grande potencial da Corporação na busca pela revisão e aprimoramento de processos 

que possa torna-la cada vez mais competente na sua área de atuação. 

 

Figura 18. Distribuição das respostas à afirmativa A15. 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 

 

Analisando a figura 18 relativa à essa afirmativa, percebe-se que as respostas não 

são homogêneas, mas sua maioria, ou o equivalente à 58,10% da amostra, entende 

que essa afirmativa é verdadeira e 11,6% se posiciona de forma neutra. 
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A menor pontuação média obtida na dimensão “Aprendizagem” foi 3,50 pontos para a 

afirmativa A40, que buscou identificar se o CBMMG utiliza mensurações para ajudar 

a identificar onde e quando pode melhorar sua gestão da inovação. 

 

 

Figura 19 Distribuição das respostas à afirmativa A40. 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 

 

A figura 19 relativa à afirmativa A40, sinaliza que 47% dos respondentes entendem a 

afirmativa como falsa e que 24,9% se posicionaram de forma neutra ante a questão. 

28% do total dos respondentes consideraram a afirmativa como verdadeira. Essa 

constatação sugere que se existe o mecanismo de mensurações essa não é do 

conhecimento da população pesquisada. 

 

A média das demais pontuações atribuídas pelos respondentes se encontram na 

figura 20 
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Figura 20 Pontuação média da amostra em relação às questões da dimensão 

“Aprendizagem”. 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 
 
 
5.1.2.6 Análise quantitativa síntese das cinco dimensões do modelo 
 

Após obtidos os conceitos gerais médios atribuídos às afirmativas de cada dimensão, 

elaborou-se um diagrama no formato de radar que permitiu uma análise pontual de 

cada uma das dimensões avaliadas. 

 

A dimensão que teve a menor média foi a de “Processos”, cuja investigação apurou 

3,53 pontos, dos 7 possíveis, seguida da dimensão “Organização”, com 3,83 pontos. 

As dimensões “Estratégia” e “Relacionamentos” obtiveram a mesma média, ficando 

ambas com 3,88 pontos. A dimensão que teve a maior média foi a “Aprendizagem”, 

que apurou 4,04 pontos dos 7 possíveis, conforme se verifica na tabela 10 e figura 21. 

 

Tabela 10 

Síntese da pontuação média da amostra por dimensão 

Dimensão Média apurada Condição ideal 

Estratégia 3,88 7,0 

Processos 3,53 7,0 

Organização 3,83 7,0 

Relacionamentos 3,88 7,0 

4,16

4,22

4,50

3,67

4,07

4,17

4,03

3,50

0
1
2
3
4
5
6
7

APRENDIZAGEM-5

APRENDIZAGEM-10

APRENDIZAGEM-15

APRENDIZAGEM-20

APRENDIZAGEM-25

APRENDIZAGEM-30

APRENDIZAGEM-35

APRENDIZAGEM-40



71 

 

Aprendizagem 4,04 7,0 

Média geral 3,83  

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 Pontuação média da amostra em relação às cinco dimensões. 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 
 

A partir da pontuação média atribuída a cada uma das dimensões, foi apurada a média 

geral de 3,83 pontos, de 7 possíveis. Em linhas gerais, do ponto de vista dos 

respondentes quanto à Gestão da Inovação no CBMMG, percebe-se que ela existe, 

embora aparentemente homogênea, pode-se observar ligeira acentuação na 

dimensão “Aprendizagem”, seguida pelas dimensões “Estratégia” e 

“Relacionamentos”, e menos acentuada nas dimensões “Organização Inovadora” e 

“Processos”. 

 

Na percepção dos respondentes, a inovação não se faz tão presente em razão de 

aspectos sinalizados com pontuações mais baixas que precisam ser melhor 

internalizados e trabalhados pela Corporação, tais como: i) processos adequados para 

examinar novos desenvolvimentos tecnológicos ou de mercado; ii) sistema claro para 

escolha de projetos de inovação; iii) sistema de recompensa e reconhecimento que 

apoia a inovação; iv) relacionamento com universidades e outros centros de pesquisa 
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que possam ajudar a desenvolver o conhecimento na instituição; e v) mecanismos de 

mensurações que possam ajudar a identificar onde e quando pode melhorar sua 

gestão da inovação. 

 

No entanto, ainda na percepção dos respondentes, é possível a aplicação do modelo 

de auditoria da inovação na corporação, uma vez que a instituição possui pontos fortes 

e trabalha bem questões como: i) a competência, que é a característica que dá 

vantagem ao CBMMG quando comparado a outros órgãos; ii) a existência de 

processos apropriados que auxiliam a gerenciar o desenvolvimento de um uma nova 

forma de prestação de serviço mais eficaz, desde a ideia até o lançamento; iii) a 

valorização do trabalho em equipe; iv) a preocupação com a melhoria do 

desempenho, mesmo que leve razoável lapso de tempo para isso; e v) a capacidade 

de aprender com os próprios erros. 

 

5.2 Apresentação e análise dos resultados qualitativos 

 

A pesquisa qualitativa foi realizada no período de 23 de agosto a 14 de setembro de 

2018, via aplicação de um roteiro semiestruturado, na forma de entrevista aberta em 

profundidade, que teve como respondentes 11 oficiais do CBMMG, do total de 13 

anteriormente previstos. Não foi possível alcançar o total das entrevistas tendo em 

vista que uma das entrevistadas entrou em licença gestante no período e o outro 

entrevistado, em razão do cargo que ocupa atualmente, é bastante demandado com 

diversas agendas e compromissos, dentro e fora do Estado. No entanto, a ausência 

desses entrevistados não comprometeu o resultado da pesquisa, tendo em vista o 

perfil dos oficiais que foram efetivamente entrevistados. 

 

A escolha do perfil dos entrevistados levou em consideração o fato de integrarem o 

Alto Comando da Corporação ou de terem atuado na elaboração do plano de comando 

da Corporação, que se encontra em vigor. Foram selecionados também oficiais que 

integram e/ou integraram a Assessoria de Planejamento da Instituição, unidade 

responsável perante o Comando-Geral em assessorar na organização, elaboração e 

monitoramento do planejamento estratégico. 
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Os onze sujeitos da pesquisa possuem atuação destacada em ações relativas ao 

planejamento estratégico da Corporação. Para distinguir os respondentes foi utilizado 

o termo “Oficial” seguido do número cardinal na sequência em que ocorreram as 

entrevistas, ficando então nominados da seguinte forma: Oficial 01, Oficial 02, Oficial 

03, Oficial 04, Oficial 05, Oficial 06, Oficial 07, Oficial 08, Oficial 09, Oficial 10 e Oficial 

11. 

 

O objetivo principal da pesquisa qualitativa consistiu em promover uma discussão 

acerca dos resultados obtidos na pesquisa quantitativa. Dessa forma, os resultados 

foram apresentados aos entrevistados, foram comentados e as percepções acerca 

das médias obtidas foram devidamente pontuadas e registradas. 

 

Foram discutidas, num primeiro momento, as médias obtidas por afirmativas de cada 

dimensão da inovação; logo após discutiu-se sobre as médias por dimensão e, por 

fim, sobre a média geral obtida. 

 

Para as médias gerais foi perguntado aos entrevistados qual a opinião a respeito das 

médias obtidas em cada afirmativa; se concordavam ou discordavam dos resultados 

e por quê; e a quais critérios ou motivos poderiam atribuir às médias identificadas na 

dimensão, cujos resultados obtidos foram: 

 

5.2.1 Dimensão 'Estratégia' 

 

Na opinião do Oficial 01 não há, por parte dos entrevistados, o conhecimento ou visão 

clara dos desenvolvimentos tecnológicos ou de processos afins da Corporação, 

cabendo maior divulgação por parte da instituição para obter amplitude de 

conhecimento aos oficiais, principalmente dos subalternos. Concorda com os 

resultados, uma vez que espelha a realidade e atribui como motivo para as médias 

obtidas a falta de divulgação de ações inovadoras realizada. Portanto, aponta que 

faltam aos respondentes do questionário quantitativo conhecer as ações estratégicas 

que são levadas a efeito pela instituição. Foi percebido também que, opostamente, a 

divulgação de ações estratégicas e inovadoras que são planejadas e realizadas não 

são comunicadas de forma eficiente pela Corporação. 
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O Oficial 02 respondeu que é inegável a competência dos trabalhos realizados pela 

Corporação, afirmando que a mesma desenvolve um trabalho nobre e tem 

conquistado a simpatia da sociedade em razão da importância da missão de Salvar 

Vidas das mais diversas formas, tanto de forma preventiva quanto atuando 

diretamente. Quanto às médias baixas da dimensão 'Estratégia' entende que se dão 

em razão dessa ser uma atividade restrita aos níveis de Direção Intermediária e Geral 

da Corporação. Concorda com os resultados em função destes retratarem as 

especificidades dos assuntos, no entanto, sem a competência de maior visibilidade, 

pois a estratégia da organização é mais específica. Por fim, atribui o resultado aos 

critérios de envolvimento profissional, compromisso e necessidade de conhecer a 

instituição, uma vez que nem todos os entrevistados estão no mesmo patamar dentro 

da organização, o que determina uma condição diferenciada de conhecimento. 

 

No entendimento do Oficial 03, as médias obtidas revelam que para as afirmativas 

voltadas aos aspectos técnicos e específicos de nível mais gerencial (E1; E6; E16; 

E21; E26; E31 e E36) as respostas apontam um índice de conhecimento volátil por 

parte dos entrevistados; já para a afirmativa genérica, ou voltada para a opinião 

pública (E11), obteve-se uma média mais satisfatória, condizente com o esperado. 

Sua concordância com os resultados, levou em consideração o perfil dos 

respondentes, cuja maioria é constituída por oficiais subalternos (tenentes) e que 

atuam em unidades operacionais.  Ainda, atribuiu como motivos para as médias 

obtidas a estrutura hierarquizada e funcional na qual se apresentam os respondentes. 

Neste sentido, a seu ver, questões estratégicas encontrar-se-ão mais afetas aos 

gestores, o que alcançaria um menor número de militares respondentes do 

questionário quantitativo pela estratificação e abrangência das entrevistas.  

 

O Oficial 04 manifestou concordância com todas as médias obtidas. As principais 

considerações extraídas da entrevista revelam sua preocupação no que se refere ao 

fato da amostra de respondentes, apesar de se limitar à categoria de oficiais 

bombeiros militares, ser muito heterogênea no que tange à natureza das funções que 

possuem, e como consequência, o contato próximo ou não com as metas 

institucionais. Citou como exemplo a existência do Plano de Comando da instituição, 

que apesar de divulgado e distribuído, não vislumbra envolvimento, pois não houve 

ações explícitas para suscitar o engajamento dos membros da corporação. Ressaltou 
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ainda, especificamente para a média baixa da afirmativa E21, que possivelmente a 

nota se deu em decorrência de na estrutura hierárquica militar o tomador de decisão 

não ter a obrigação de justificar suas decisões e, portanto, não há tradicionalmente o 

compartilhamento de informações e elementos que definem as estratégias de 

desenvolvimento da Corporação.  

 

Ainda no entendimento do Oficial 04, a falta de contato ou conhecimento das ações 

adotadas pela corporação para a inovação conduz a uma pontuação baixa para as 

afirmativas. Em que pese o comprometimento da alta gestão para a inovação, no 

entanto, não vislumbra estrutura para tal e nem estratégias definidas de incentivo para 

a inovação e nem processos definidos para novos desenvolvimentos tecnológicos. 

Outro fator que foi levado em consideração pelo Oficial 04 se refere à natureza 

engessada das contratações de inovação tecnológica das instituições públicas 

estaduais que possuem estrutura burocrática rígida. Apesar de entender que a 

definição de estratégia geral do negócio e projetos de inovação são recentes em 

termos da instituição, não sendo ainda um processo sólido e bem estruturado, além 

de haver uma incerteza da continuidade das estratégias adotadas e metas 

estabelecidas, o Oficial 04 ressaltou o fato da Corporação ter uma alta aceitação 

social, conforme diversas pesquisas de opinião que avaliam a credibilidade das 

instituições, o que a favorece.  

 

O Oficial 05 manifestou entendimento de que falta à instituição a difusão das diretrizes 

estratégicas para o nível gerencial, composto exclusivamente por oficiais das diversas 

unidades, uma vez que a Corporação já está com seu quarto Plano Estratégico, desde 

sua desvinculação da PMMG no ano de 1.999. Concordou com os resultados, uma 

vez que este deixa clara uma deficiência que precisa ser melhorada. Atribui como 

motivos para as médias obtidas na dimensão estratégia o fato de que, apesar dos 

respondentes serem oficiais, em razão da estrutura funcional institucional ter se 

situado na base do oficialato, pode ter impactado nas médias. 

 

O Oficial 06 acredita que as médias obtidas têm muito a ver com as pesquisas de 

mercado, principalmente quando trata de competência, pois todas as pesquisas de 

confiabilidade de instituições e de profissões colocam o Corpo de Bombeiros em 

primeiro lugar. Observou que a média mais alta teve essa tendência em razão disso. 



76 

 

Já sobre a menor nota, acredita que se deu porque o serviço público em geral tem 

dificuldade em continuar projetos. Concordou com os resultados, uma vez que no seu 

entendimento estes refletem a realidade, em especial do que a sociedade pensa a 

respeito da instituição. Atribui como motivos para as médias o fato de trabalharem sob 

o efeito elástico da política, o que enseja fazer com que desenvolvimentos 

tecnológicos fiquem em segundo plano, em função do atendimento de demandas 

pontuais do governo, por exemplo. 

 

O Oficial 07 concordou com os resultados, ante o quadro de falta de capacitação e 

treinamentos ocasionados pela falta de recursos a serem investidos. Foi pontuada 

pelo entrevistado a média da afirmativa E11, que a seu ver era uma valoração 

esperada, considerando o público alvo. No entanto, já para a média da afirmativa E31, 

entende que demonstrou uma falta de atualização ao oficialato, pois menos da metade 

possui conhecimento da existência de processos, o que o permitiu deduzir que os 

respondentes conhecem o potencial que possuem, mas desconsideram a 

necessidade de capacitação. 

 

Para o Oficial 08, as médias obtidas sinalizam que os integrantes do CBMMG 

possuem uma consciência da sua competência em comparação às outras instituições, 

mas que precisam avançar muito no que diz respeito a processos adequados para 

examinar novos desenvolvimentos tecnológicos. Concordou com os resultados, pois 

a seu ver retrata bem a realidade interna do CBMMG. 

 

O Oficial 9 respondeu que, excetuando as médias localizadas nas extremidades (5,26 

e 3,33), as demais ficaram próximas de 4, o que significa que não há um “domínio” 

por parte do público entrevistado sobre o assunto. No seu entender o respondente, ao 

sentir-se em dúvida sobre o assunto, via de regra, opta por ficar “em cima do muro”, 

demonstrando insegurança sobre o tema. O Oficial 09 ainda manifestou discordância 

dos resultados, pois entende que não revela a real situação da Corporação no quesito 

estratégia, mas sim, uma desinformação do público respondente sobre o assunto. 

Acredita que a falta de domínio acadêmico sobre o tema também foi fator 

preponderante para o resultado. Os critérios que justificam tal pontuação, a seu ver, 

são: apreensão equivocada do vocábulo inovação; falta de conhecimento de todos os 
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processos realizados na corporação; e desconhecimento do plano de comando por 

parte do público respondente. 

 

Para o Oficial 10 os resultados estão próximos da percepção que possui acerca da 

temática, uma vez que a organização não tem definido de forma clara quais são os 

processos de inovação. Percebe que o tema inovação carece ser melhor difundido na 

organização, para que se crie uma metodologia de acompanhamento destes 

processos. Especificamente para a afirmativa E11 entende que esta se apresenta 

elevada por trazer elementos de caráter pessoal, sob o viés de que o indivíduo se 

acha competente. Sua concordância com a pontuação se deu por perceber que a 

maior parte das notas corresponde a maturidade em inovação do CBMMG.  

 

O Oficial 11, por sua vez, entende que o conceito de inovação ou de atitudes 

inovadoras pela organização pode não estar sendo difundido ou não ser de 

compreensão comum entre os participantes. Outra questão pode ser o fato de os 

participantes não conhecerem adequadamente o planejamento do CBMMG. 

Concordou com os resultados e atribuiu tais médias ao menor grau de conhecimento 

e participação de parte da tropa nos planejamentos de cunho estratégico. 

 

5.2.2 Dimensão 'Processos' 

 

O Oficial 01 discorreu sobre o fato de existir uma falta de informação por parte dos 

oficiais subalternos, até mesmo na formação. Na sua visão a Corporação impõe 

através do Planejamento Estratégico, mas nada impede que o oficial busque, até 

mesmo na sua formação, o conhecimento necessário. Para o entrevistado, os oficiais 

da base não podem apenas executar, devem também contribuir para o 

gerenciamento. Manifestou concordância com os resultados porque a seu ver são 

dados de pesquisa e atribuiu as médias obtidas à falta de informação e de iniciativa 

em buscá-la por parte da maioria dos respondentes. 

 

O Oficial 02 entende que o conhecimento de processos apropriados mostra que pouco 

mais de 50% da tropa está preocupada com os resultados da Corporação. Quanto à 

escolha de projetos de inovação, sua opinião é de que esta é uma ação mais ligada 

ao Alto Comando da Corporação, que deve se envolver junto ao planejamento 
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estratégico. Concordou com os resultados, pois a pesquisa relata transparência na 

leitura da Instituição quando o conhecimento acaba por se compartimentar em 

determinados níveis. Atribuiu como motivo principal da variação de valores da 

pesquisa o fato de estar diretamente ligada ao nível hierárquico e gerencial da 

Corporação (oficiais), que determina o envolvimento e nível de pertencimento dos 

militares. 

 

Para o Oficial 03, as médias obtidas apontam uma variação reduzida entre as 

afirmativas, o que sugere um entendimento mediano de processos na Corporação. 

Atribui o resultado desfavorável ao atual cenário político-econômico, o qual se exige 

cada vez mais a transparência dos atos de gestão, o controle interno e accountability 

dos gestores públicos. Entende ainda o entrevistado que há processos apropriados 

no CBMMG que possibilitam o gerenciamento e desenvolvimento das formas de 

prestação de serviços mais eficazes, desde a ideia até o lançamento, e cita como 

exemplos o boletim logístico, os registros de ocorrências, o monitoramento das metas 

físicas e financeiras registradas na Lei Orçamentária Anual, bem como uma Academia 

de Bombeiros, que atua diuturnamente na capacitação e treinamento de nossos 

militares.  

 

Outro aspecto destacado pelo Oficial 3 é de que, anualmente, o CBMMG atende a 

mais de 350 mil ocorrências em todo o Estado de Minas Gerais, gerando um excelente 

banco de dados para avaliar as necessidades da sociedade. Da mesma forma, é a 

instituição com maior índice de aceitabilidade pelo cidadão. Nesse sentido, discordou 

dos resultados quantitativos, pois no seu entendimento, citando como exemplo as 

normas e o plano de comando que rege a instituição, a Corporação sempre 

apresentou processos e mecanismos eficazes para a adoção de medidas necessárias 

ao atendimento da sociedade mineira. Por fim, reforça que a interpretação das 

afirmativas pode ser influenciada pelo cenário econômico atual de restrição 

orçamentária, o que impede, por exemplo, que um projeto de inovação seja realizado 

no prazo e dentro do orçamento, como consta a afirmativa P7. E atribui as médias 

apuradas ao perfil dos militares entrevistados e a existência de variáveis externas, 

como restrições orçamentárias, demandas reprimidas, etc., que podem impactar 

negativamente na concretude de ações internas. 
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O Oficial 04 concordou com as médias, à exceção da afirmativa P22, que buscou 

identificar se o CBMMG pesquisa sistematicamente ideias de novas maneiras de 

prestação de serviços. Para essa afirmativa o Oficial 04 acredita que houve forte 

influência dos militares que estão distantes das unidades operacionais e que possuem 

pouco contato com a prestação de serviços. Na sua opinião, há sim geração constante 

de novas ideias para a prestação de serviços; contudo, não há meios que as receba 

e que as submeta a uma avaliação ou desenvolvimento. Reforçou o entendimento de 

que os valores menores das médias podem ser atribuídos ao fato de os respondentes 

pertencerem às unidades operacionais, os quais ficam mais distantes das estratégias 

do comando.  

 

O Oficial 05 entende que a avaliação retrata a existência de problemas com os 

processos institucionais, em especial quanto aos projetos inovadores. Concordou com 

os resultados e atribuiu como fatores explicativos a existência de problemas nos 

diversos processos, em especial a falta de conhecimento do funcionamento dos 

processos da instituição. 

 

Na opinião do Oficial 06, a afirmativa mais alta, que trata dos processos apropriados 

que ajudam a gerenciar o desenvolvimento de uma nova forma de prestação de 

serviço mais eficaz, desde a ideia até o lançamento, não foi bem compreendida pelos 

respondentes, pois pode ter sido entendida mais pelo controle e menos pelo 

gerenciamento para o desenvolvimento institucional. No seu entendimento, o 

gerenciamento trata de um passo à frente. Com relação à questão menor pontuada, 

que procurou identificar se a instituição possui um sistema claro para escolha de 

projetos de inovação, acredita que foi bem entendida pelos respondentes e que a nota 

reflete bem a realidade, pois não temos um sistema claro e contínuo sobre a inovação. 

Concordou com os resultados e atribuiu como motivos para as médias a burocracia 

existente na administração pública e o interesse pessoal das chefias (quem tem poder 

de decisão) que dificulta ações inovadoras, por diversos motivos.  

 

O Oficial 07 entende que o resultado foi óbvio e concorda com eles, uma vez que a 

minoria dos oficiais participa da elaboração de processos. Sugeriu a criação de 

subcomissões envolvendo diversos níveis do oficialato para compromissos com os 

processos, ou seja, antes da elaboração de qualquer processo dentro do Estado-
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Maior ou Diretorias, seria interessante um levantamento ou pesquisa feita nas 

unidades com subcomissões dentro de cada região e aí sim deslocar para a Sede 

para o formato final. 

 

O Oficial 08 entende que a instituição tem pouco conhecimento de “processos” de 

gerenciamento e inovação, o que reflete no resultado obtido na pesquisa. Desta forma, 

concorda com os resultados, mas deixa claro que poderia haver uma pequena 

variação em cada um deles pela subjetividade das perguntas.  

 

Para o Oficial 09, a maior pontuação obtida (P2, nota 4,12), pode ser atribuída às 

várias ferramentas utilizadas pelo público interno, que de alguma forma, ainda que 

errônea, remetem à ideia de processo como INFOSCIP que é o Sistema de 

Informações do Serviço de Segurança Contra Incêndio e Pânico do CBMMG que tem 

por objetivo simplificar ações do SSCIP oferecendo meios de coordenação e controle 

dos processos de Segurança Contra Incêndio e Pânico e do Plano de Comando, que 

para o leigo, é percebido como algo que “ajuda a gerenciar o desenvolvimento de uma 

nova forma de prestação de serviço mais eficaz”. Como sugere a pergunta é algo mais 

“acessível” ao respondente. Já a questão que obteve menor pontuação (P32, média 

3,10), indica que a percepção geral é de falta de objetividade ou critério para a escolha 

de projetos de inovação. O Oficial 09 manifestou concordância parcial com os 

resultados, pois na sua opinião, quando a afirmativa usa termos objetivos como P32 

e P7, a média apurada é próxima de 3, mostrando um quadro ruim nesses quesitos. 

Por outro lado, quando as afirmativas são mais subjetivas, as médias apuradas se 

aproximam de 4, mas mesmo assim, não permite uma avaliação mais precisa. Atribui 

como motivos para as médias a dificuldade de identificar o que é processo e 

diferenciá-lo de outros elementos dos quais pode causar confusão: ferramentas, 

mecanismos, planejamento. 

 

O Oficial 10 concordou com os resultados e entende que as médias estão coerentes, 

inclusive com variações pequenas entre si, o que, a seu ver, mostra uma necessidade 

de se formular institucionalmente processos claros de inovação. Para a assertiva P22 

que buscou identificar se o CBMMG pesquisa sistematicamente ideias de novas 

maneiras de prestação de serviços, entende que a média se eleva pelo caráter 
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pessoal e da necessidade da organização precisar se fazer valer de ferramentas 

gerenciais. 

 

Para o Oficial 11 as respostas indicam aparente inexistência de processos/sistemas 

para escolha de projetos de inovação e também desconhecimento das ações 

atualmente adotadas. Concordou com os resultados, pois as médias se mostram 

como um diagnóstico do grau de envolvimento dos oficiais, especialmente 

subalternos, envolvidos em Unidades operacionais. Atribui como motivos para as 

médias o menor grau de participação de oficiais, possivelmente subalternos, nas 

ações recentes adotadas. 

 

5.2.3 Dimensão 'Organização Inovadora' 

 

O Oficial 01 ressalta que os trabalhos em equipe facilitam e ajudam a organização e 

a inovação, uma vez que as operações não têm como serem realizadas de forma 

isolada. Concordou com os resultados, uma vez que mostram a necessidade e a 

importância do trabalho coletivo e da realidade de se organizar e inovar.  

 

O Oficial 02 concordou com os resultados, considerando razoáveis os números 

apresentados. Na sua opinião, o trabalho em equipe é uma característica das ações 

do Corpo de Bombeiros, que é exercitada de forma frequente na atividade 

operacional, sendo uma constante no desenvolvimento da prestação de serviços. No 

seu entendimento, o sistema de recompensas e reconhecimento esbarra em critérios 

que estabelecem a quebra da normalidade, o que demanda dos militares mais 

dedicação e empenho, sendo uma preocupação para os que lideram e estimulam os 

colaboradores internos. Atribui como motivos para as médias obtidas o envolvimento 

e responsabilidade funcional de fazer acontecer. 

 

O Oficial 03 discordou com os resultados e afirmou que as médias obtidas apontam 

uma variação reduzida entre as afirmativas. Entende que, para a viabilização da 

inovação, faz-se necessário um alinhamento estratégico junto ao Comando, de forma 

que seja viável para a instituição como um todo. Porém, não é incomum se esperar 

que inovações partam de escalões superiores, estratégicos, a fim de proverem uma 

visão global e gerencial de processos e de gestão. Ainda, no seu entendimento, por 
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se tratar de conceito genérico e por ser rotineiro nas missões do bombeiro militar, o 

trabalho em equipe associa-se com os elevados índices de credibilidade do CBMMG 

junto à sociedade. O trabalho em equipe na instituição faz parte da metodologia de 

atuação nas operações, sujeitando-se a mesma interpretação aos trabalhos 

estratégicos e de gestão, ainda que não se aplique. Na sua opinião, a interpretação 

dos resultados obtidos denota a interferência de variáveis, em especial, atinentes ao 

perfil dos militares entrevistados e pela hierarquização na estrutura de trabalho, o que 

não se aplica necessariamente, a um modelo de estrutura empresarial. 

 

O Oficial 04 concordou com os resultados, à exceção da afirmativa O28 que buscou 

identificar se o sistema de recompensa e reconhecimento da instituição apoia a 

inovação. No seu entendimento, não existe sistema de recompensa voltado para 

ações inovadoras, e por isso, a pontuação deveria ser mais baixa ainda. Pontua que 

não há favorecimento para a ocorrência da inovação; existem falhas na comunicação 

entre as unidades; o envolvimento não é incentivado, também não é reprimido; a 

estrutura da instituição é muito eficiente para a tomada de decisões nas situações de 

urgência/emergência; no entanto, as decisões gerenciais, são demasiadamente 

sobrecarregadas com procedimentos burocráticos que as tornam lentas e ineficazes; 

a comunicação é uma das grandes deficiências; existe apoio a novas ideias até 

determinado nível de decisão, quanto mais alto o nível de decisão, menos apoio se 

dá às novas ideias; e, por fim, a doutrina militar ensina a trabalhar em equipe, seja ela 

qual for, pois os papéis são bem definidos. Como tal, há uma facilidade no trabalho 

em equipe. 

 

Para o Oficial 05, o que caracteriza a instituição pela sua efetividade é o trabalho em 

equipe, daí as médias se destacarem nesse quesito, em que pese acreditar que ainda 

estão abaixo do esperado em relação ao que a instituição pratica. Manifestou 

concordância com os resultados, apesar de entender que no geral as médias 

poderiam ser mais altas em todas as afirmativas avaliadas. Atribui como possíveis 

motivos para as médias apuradas a falta divulgação de determinadas atividades 

inovadoras na instituição. 

 

O Oficial 06 concorda com os resultados e entende que o trabalhar bem em equipe 

pode ter sido influenciado pela atividade operacional onde o trabalho em equipe é 
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comum, por uma série de fatores. Já em questão de inovação, na sua opinião, é a 

estrutura da organização trabalhando e geralmente ocorre na atividade meio onde o 

trabalho em equipe, para fins de inovação, não aparece tanto (cada setor trabalha sua 

demanda pontualmente). Entende que a inovação deveria estabelecer um 

relacionamento transversal, o que é muito difícil uma vez que exigiria um trabalho 

coordenado para que se fizesse um corte transversal entre os vários setores, 

estimulando o apoio e o trabalho em equipe. No caso do CBMMG, entende que a 

disciplina e a hierarquia nem sempre permitem esse corte (diálogo). Conclui 

esclarecendo que a nota 5,18, que se refere a trabalhar bem em equipe, saiu da média 

porque a atividade finalística puxou a média para cima. 

 

Para o Oficial 07, o índice das respostas denota que mais da metade do público alvo 

não está afeto ao trabalho ligado à “organização inovadora”. Para ele, a qualidade das 

respostas sugere que atuam na atividade fim, execução. Concordou com os 

resultados, mas entende que as pessoas que executam desconhecem o processo de 

“organização inovadora”. Na sua opinião, se o público alvo abrangesse somente 

oficiais que atuam com planejamento, as respostas seriam de índice alto. 

 

Para o Oficial 08, o público interno do CBMMG vê o sistema de recompensa de forma 

deturpada, por isso o resultado obtido em relação à inovação não deve estar vinculado 

à recompensa. Quanto à maior pontuação relacionada ao trabalho em equipe, não é 

de se estranhar, uma vez que a atividade de bombeiro é desenvolvida, 

essencialmente, em equipe. Discordou dos resultados por entender que inovação não 

deve estar vinculada à recompensa.  

 

O Oficial 09 concordou com os resultados obtidos. No seu entendimento, quando se 

fala em trabalho em equipe, a média é alta porque encontra ressonância com valores 

da própria essência da profissão bombeiro militar. Já a menor média de 3,39 atribuída 

ao sistema de recompensa e reconhecimento, reflete uma sensação de insatisfação 

geral de se carregar o ônus da resistência ou do trabalho ao se aventar nova ideia. 

Na sua opinião, as inovações ocorrem no CBMMG, contudo, são lentas, esbarram em 

questões orçamentárias, burocráticas, em divergências internas que via de regra não 

são absolutamente democráticas.  

 



84 

 

O Oficial 10 concordou com os resultados, pois no seu entender o processo de 

inovação não é claro na Instituição, carecendo de definição de processos 

metodológicos, assim sendo não é possível recompensar ou reconhecer a inovação 

como demonstrou a menor média. 

 

O Oficial 11 concordou com os resultados, pois os compreende como esperado para 

uma estrutura administrativa da administração pública, decorrente do conceito de se 

fazer aquilo que a lei permite. Entende que muitas vezes o nível de execução está 

focado nos seus afazeres, tendo menor possibilidade de contribuir com processos 

inovadores. Atribui como motivos a característica de setor público especialmente 

militar, que tende a concentrar ações desse tipo em setores específicos, gerando tal 

resultado. 

 

5.2.4 Dimensão 'Relacionamentos' 

 

Para o Oficial 01 as médias sinalizam que há necessidade de melhoria do 

desempenho institucional, no relacionamento e interação com outros órgãos afins na 

busca pelo desenvolvimento de melhores projetos e serviços. Concordou com os 

resultados, ante a necessidade de se apresentar à sociedade serviços inovadores. 

Atribuiu como motivos para as médias a necessidade de melhoria no relacionamento 

e interação. 

 

Para o Oficial 02 a melhoria do desempenho da Instituição retrata a capacidade do 

Comandante nos diversos níveis em mostrar resultados. Cita como exemplos de 

relacionamentos o trabalho com os centros de pesquisa, tendo a Corporação duas 

divisões de pesquisa, sendo uma na Diretoria de Atividades Técnicas (DAT) e outra 

na Academia de Bombeiros Militar (ABM), doutrinadoras de assuntos técnicos. Cita 

ainda a criação da revista Vigilis e o estudo à distância existente na instituição que 

fomentam o conhecimento e a pesquisa. Discorda dos resultados por entender que as 

médias possam ser maiores pelo envolvimento dos militares nesta dimensão e em 

virtude da tecnologia. Atribuiu como motivos para a média auferida o 

desconhecimento ou inibição por parte dos respondentes em se manifestarem. 
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O Oficial 03 discordou dos resultados obtidos por entender que as ações internas são 

mais efetivas do que as médias apuradas, porém, tais questões são mais afetas a 

direção geral e intermediária. Atribuiu o resultado das médias apuradas ao perfil dos 

militares entrevistados e a existência de variáveis externas que podem impactar 

negativamente na concretude de ações internas.  

 

O Oficial 04 manifestou concordância parcial com os resultados, pois a seu ver, para 

as afirmativas R14 e R19, que buscam, respectivamente, identificar  se “trabalhamos 

bem com universidades e outros centros de pesquisa para ajudar a desenvolver nosso 

conhecimento” e se “trabalhamos próximos da sociedade na exploração e no 

desenvolvimento de novos conceitos”, as escassas experiências com universidades é 

positiva, contudo, poucas e mal divulgadas, por isso a pontuação baixa. Já para a 

afirmativa R19, o trabalho de novos conceitos em conjunto com a sociedade é 

praticamente inexistente. Com relação a afirmativa R39 que buscou identificar se 

“trabalhamos próximos de ‘usuários principais’ para desenvolver novas técnicas e 

serviços inovadores”, apesar de concordar com os resultados, entende que os 

usuários principais não participam do desenvolvimento de novas técnicas e serviços 

inovadores ofertados pela instituição. 

 

O Oficial 05 entende que as médias estão muito abaixo do que a forma como 

realmente ocorre. Muito provavelmente em razão de que a instituição trabalha os 

relacionamentos, em especial com universidades e instituições de ensino, de forma 

dispersa. Justifica os resultados a partir do momento em que sugere que os gestores 

(respondentes) não têm conhecimento da totalidade dos relacionamentos mantidos 

com as instituições pelas Unidades e da falta de conhecimento do que acontece nas 

diversas atividades da instituição. 

 

O Oficial 06 concordou com os resultados e entende que as médias retratam a 

realidade, uma vez que há uma demora para revisar os projetos, principalmente em 

razão da burocracia e dos interesses das chefias e governamentais (influência 

política). Na sua opinião, trabalha-se pouco com Universidades e Centros de 

Pesquisa, ocorrendo estes trabalhos apenas para atender demandas de ascendência 

na carreira. Entende que com a criação da revista científica “Vigiles” deverá haver 
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maior aproximação com as universidades e centros de pesquisa, pois na instituição 

existem muitos estudos, mas não estudos continuados.  

 

O Oficial 07 discorda dos resultados pois, apesar de corresponderem à realidade 

vivida no CBMMG na atualidade, no seu entendimento, os índices deveriam ser 

menores. O envolvimento com órgãos externos na busca da inovação são ínfimos 

diante do potencial campo de atuação que envolve a corporação. Atribuiu como 

critérios para o resultado obtido a falta de envolvimento do CBMMG com órgãos 

externos na área de ensino e inovação, não somente na formação e aperfeiçoamento, 

como também na capacitação e aprimoramento. 

 

Para o Oficial 08 os resultados estão de acordo com a realidade do CBMMG, por isso 

manifesta concordância com eles. A busca da melhoria da atividade é uma constante 

na instituição. Entende que o conhecimento junto às universidades deveria ser mais 

explorado e dessa forma todos sairiam ganhando. Atribuiu os resultados a poucos 

projetos envolvendo o CBMMG e as universidades.  

 

O Oficial 09 entendeu que as médias obtidas revelam uma insatisfação no 

relacionamento com sistemas de ensino locais e nacionais, universidades e centros 

de pesquisa para o desenvolvimento da inovação e, portanto, discorda dos resultados. 

A seu ver, embora esteja longe do ideal, o CBMMG tem realizado diversas parcerias 

com instituições de ensino que acabam por fomentar a inovação. Cita como exemplo 

os cursos de qualificação em parceria com a Fundação João Pinheiro e com a 

Universidade Federal de Minas Gerais, além de outras iniciativas que geraram 

inovações, como a implementação do INFOSCIP, do aplicativo 193 (ainda 

experimental no triângulo mineiro), do sistema de averiguação de valores declarados 

e reais relativos à taxa de incêndio em Montes Claros, dentre outros projetos. Atribuiu 

o resultado à falta de conhecimento das parcerias e dos projetos em andamento, por 

parte do público respondente. 

 

Para o Oficial 10 observa-se que a maior média apurada está atribuída a demora em 

revisar os projetos que coincidem com a ideia de falta de mecanismos gerenciais de 

monitoramento que efetivamente promovam a mudança.  
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O Oficial 11 discordou dos resultados, por entendê-los aquém do realmente praticado 

no que tange à interação com outros órgãos e sociedade, exceto quanto à 

universidades, que lhe parece como diagnosticado. Na sua opinião, vê grande 

interação com órgãos como Polícia Militar, Advocacia Geral, Secretaria de Saúde e 

Secretaria de Educação. Atribuiu como motivos para as médias apuradas a pouca 

divulgação das iniciativas, principalmente. 

 

5.2.5 Dimensão 'Aprendizagem'  

 

O Oficial 01 entende que é uma virtude aprender diante de erros cometidos, visando 

a correção de procedimentos e na busca da efetividade do atendimento. Contudo, na 

sua opinião, na atividade fim erros devem ser irrisórios, não havendo tempo para 

“aprender” com os mesmos. O profissionalismo e a capacitação devem ser buscados 

incessantemente, onde pequenas falhas ou erros poderão ser corrigidos. Concordou 

com os resultados, uma vez que se trata de dados apurados em pesquisa científica, 

e atribuiu como motivos para as médias apuradas a necessidade de aprender com os 

erros. 

 

Para o Oficial 02 a percepção da capacidade de aprender com os próprios erros está 

ligada à preocupação da Instituição em analisar os estudos de casos e adotar medidas 

de correção e mudanças de comportamento. Para ele, adaptar-se às novas realidades 

é uma questão de sobrevivência institucional. Em sua opinião, mensurar a gestão da 

inovação passa pelo processo de avaliação sugerido no planejamento estratégico 

através do método PDCA. No seu entender as médias apenas indicam a pouca 

divulgação das ações nessa dimensão. Concordou com os resultados, por 

apresentarem coerência com a percepção de visibilidade, que é reduzida. Atribuiu 

como motivos para as médias o fato da dimensão “Aprendizagem” ser mais técnica e 

demandar avaliações mais setorizadas com divulgação restrita. 

 

O Oficial 03 discorda dos resultados, destacando as médias apresentadas pela 

afirmativa A20 que busca identificar se “comparamos sistematicamente nossa 

prestação de serviços e processos com os de outras congêneres”, e pela afirmativa 

A40 que busca identificar se “usamos mensurações para ajudar a identificar onde e 

quando podemos melhorar nossa gestão da inovação”. Em sua opinião, essas 
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afirmativas apresentaram médias inferiores às demais, não obstante o fato de que tais 

afirmativas representam instrumentos de mensuração para a dimensão 

“Aprendizagem”. Além disso entendeu que as médias das demais afirmativas são 

pouco expressivas em relação à pontuação máxima e denotam certo antagonismo em 

relação às pontuações obtidas nas afirmativas A20 e A40. O entrevistado atribuiu o 

resultado ao perfil dos militares entrevistados, entendendo que tais afirmativas devem 

ser avaliadas com certo peso, no âmbito da direção geral e intermediária. 

 

O Oficial 04 concordou com as afirmativas, à exceção da afirmativa A10, que buscou 

identificar se “somos bons em compreender as necessidades dos cidadãos / usuários 

de nossos serviços”, pois a seu ver o bom resultado para a questão se deve ao fato 

de que o CBMMG atende bem as necessidades dos usuários. Também manifestou 

concordância parcial em relação à afirmativa A15, que buscou identificar se 

“aprendemos a partir de nossos erros”. No seu entender, para tal questão existem 

duas interpretações: uma de que se erra e aproveita-se o aprendizado em decorrência 

do erro; e a outra de que essa é a maneira com a qual aprendem, errando, sem 

estrutura, até que se crie um processo de registro dos erros. 

 

O Oficial 05 concordou com os resultados. No seu entendimento as médias refletem 

aquilo que a instituição trabalha em relação a parceiros, clientes e fornecedores, até 

mesmo por que as médias estão muito próximas entre si. No entanto, a seu ver, 

necessitam de ações para melhoria. Na sua opinião o resultado indica a afinidade dos 

gestores (respondentes) com os demais entes com que se relacionam, ressaltando 

que a experiência do gestor é fundamental para o estabelecimento de relacionamento 

com os “stakeholders”. 

 

O Oficial 06 entende que há o registro dos resultados, mas não há gestão sobre eles. 

Apesar de se aprender com os erros, não se aproveita totalmente, em razão da 

rotatividade das pessoas, tanto de chefia quanto de auxiliares. O aprendizado não se 

transforma em conhecimento uma vez que é estanque a determinado setor que 

aprendeu, mas não conseguiu transmitir a outros, e isso precisa ser melhorado. 

Manifestou concordância com as médias, atribuindo como motivos a rotatividade que 

impacta na aprendizagem, pois o aprender não é para a pessoa (individual), é para a 

instituição (corporativo), e tem que ser transmitido. 
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O Oficial 07 manifestou concordância parcial com os resultados, uma vez que discorda 

da média obtida na afirmativa A 20, que buscou identificar se “comparamos 

sistematicamente nossa prestação de serviços e processos com os de outras 

congêneres”. Concordou com as demais por entender que a corporação tem sido 

avaliada como o serviço público mais confiável, sendo esta informação desprezada 

pelo universo da pesquisa. Atribuiu os resultados por estarem afetos à rotina 

operacional da corporação. 

 

O Oficial 08 concordou com os resultados. A seu ver as médias obtidas retratam bem 

o CBMMG no critério “aprendizagem”. Entende que a corporação procura aprender 

com os próprios erros, citando como exemplo a confecção de “estudos de casos”. 

Atribuiu como motivos para as médias apuradas o fato do CBMMG procurar aprender 

com os próprios erros. 

 

O Oficial 09 discorda dos resultados, uma vez que as médias apuradas não permitem 

definir um perfil claro sobre a questão “Aprendizagem” no tocante à inovação. A seu 

ver não há informação suficiente ou desconhecimento dos processos em andamento 

para emissão de opiniões mais assertivas. Acredita que processo de aprendizagem 

com relação a inovação carece de muitas melhorias e que ainda não há uma cultura 

institucional consolidada que permita otimizar as ferramentas já adquiridas, os 

contratos em andamento ou os serviços que já vem sendo prestados. Afirma que esse 

trabalho vem sendo construído lentamente. Atribuiu como motivos para as médias 

apuradas a falta de acesso ao que vem sendo praticado na instituição em termos de 

decisões dos processos de inovação. 

 

Para o Oficial 10 a dimensão “aprendizagem” traz um viés de partilhar conhecimento 

e experiência e, nesse sentido, pode-se observar um aumento da média nesta 

dimensão, o que leva a entender a ocorrência, pela estrutura da instituição, de 

trabalhar com o ensino continuado e apoiar a participação em seminários, por 

exemplo. Em sua opinião observa como muito pertinente a média atribuída à questão 

A.40 ser menor que as demais, mantendo a lógica que as ferramentas gerenciais são 

frágeis, e logo, os processos precisam ser mais bem definidos. Concordou com o 

resultado por entender que as médias são pertinentes. 
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O Oficial 11 entende que a maior média, frente às demais, deixa claro o trabalho de 

reavaliação dos setores em relação ao próprio trabalho. Concordou com os resultados 

pois vê constantes mudanças normativas e propostas apresentadas ao nível de 

Direção Geral como forma de melhorar a atuação institucional. Atribui como motivo 

para as médias apuradas o fato dessas informações estarem sob maior domínio da 

tropa em geral, facilitando a leitura mais próxima à realidade. 

 

5.2.6. Análise qualitativa síntese das cinco dimensões 

 

O Oficial 01 entende que as dimensões apresentam critérios lógicos para o objetivo 

da pesquisa. Nesse sentido concorda com os resultados por se tratar de pesquisa 

científica. Atribuiu como motivos para as médias a falta de divulgação das ações 

inovadoras implementadas pela instituição. 

 

Na opinião do Oficial 02, na dimensão “Estratégia” a manutenção da competência 

institucional passa pela adaptação ao que a sociedade exige do Estado, dessa forma 

entende que nessa dimensão a média poderia ser maior. Na “Aprendizagem” o 

fomento da tecnologia proporciona um resultado melhor pela visibilidade, por exemplo, 

do portal com acesso as normas e concursos. Quanto à dimensão “Organização 

Inovadora”, a instituição vive um momento de reestruturação cujo modelo militar se 

mantem com uma roupagem diferente cuja média aferida é aceitável. Na dimensão 

“Relacionamentos” o resultado é aceitável, mas pode ser melhorado. O entrevistado 

concordou com os resultados obtidos mais em função da pela metodologia utilizada. 

Atribuiu como critério o nível de escolaridades dos entrevistados, posição hierárquica, 

condição profissional e envolvimento institucional. 

 

O Oficial 03 discordou parcialmente dos resultados obtidos por entender que parte das 

médias obtidas, em especial, afetas as dimensões "Processos" e "Organização 

Inovadora" são impactadas pela não afinidade com a matéria de uma boa parte dos 

entrevistados. Citou como exemplo a existência do Plano de Comando, o Plano 

Plurianual de Ações Governamentais, a LOA, o SIGPLan, as diretrizes internas, as 

Comissões, etc., que por si só ratificam boa parte das afirmativas. No entendimento 

do entrevistado, das médias obtidas em cada dimensão, são mais concretas as ações 
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de "Aprendizagem", "Relacionamento" e "Estratégia", em relação às dimensões de 

"Processos" e "Organização Inovadora". Ou seja, para as dimensões voltadas para 

aspectos técnicos, que abarcam setores específicos na instituição, obtiveram médias 

inferiores a médias apuradas que circundam ações que envolvam grande parte do 

quadro efetivo, sugerindo-se certo grau de influência face ao perfil dos entrevistados, 

não implicando, porém, que os resultados obtidos reflitam exatamente a realidade da 

Corporação.  

 

O Oficial 04 concordou com os resultados em grande parte, enfatizando que as médias 

foram relativamente baixas, no entanto, consistentes, e que tal constatação aponta 

para uma corporação que tem muito no que melhorar, e tem se desenvolvido 

equilibradamente. No seu entendimento, a definição de metas e estratégias 

institucionais ainda é muito recente e precisa ser desenvolvida. É preciso que se adote 

uma linha de comando na qual haja continuidade e, dessa forma, diminuam as 

incertezas com relação aonde se espera chegar. Atribuiu como motivo para os 

resultados obtidos, principalmente, à inexistência de um mecanismo apropriado para 

a recepção, desenvolvimento e incentivo a propostas inovadoras. 

 

O Oficial 05 ratificou sua opinião conforme o que foi afirmado nas questões relativas 

às dimensões. Já o Oficial 06 concordou com os resultados e entende que a media 

das dimensões retrata a realidade, guardadas as observações feitas para cada 

dimensão. Atribuiu como motivos para os resultados a burocracia, rotatividade e 

influência governamental. 

 

O Oficial 07 concordou com os resultados, tendo em vista a amostragem envolvida na 

pesquisa, julgando que o universo pesquisado ficou prejudicado diante do efetivo 

existente na corporação. No seu entendimento seria interessante que houvesse maior 

envolvimento do comando da corporação nos quesitos que envolvem processos de 

aprimoramento, inovação e crescimento. Atribuiu como motivos a falta de 

conhecimento no aspecto voltado exclusivamente para o planejamento da corporação. 

 

O Oficial 08 entende que a análise final acompanhou bem o diagnóstico de cada 

dimensão analisada, o que o faz concordar com os resultados. Atribuiu tal diagnóstico 

aos entraves e dificuldades próprias da administração pública, onde a burocracia, 
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baixo orçamento, interferência política dificultam a implementação de certos 

processos.  

 

Para o Oficial 09, as médias não são conclusivas, uma vez que os valores obtidos são 

muito próximos de 4, não revelando muitas informações. Apresentou discordância em 

relação aos resultados, esclarecendo que a inovação se dá no CBMMG, contudo a 

falta de acesso às informações relativas a esse tema prejudica a avaliação por parte 

do público respondente. Atribuiu como motivos para as médias a falta de acesso às 

informações de tomadas de decisões relativas às inovações e à apreensão do 

conceito do próprio termo “inovação”. 

 

O Oficial 10 opinou no sentido de que o conceito de inovação tem vasto campo para 

melhoria na corporação, carecendo de definições de processos e metodologias a 

serem utilizadas. Atribuiu como motivos para as médias auferidas o uso de 

ferramentas gerenciais que consigam controlar (mensurar) os resultados. 

 

Para o Oficial 11, os resultados são reflexos do nível de informação e domínio técnico 

da matéria que cada função proporciona. Apresentou concordância com os 

resultados, pois, os encargos e funções existentes na instituição são bastantes 

específicos, gerando essa perda de informação dos níveis executores. Atribuiu como 

motivos para as médias obtidas a consequência da especialização das funções. 
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5.2.7. Análise qualitativa da média geral 

 

Para o Oficial 01, as médias apresentam critérios lógicos para o objetivo final da 

pesquisa. Concordou com os resultados por se tratar de resultado de pesquisa 

quantitativa obtida através de questionário. 

 

Para o Oficial 02 a média foi baixa e sugere preocupação no sentido de rever ações 

institucionais na busca pela excelência. Concordou com os resultados pela 

amostragem que foi trabalhada e por se tratar de um trabalho científico. 

 

O Oficial 03 discordou parcialmente, uma vez que no seu entendimento a média geral 

obtida para as dimensões contrasta com elementos reais, já existentes no CBMMG, 

denotando possibilidade real para um alinhamento mais acurado dos setores internos. 

Ainda quanto à média geral das dimensões, 3,83, entende que as mesmas retratam, 

em parte, oportunidade para maior disseminação de informações estratégicas, e de 

gestão, abarcando, inclusive, oficiais. 

 

Na opinião do Oficial 04  o período de levantamento de dados da pesquisa foi 

diretamente impactado por uma reestruturação administrativa na instituição, onde as 

funções estavam sendo alteradas, portanto, a seu ver é natural a impressão de falta 

de estrutura confiável na corporação. Concordou com os resultados, pois a 

corporação caminha para o desenvolvimento e incentivo às inovações, no entanto, 

ainda deve ser preparada para tal. 

 

O Oficial 05 concordou com os resultados, uma vez que no seu entendimento falta 

difusão do que são dimensões para gestores da instituição. Em relação a média geral 

ficou visível que falta conhecimento claro das dimensões em âmbito institucional pelos 

respondentes, e que a partir daí verifica-se que é necessário melhorar a gestão 

estratégica das diversas atividades e das diversas áreas de atuação. Como motivo 

para a média obtida entende que falta aprofundamento, pelos respondentes em 

conhecer as diretrizes estratégicas da alta administração do CBMMG.  
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O Oficial 06 afirmou que sobre a média geral, concorda, pois reflete a realidade da 

corporação. Na sua opinião o avanço da organização tem que ser como um todo, 

abordando todas as dimensões. 

 

O Oficial 07 concordou com o resultado atribuindo à média baixa devido ao universo 

pesquisado.  

 

Para o Oficial 08 a média retrata bem a realidade do CBMMG, conforme fatores já 

apresentados. Concordou com o resultado por ser dado da pesquisa. 

 

O Oficial 09 ratificou seu posicionamento sobre a inclusão da pesquisa em razão, pura 

e simplesmente, do valor. Discordou dos resultados. Atribuiu os resultados obtidos à 

falta de acesso às informações de tomadas de decisões relativas às inovações e à 

apreensão do conceito do próprio termo “inovação”. 

 

O Oficial 10 não se manifestou nesse quesito. 

 

Para o Oficial 11 o Grau de mudança e inovação no setor público tem menor alteração 

e visibilidade interna, em função da estrutura normativa rígida e hierarquizada. 

Concordou com o resultado, pois esperaria um resultado tal como obtido.  

 

5.3 Discussão dos resultados 

 

O formulário relativo à pesquisa quantitativa teve como respondentes 189 oficiais do 

CBMMG de um universo de 701 oficiais compreendendo todos os postos (tenente, 

capitão, major, tenente-coronel e coronel), lotados em diversas unidades, quer seja 

administrativa ou operacional, e em sua maioria (92,06%) possuidora de curso 

superior. 

 

A pesquisa qualitativa teve como entrevistados 11 oficiais que atuam no nível 

estratégico e possuem importante papel na definição e condução do planejamento 

estratégico da Corporação. Dentre os entrevistados, a exemplo da amostra extraída 

para a quantitativa, figuram oficiais de todos os postos (tenente, capitão, major e 

coronel). O objetivo principal da qualitativa foi promover uma discussão com esses 



95 

 

oficiais acerca dos resultados obtidos na quantitativa e verificar como a gestão da 

inovação é aplicada no CBMMG. 

 

Nesse sentido este subcapítulo tem por objetivo confrontar e discutir os dados obtidos 

com a aplicação do formulário quantitativo aplicado aos oficiais de diversos postos e 

das diversas áreas da instituição, com a entrevista aplicada aos oficiais que atuam 

diretamente no planejamento da Corporação. 

 

5.3.1 Discussão sobre resultados da dimensão 'Estratégia' 

 

Para a dimensão 'Estratégia', confrontando os dados obtidos da pesquisa quantitativa 

com a pesquisa qualitativa, observou-se que a maioria dos entrevistados concordou 

com os resultados obtidos a partir da aplicação dos questionários. Houve discordância 

em relação aos resultados por apenas um oficial (09), pois, a seu ver “... entende que 

não revela a real situação da Corporação no quesito estratégia, mas, revela, 

sobretudo, uma desinformação do público respondente sobre o assunto”, o que 

sugere a existência de problemas de comunicação entre os setores que atuam no 

nível estratégico e os que atuam no nível de execução. Os demais entrevistados, 

apesar de terem concordado, atribuíram às médias obtidas o fato de haver pouca 

difusão das ações estratégicas da corporação e o fato dessas ações ficarem restritas 

a unidades de direção. Ainda, foi percebido pelos entrevistados que a maioria dos 

respondentes são oficiais subalternos (tenentes), que se encontram lotados, em sua 

maioria, nas unidades de execução operacional, e distantes das unidades envolvidas 

com o planejamento e ações estratégicas da instituição, o que pode ter levado a média 

para baixo. 

 

Tabela 11 

Síntese das respostas: Discussão sobre resultados da dimensão 'Estratégia' 

Entrevistado Pontos principais 

Oficial 01 “Não há, por parte dos entrevistados, o conhecimento ou visão 
clara dos desenvolvimentos tecnológicos ou de processos afins 
da Corporação 

Oficial 02 “Quanto às médias baixas da dimensão Estratégia entende que 
se dá em razão dessa ser uma atividade restrita aos níveis de 
Direção Intermediária e Geral da Corporação.” 
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Oficial 03 “... maioria é constituída por oficiais subalternos (tenentes) e que 
atuam em unidades operacionais.” 

Oficial 04 “... cito, como exemplo a existência do Plano de Comando da 
instituição, que foi divulgado e distribuído, no entanto, não 
vislumbra envolvimento, pois não houveram ações explícitas 
para suscitar o engajamento dos membros da corporação.” 
“... a falta de contato ou conhecimento das ações adotadas pela 
corporação para a inovação conduz a uma pontuação baixa para 
as afirmativas.” 

Oficial 05 “Falta à instituição a difusão das diretrizes estratégicas para o 
nível gerencial composto exclusivamente por oficiais das 
diversas unidades, uma vez que a Corporação já está com seu 
quarto Plano Estratégico.” 

Oficial 06 “Atribui como motivos para as médias o fato de trabalharmos sob 
o efeito elástico da política, o que enseja fazer com que 
desenvolvimentos tecnológicos fiquem em segundo plano, em 
função de atender demanda pontual do governo, por exemplo.” 

Oficial 07 “... os respondentes conhecem o potencial que possuem mas 
desconsideram a necessidade de capacitação.” 

Oficial 08 “Concordo com os resultados, pois a meu ver retrata bem a 
realidade interna do CBMMG.” 

Oficial 09 “... o respondente, ao sentir-se em dúvida sobre o assunto, via 
de regra, opta por ficar “em cima do muro”, demonstrando 
insegurança sobre o tema.” 

Oficial 10 “... a organização não tem definido de forma clara quais são os 
processos de inovação.” “...o tema inovação carece ser melhor 
difundido na organização...” 

Oficial 11 “...o conceito de inovação ou de atitudes inovadoras pela 
organização pode não estar sendo difundido ou não ser de 
compreensão comum entre os participantes. Outra questão pode 
ser o fato de os participantes não conhecerem adequadamente 
o planejamento do CBMMG.” 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
 

Para a dimensão 'Estratégia' ficou latente que o termo “inovação” não é bem 

compreendido na Corporação, e isso se dá, muito provavelmente em razão da falta 

de difusão de ações estratégicas e inovadoras adotadas pela Corporação. Outro 

aspecto a considerar se deve ao fato de que quanto mais distante das Unidades 

responsáveis pela condução do planejamento da instituição, menor o grau de 

conhecimento sobre esta dimensão. 
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5.3.2 Discussão sobre resultados da dimensão 'Processos' 

 

A dimensão 'Processos' foi a que obteve a pior média dentre as cinco dimensões 

pesquisadas. Essa constatação sugere considerável nível de desconhecimento da 

existência de um sistema cuja finalidade seja a escolha de projetos que tratem de 

ações inovadoras na Corporação ou confusão com o termo “processo”, muito utilizado 

na corporação, e que se relaciona a processos administrativos adotados nos 

procedimentos administrativos disciplinares e administrativos orçamentários / 

financeiros (processos de despesa). 

 

Essa constatação foi observada pela maioria dos oficiais entrevistados da pesquisa 

qualitativa, os quais atribuíram às baixas médias obtidas a falta de informação e o 

desconhecimento pelos respondentes, além da falta de divulgação pela própria 

instituição. O distanciamento dos respondentes da pesquisa qualitativa em relação às 

unidades que lidam com planejamento e ações estratégicas também foi um fator 

atribuído às médias obtidas. Ressalta-se que esses motivos acabam por se replicar 

em todas as demais dimensões avaliadas. 

 

Ao se abordar o tema “processo” ficou evidenciado que o pouco conhecimento de 

processos de gerenciamento e inovação se deve principalmente ao engessamento 

existente nas instituições que integram a Administração Pública regidas, 

essencialmente, pela burocracia, o que torna suas ações lentas e dificultam ações 

inovadoras. 

 

Tabela 12 

Síntese das respostas: Discussão sobre resultados da dimensão 'Processos' 

Entrevistado Pontos principais 

Oficial 01 “...atribui as médias obtidas à falta de informação e de iniciativa 
em buscá-la por parte da maioria dos respondentes.” 

Oficial 02 “...o conhecimento de processos apropriados mostra que pouco 
mais de 50% da tropa está preocupada com os resultados da 
Corporação.” 

Oficial 03 “...a Corporação sempre apresentou processos e mecanismos 
eficazes para a adoção de medidas necessárias ao atendimento 
da sociedade mineira.” 
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Oficial 04 “...os valores menores das médias podem ser atribuídos ao fato 
de os respondentes pertencerem às unidades operacionais, os 
quais ficam mais distantes das estratégias do comando.” 

Oficial 05 “...existem problemas com os processos institucionais, em 
especial quanto aos projetos inovadores.” 

Oficial 06 “...atribui como motivos para as médias a burocracia existente 
na administração pública e o interesse pessoal das chefias 
(quem tem poder de decisão) que dificulta ações inovadoras, por 
diversos motivos.” 

Oficial 07 “...a minoria dos oficiais participa da elaboração de processos.” 
Oficial 08 “...a instituição tem pouco conhecimento de “processos” de 

gerenciamento e inovação, o que reflete no resultado obtido na 
pesquisa.” 

Oficial 09 “Atribui como motivos para as médias a dificuldade de identificar 
o que é processo e diferenciá-lo de outros elementos dos quais 
pode causar confusão: ferramentas, mecanismos, 
planejamento.” 

Oficial 10 “...as médias demonstram uma necessidade de se formular 
institucionalmente processos claros de inovação.” 

Oficial 11 “...as médias se mostram como um diagnóstico do grau de 
envolvimento dos oficiais, especialmente subalternos, 
envolvidos em Unidades operacionais.” 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 
 

5.3.3. Discussão sobre resultados da dimensão 'Dimensão Inovadora' 

 

Na dimensão 'Organização Inovadora', percebeu-se que as afirmativas coincidem com 

a forma como são desenvolvidas as ações no CBMMG, em especial àquelas 

relacionadas à atividade fim, onde o trabalho em equipe é essencial para resultados 

mais efetivos. Pelo lado oposto, conforme relato de um dos oficiais entrevistados da 

pesquisa qualitativa, essa mesma forma de trabalho, em equipe, não é comumente 

visualizada na atividade meio (Oficial 7).  

 

Ficou evidenciado também que, embora de forma lenta, as inovações ocorrem no 

CBMMG, mas não fluem tão naturalmente porque esbarram em questões 

burocráticas, orçamentárias e, em alguns casos, até de divergências internas. No 

entanto, o que ficou claro ao confrontar as duas pesquisas é que o termo “processo”, 

sob o espeque da inovação, não é bem compreendido na corporação, carecendo, 

conforme relatado pelo Oficial 10, de definições metodológicas que facilitem sua 

divulgação e compreensão. 
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Tabela 13 

Síntese das respostas: Discussão sobre resultados da dimensão 'Organização 

Inovadora' 

Entrevistado Pontos principais 

Oficial 01 “...os trabalhos em equipe facilitam e ajudam a organização e a 
inovação, uma vez que as operações não hão como serem 
realizadas de forma isolada.” 

Oficial 02 “...o trabalho em equipe é uma característica das ações do Corpo 
de Bombeiros que é exercitada de forma frequente na atividade 
operacional sendo uma constante no desenvolvimento da 
prestação de serviços.” 

Oficial 03 “...para a viabilização da inovação faz-se necessário um 
alinhamento estratégico junto ao Comando, de forma que seja 
viável para a instituição como um todo.” 

Oficial 04 “...não existe sistema de recompensa voltado para ações 
inovadoras...” 
“...as decisões gerenciais, são demasiadamente 
sobrecarregadas com procedimentos burocráticos que as 
tornam lentas e ineficazes...” 

Oficial 05 “...o que caracteriza a instituição pela sua efetividade é o 
trabalho em equipe, daí as médias se destacarem nesse 
quesito...” 

Oficial 06 “...a inovação deveria estabelecer um relacionamento 
transversal, o que é muito difícil uma vez que exigiria um trabalho 
coordenado para que se fizesse um corte transversal entre os 
vários setores, estimulando o apoio e o trabalho em equipe.” 

Oficial 07 “...as pessoas que executam desconhecem o processo de 
“organização inovadora”. Se o público alvo abrangesse somente 
oficiais que atuam com planejamento, as respostas seriam de 
índice alto.” 

Oficial 08 “...o público interno do CBMMG vê o sistema de recompensa de 
forma deturpada, por isso o resultado obtido, em sua opinião a 
inovação não deve estar vinculada à recompensa.” 

Oficial 09 “...as inovações ocorrem no CBMMG, contudo, são lentas, 
esbarram em questões orçamentárias, burocráticas, em 
divergências internas que via de regra não são absolutamente 
democráticas.” 

Oficial 10 “...o processo de inovação não é claro na Instituição, carecendo 
de definição de processos metodológicos...” 

Oficial 11 “...muitas vezes o nível de execução está focado nos seus 
afazeres, tendo menor possibilidade de contribuir com processos 
inovadores. 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
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5.3.4. Discussão sobre resultados da dimensão 'Relacionamentos' 

 

Esta foi a dimensão onde, confrontando os resultados da quantitativa com a 

qualitativa, houve mais discordância do que concordância com os resultados obtidos. 

A maioria dos entrevistados discordou das médias obtidas nessa dimensão, pois 

entendem que poderiam ser maiores devido aos relacionamentos desenvolvidos pelo 

CBMMG com outros órgãos e entidades. No entanto, ficou claro que a falta de 

informação foi fator preponderante para as baixas médias. Mesmo os que 

concordaram com o resultado entendem que as médias estão bem abaixo do 

resultado, comparado às ações de relacionamentos desenvolvidas pela instituição. 

Atribuem esse fato à falta de conhecimento dos respondentes e de divulgação por 

parte da instituição. 

 

Tabela 14 

Síntese das respostas: Discussão sobre resultados da dimensão 

'Relacionamentos' 

Entrevistado Pontos principais 

Oficial 01 “...há necessidade de melhoria do desempenho institucional, no 
relacionamento e interação com outros órgãos afins na busca 
pelo desenvolvimento de melhores projetos e serviços.” 

Oficial 02 “...entende que as médias possam ser maiores pelo 
envolvimento dos militares na dimensão relacionamentos e em 
virtude da tecnologia.” 

Oficial 03 “...as ações internas são mais efetivas do que as médias 
apuradas, porém, tais questões são mais afetas a direção geral 
e intermediária.” 

Oficial 04 “...as escassas experiências com universidade é positiva, 
contudo, poucas e mal divulgadas...” 

Oficial 05 “...as médias estão muito abaixo do que a forma como 
realmente ocorre.” 

Oficial 06 “...trabalha-se pouco com Universidades e Centros de 
Pesquisa...” 

Oficial 07 “...O envolvimento com órgãos externos na busca da inovação 
são ínfimos diante do potencial campo de atuação que envolve 
a corporação.” 

Oficial 08 “...o conhecimento junto às universidades deveria ser mais 
explorado e dessa forma todos sairiam ganhando.” 

Oficial 09 “...embora esteja longe do ideal, o CBMMG tem realizado 
diversas parcerias com instituições de ensino que acabam por 
fomentar a inovação.” 
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Oficial 10 “... a maior média apurada esta atribuída a demora em revisar 
nossos projetos que coincidem com a ideia de falta de 
mecanismos gerenciais de monitoramento que efetivamente 
promovam a mudança.” 

Oficial 11 “Atribui como motivos para as médias apuradas a pouca 
divulgação das iniciativas, principalmente.” 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
 

5.3.5. Discussão sobre resultados da dimensão 'Aprendizagem' 

 

A dimensão 'Aprendizagem', apesar de ter auferido média geral de 4,04 pontos, numa 

escala máxima de 7 pontos, foi a dimensão melhor avaliada pelos respondentes da 

pesquisa quantitativa. A afirmativa melhor pontuada e que foi objeto de avaliação dos 

oficiais entrevistados da pesquisa qualitativa se refere à capacidade de “aprender com 

os próprios erros”. Os Oficiais 1, 2, 8 e 11 entenderam ser positiva a capacidade que 

a organização possui de aprender com os próprios erros. Apesar de concordarem com 

essa afirmação, opinaram no sentido de que os erros devem ser irrisórios e que a 

instituição tem a preocupação em analisar os erros através de estudos de caso para 

adoção de medidas preventivas e corretivas. 

 

Pelo lado oposto, o risco de tornar o erro uma ferramenta de aprendizado foi exposto 

pelo Oficial 4, que demonstrou preocupação de se criar na instituição a cultura de que 

é errando que se aprende, sem nenhuma estrutura e nem tampouco processos 

definidos. 

 

Tabela 15 

Síntese das respostas: Discussão sobre resultados da dimensão 

'Aprendizagem' 

Entrevistado Pontos principais 

Oficial 01 “Apesar de ser uma virtude aprender com os próprios erros, na 
atividade fim erros devem ser irrisórios, não havendo tempo para 
“aprender” com os mesmos.” 

Oficial 02 “... adaptar as novas realidades é uma questão de sobrevivência 
institucional.” 

Oficial 03 “...atribuiu o resultado ao perfil dos militares entrevistados...” 
Oficial 04 ““no quesito ‘somos bons em compreender as necessidades dos 

cidadãos / usuários de nossos serviços’, entende que o bom 
resultado para a questão se deve ao fato de que atendemos bem 
as necessidades dos usuários.” 
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Oficial 05 “... o resultado demonstra a afinidade dos gestores 
(respondentes) com os demais entes com que se relacionam, 
ressaltando que a experiência do gestor é fundamental para o 
estabelecimento de relacionamento com os “stakeholders”.” 

Oficial 06 “Apesar de se aprender com os erros, não se aproveita 
totalmente, em razão da rotatividade das pessoas...” 

Oficial 07 “...a corporação tem sido avaliada por instituições como o 
serviço público mais confiável, sendo esta informação 
desprezada pelo universo da pesquisa.” 

Oficial 08 “...médias obtidas retratam bem o CBMMG no critério 
aprendizagem.” 

Oficial 09 “...as médias apuradas não permitem definir um perfil claro sobre 
a questão ‘aprendizagem’ no tocante à inovação.” 

Oficial 10 “...a dimensão ‘aprendizagem’ traz um viés de partilhar 
conhecimento e experiência...” 

Oficial 11 “Atribui como motivo para as médias apuradas o fato dessas 
informações estarem sob maior domínio da tropa em geral, 
facilitando a leitura mais próxima à realidade.” 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 
 

5.3.6. Discussão síntese das cinco dimensões 

 

As médias gerais obtidas nas dimensões foram ratificadas pelas opiniões e 

entendimentos dos oficiais entrevistados, no sentido de que a concordância pelo 

resultado se deu mais em função do modelo aplicado na quantitativa possuir uma 

metodologia cientificamente apropriada. Foi evidenciado que fatores como burocracia, 

baixo orçamento e ingerências políticas dificultam ações inovadoras na instituição. 

Essa evidência reforça a afirmação de Nassuno (2007), que entende que um elemento 

central na mudança dos padrões de gestão das organizações públicas é a busca pela 

flexibilidade, visando dessa forma superar esses fatores. 

 

Chamou a atenção a falta de informação por parte dos respondentes da pesquisa 

quantitativa das ações que são desenvolvidas na instituição, primeiro pelo fato de que 

atuaram como respondentes apenas oficiais, que exercem funções gerenciais no 

CBMMG, e em segundo pelo fato de que a Corporação editou recentemente o seu 

plano de comando que teve ampla divulgação.  

 

Foi apontado, com base na leitura que se faz das médias gerais, que a inovação no 

CBMMG, apesar de existir, ainda é incipiente. O desconhecimento e distanciamento 

pelos respondentes em relação a práticas inovadoras da instituição sugere maior 
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envolvimento por parte dos dirigentes no sentido de promover e incentivar a 

divulgação das ações desenvolvidas e ao mesmo tempo estimular a proatividade. 

Esse envolvimento por parte dos dirigentes encontra sintonia com o que afirma Mafra 

Pereira (2011) ao abordar a importância do processo decisório, onde o decisor pode 

utilizar essas informações para embasar suas decisões. 

 

Também ficou indicado que caso a amostra ficasse restrita aos oficiais que atuam nas 

unidades de direção, responsáveis pela elaboração e condução do planejamento 

estratégico da corporação, os resultados provavelmente seriam mais elevados em 

relação ao que foi apurado. Essa percepção fica clara pela tabela 16 e pela figura 22 

que demonstram a média por posto, uma vez que os oficiais de postos mais elevados 

encontram-se lotados na unidades de direção.  

 

Tabela 16 – Médias por posto dos oficiais 

DIMENSÕES Tenente Capitão Major Tenente-
Coronel 

Coronel Média 

ESTRATÉGIA 3,78 3,89 4,44 4,55 3,83 3,88 

PROCESSOS 3,46 3,41 4,20 4,16 3,79 3,53 

ORGANIZAÇÃO 
INOVADORA 

3,77 3,70 4,39 4,52 4,29 3,83 

RELACIONAMENTOS 3,86 3,67 4,38 4,59 3,92 3,88 

APRENDIZAGEM 3,99 3,95 4,39 4,75 4,00 4,04 

MÉDIA 3,77 3,72 4.36 4,51 3,97 3,83 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 
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Figura 22 Médias por posto dos oficiais 

 

Para construção da tabela 17 e figura 23 agrupou-se as respostas dadas na 

quantitativa pelos Tenentes e Capitães, aqui denominados “Oficiais”, uma vez que 

conforme apurado pela tabela 04 estes representam 88,35% do total de respondentes 

e por se encontrarem, em sua maioria, o outro grupo foi composto pelos Majores, 

Tenentes-Coronéis e Coronéis, aqui denominados "Oficiais superiores".  

 

Tabela 17 – Comparação das médias das respostas de oficiais e oficiais superiores. 

DIMENSÕES Oficiais Oficiais superiores Média 

ESTRATÉGIA 3,81 4,40 3,88 

PROCESSOS 3,45 4,13 3,53 

ORGANIZAÇÃO 
INOVADORA 

3,75 4,42 3,83 

RELACIONAMENTOS 3,81 4,39 3,88 

APRENDIZAGEM 3,98 4,47 4,04 

MÉDIA 3,76 4,36 3,83 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 
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Figura 23 Comparação das médias das respostas de oficiais e oficiais superiores. 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 
 

Da análise que se faz da tabela 16 e da figura 22, é possível deduzir que quanto maior 

o cargo e função e quanto mais próximo das unidades de direção, maior o 

conhecimento acerca das práticas inovadoras conduzidas pela instituição. 

 

A tabela 17, que contém uma síntese com os principais pontos destacados pelos 

entrevistados da pesquisa qualitativa, em especial as afirmações dos entrevistados 

01, 02, 03, 07 e 11 apontam para a constatação indicada pela tabela 16 e figura 22.  

 

É possível ainda extrair dos depoimentos cujos principais pontos constam da tabela 

17, a preocupação dos entrevistados quanto a necessidade de envolvimento e 

melhoria no que se refere à prática da gestão da inovação na corporação, alinhando-

se ao pensamento de Soares (2009), onde se extrai que o principal objetivo da 

inovação no serviço público é otimizar os recursos disponíveis, por meio de formas 

inovadoras de gestão e organização, gerando maiores benefícios à sociedade, que é 

a usuária de seus serviços. 
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Tabela 18 

Síntese das respostas para as cinco dimensões 

Entrevistado Pontos principais 

Oficial 01 “Atribui como motivos para as médias a falta de divulgação das 
ações inovadoras implementadas pela instituição.” 

Oficial 02 “...o nível de escolaridade dos entrevistados, a posição 
hierárquica, a condição profissional e o envolvimento 
institucional podem ter influenciado nas médias. 

Oficial 03 “...parte das médias obtidas, em especial, afetas as dimensões 
Processos e Organização, são impactadas pela não afinidade 
com a matéria de uma boa parte dos entrevistados.” 

Oficial 04 “... tal constatação aponta para uma corporação que tem muito 
o que melhorar, no entanto tem se desenvolvido 
equilibradamente.” 

Oficial 05 Não se manifestou nesse quesito, limitando-se a ratificar seu 
posicionamento dado a cada dimensão. 

Oficial 06 “...Atribuiu como motivos para os resultados a burocracia, 
rotatividade e influência governamental.” 

Oficial 07 “...  seria interessante que houvesse maior envolvimento do 
comando da corporação nos quesitos que envolvem processos 
de aprimoramento, inovação e crescimento.” 

Oficial 08 “Atribui tal diagnóstico aos entraves e dificuldades próprias da 
administração pública, onde a burocracia, baixo orçamento, 
interferência política dificultam a implementação de certos 
processos.” 

Oficial 09 “...as médias não são conclusivas, uma vez que os valores 
obtidos são muito próximos de 4, não revelando muitas 
informações.” 

Oficial 10 “...o conceito de inovação tem vasto campo para melhoria na 
corporação, carecendo de definições de processos e 
metodologias a serem utilizadas.” 

Oficial 11 “...Os resultados são reflexos do nível de informação e domínio 
técnico da matéria que cada função proporciona.” 

Fonte: Dados da pesquisa (2018).  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A presente pesquisa teve como finalidade analisar como a Gestão da Inovação é 

aplicada no CBMMG, a partir das contribuições das dimensões 'Estratégia', 

'Processos', 'Organização Inovadora', 'Relacionamentos' e 'Aprendizagem', conforme 

modelo de Tidd e Bessant (2015).  

 

O modelo de auditoria da inovação de Tidd & Bessant (2015) foi aplicado aos oficiais 

do CBMMG que atuam nas diversas áreas da instituição. Com o objetivo de promover 

discussão acerca dos resultados obtidos a partir da aplicação do modelo, foram 

realizadas 11 entrevistas qualitativas em profundidade junto aos oficiais que integram 

as unidades de direção geral e de direção intermediária da Corporação. Os oficiais 

entrevistados atuam diretamente nas assessorias voltadas a definição e planejamento 

das ações estratégicas da corporação. 

 

Com a finalidade de responder ao objetivo geral, o primeiro objetivo específico foi 

identificar se o conceito de inovação é aplicado e compreendido no CBMMG. Os 

resultados obtidos a partir da pesquisa documental e da pesquisa de campo via 

aplicação do questionário indicaram que o conceito de inovação é aplicado na 

Corporação; no entanto, sua compreensão fica em grande parte restrita aos oficiais e 

integrantes das unidades de direção geral e direção intermediária, que possuem a 

atribuição de definir as estratégias da Corporação e estabelecer mecanismos para sua 

implementação. O mecanismo mais recente foi a edição do plano de comando no ano 

de 2015, cuja vigência alcança o período de 2015 a 2026. O referido plano passou por 

uma revisão no ano de 2017 e prevê, a partir daí, revisões bienais, ou seja, a próxima 

revisão irá abordar o período de 2018 a 2019. 

 

Nessa revisão do plano de comando, ocorrida no ano de 2017, a partir do diagnóstico 

realizado nos anos de 2015 e 2016, ficou definido que, para alcançar os objetivos 

estratégicos, o plano foi organizado em eixo principal, que prevê a expansão do 

CBMMG em todas as suas áreas de atuação e em quatro eixos suportes: excelência 

no atendimento, proteção e defesa civil, segurança contra incêndio e pânico e 

comunicação institucional. Para o cumprimento dos eixos principal e suportes foi 
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estabelecida uma carteira de programas e projetos, que abarcam 21 projetos 

estratégicos. 

 

O segundo objetivo específico consistiu em realizar o diagnóstico da gestão da 

inovação no CBMMG. Para isso foi aplicado o modelo de auditoria da inovação de 

Tidd e Bessant (2015), cujo resultado, obtido a partir da análise das cinco dimensões 

da inovação, é consubstanciado no formato de “radar da inovação”. A aplicação do 

instrumento permitiu inferir que o tema inovação não é de conhecimento amplo dos 

oficiais respondentes, uma vez que a média geral extraída pelo radar da inovação 

permitiu observar que as médias ficaram em torno de 4 de uma pontuação que vai de 

1 a 7 pontos possíveis. Essa leitura enseja desconhecimento por parte dos 

respondentes, uma vez que a escala partindo do número 1 (definitivamente falso) até 

o número 7 (muito verdadeiro), foi possível perceber que o número 4 sugere que os 

respondentes não sabiam afirmar se as afirmativas eram falsas ou verdadeiras. 

 

Já o terceiro objetivo específico tinha a finalidade de identificar a percepção do staff e 

comando do CBMMG com relação aos resultados quantitativos obtidos no diagnóstico 

da gestão da inovação. O resultado obtido permitiu entender o fenômeno e inferir que 

a instituição promove ações inovadoras, ainda que de forma incipiente em razão de 

se tratar de um órgão da administração pública cujas ações são totalmente 

dependentes da burocracia imposta pelo serviço público e do necessário alinhamento 

com o planejamento governamental. 

 

Por fim, o quarto objetivo específico procurou identificar o alinhamento da prática da 

gestão da inovação com o Plano de Comando CBMMG, e obteve como resultado, a 

partir da pesquisa documental e da discussão com os entrevistados da pesquisa 

qualitativa, que existe o alinhamento entre a prática da gestão da inovação com o 

plano de comando e de forma muito bem organizada. As ações inovadoras, traduzidas 

na forma de programas e projetos, estabelecidas no plano de comando têm gerado 

resultados satisfatórios, tanto é que apesar do roteiro qualitativo não ter abordado de 

forma direta o plano de comando, ele foi citado em diversas oportunidades pelos 

oficiais respondentes como uma ferramenta inovadora para a Instituição. 
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Como maior contribuição o trabalho permitiu observar que o modelo aplicado é 

possível de ser replicado em instituições das administrações públicas para aferir o seu 

grau de inovação, uma vez que, conforme relatado pelos entrevistados, apesar das 

médias alcançadas, houve poucas discordâncias, e entenderam os oficiais 

entrevistados que tratavam de dados de pesquisa cujas afirmativas não ensejam 

questionamentos. 

 

Ficou evidenciado que a instituição CBMMG desenvolve, de forma bastante proativa 

e constante, ações inovadoras que repercutem em novos conceitos de emprego 

operacional e otimização da estrutura administrativa, conforme consta do plano de 

comando, em que pese as deficiências apontadas no sistema de recompensa e o fato 

das ações não serem de conhecimento amplo devido à falta de divulgação, conforme 

sugeriu a discussão da pesquisa quantitativa com os entrevistados da pesquisa 

qualitativa. Também, evidenciou-se que o fato da maioria dos respondentes serem 

oficiais da base do oficialato e que exercem funções em unidades de execução 

operacional, a rotina do seu local de trabalho não propicia o necessário conhecimento, 

o que aponta para a necessidade de se promover melhorias, por exemplo, no sistema 

de comunicação interna da corporação.  

 

6.1 Limitações da pesquisa 

 

Embora não se enquadre necessariamente como limitação, importa salientar que por 

se tratar de um órgão que integra a administração pública, onde a essência do trabalho 

se fundamenta na burocracia, e por se tratar de uma instituição cujos pilares são a 

hierarquia e a disciplina, a aplicação dos instrumentos de pesquisa teve, 

necessariamente, de passar por diversos filtros, desde as devidas autorizações para 

sua aplicação até a disponibilidade de agenda com os entrevistados, demasiadamente 

demandados, o que implicou em diversos reagendamentos e atrasos no cronograma 

tradicional. 

 

6.2 Contribuições da pesquisa 

 

A pesquisa foi de grande valia para o pesquisador, pois propiciou a oportunidade de 

aprofundar no tema que aborda um assunto de grande importância e relevância para 
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a instituição CBMMG, que não tem tido a devida difusão. O fato de o pesquisador 

integrar o efetivo da instituição e com os resultados sólidos que a pesquisa trouxe, 

poderá permitir maior difusão e assessoramento desse conhecimento, especialmente 

pelo fato do pesquisador, durante a realização da pesquisar estar atuando à frente da 

Assessoria de Planejamento da instituição e por atuar como docente dos diversos 

cursos que ela promove. 

 

Para o meio acadêmico ficou evidente que o estudo, com a utilização do instrumento 

desenvolvido por Tidd e Bessant (2015), denominado “auditoria da inovação”, é 

bastante relevante e aplicável na administração pública. Foi possível perceber que 

constitui um desafio, devido, especialmente aos poucos estudos realizados em órgãos 

públicos, conforme ficou apurado na pesquisa bibliográfica. 

 

Outro aspecto a ser observado, ainda como contribuição acadêmica, mas dessa vez 

direcionada ao CBMMG, que foi a unidade de análise da pesquisa, se refere à reflexão 

que se propõe para avaliar a pertinência de inserir nos cursos de formação e 

habilitação de oficiais, que tem como objetivo formar gerentes para a instituição, a 

possibilidade de introduzir o tema “inovação” no rol das disciplinas que compõem a 

malha curricular desses cursos. 

 

Como contribuição gerencial, ficou evidente que existe um hiato entre as unidades de 

direção geral e intermediária com as unidades de execução, principalmente quanto à 

difusão de informações relacionadas às ações inovadoras engendradas pela 

Corporação. Nesse sentido, sugere-se avaliar a pertinência em promover a 

aproximação dos oficiais que atuam em unidades operacionais e os que se situam na 

base do oficialato estimulando e fomentando o conhecimento e participação, através 

da difusão de ações inovadoras da instituição. Importante ainda que o tema seja objeto 

de inserção na grade curricular dos cursos que tem por objetivo formar gerentes para 

a instituição, aí incluídos os Cursos de Formação e Habilitação de Oficiais de tal forma 

que os egressos desses cursos já possuam a base teórica necessária do tema 

relacionado à inovação. Dessa forma, ganha o CBMMG e ganha a sociedade que 

usufrui dos trabalhos da corporação que tem como missão principal “Salvar Vidas e 

Bens”. 
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6.3 Sugestões para pesquisas futuras 

 

Como contribuição para pesquisas futuras, após a realização dessa pesquisa, que ao 

ver do pesquisador provocou reflexões, especialmente nos oficiais entrevistados, 

sugere-se, para fins de comparação, avaliar o grau de maturidade em inovação tanto 

da Corporação quanto em outros órgãos públicos regidos pelo mesmo sistema, cujas 

ações são dependentes de ações burocráticas e de orçamentos públicos previamente 

definidos.  
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APÊNDICE  A - PESQUISA AUDITORIA DA INOVAÇÃO 

 

A. CARACTERIZAÇÃO – DADOS DO ENTREVISTADO E DA ORGANIZAÇÃO 

01. Sexo: 

1. Masculino  2. Feminino   [___] 

 

02. Idade; 

1. Menos de 25 anos 

2. 25-34 anos 

3. 35-44 anos 

4. 45-54 anos 

5. 55- 60 anos      [___] 

03. Qual seu cargo/função 

______________________________________________ [___]  [___] 

04. Unidade onde trabalha 

______________________________________________ [___]  [___] 

05. Há quanto tempo trabalha no CBMMG? Colocar  

1. Há mais de 3 anos até 05 anos 

2. Há mais de 5 anos até 08 anos 

3. Há mais de 8 anos até 10 anos 

4. Há mais de 10 anos até 15 anos 

5. Há mais de 15 anos até 20 anos 

6. Há mais de 20 anos     [___] 

 

06. Qual é seu nível educacional / formação atual 

1. Ensino médio completo / superior incompleto (parou de estudar) 

2. Superior incompleto (está estudando) 

3. Superior completo 

4. Especialização incompleta (está estudando) 

5. Especialização completa 

6. Mestrado incompleto (está estudando) 

7. Mestrado completo 

8. Doutorado incompleto (está estudando) 

9. Doutorado completo 

10. Pós-doutorado (estudando ou completo) 
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07. (Se 03 a 10 na questão 06) Qual é a sua área de formação superior? 

__________________________________________ [___] [___] 

08. Quantas pessoas fazem parte da sua Unidade, considerando sua pessoa também? 

 

________________________________________ [____] 

 

COMPLETAR AO FINAL DA ENTREVISTA 

MUITO OBRIGADO PELA SUA PARTICIPAÇÃO. 

ENTREVISTADO: _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

E-MAIL: ______________________________________________________________ 

ENTREVISTADOR: José do Carmo Barbosa 

 

 

B. AUDITORIA DA INOVAÇÃO 

 

A seguir, v.sa. encontrará afirmações que descrevem “o jeito de fazer as coisas no CBMMG”, ou 
seja, o padrão de comportamento que descreve como a instituição lida com a questão da Inovação. 
Para cada afirmação, atribua uma pontuação entre 1 (=totalmente falso) e 7 (=totalmente 
verdadeiro). 

 

 

       (UTILIZAR ESCALA) 

 

1. Totalmente falso 
2. Principalmente falso 
3. Algo falso  
4. Não sabe se é falso ou verdadeiro 
5. Um pouco verdadeiro 
6. Principalmente Verdadeiro 
7. Totalmente Verdadeiro 
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1. As pessoas têm uma ideia clara de como a inovação pode nos ajudar a competir
 
[___] 
 

2. Há processos apropriados que nos ajudam a gerenciar o desenvolvimento de um novo produto de maneira eficaz,  
desde a ideia até o lançamento
 [___] 
 

3. Nossa estrutura de organização não reprime a inovação, mas favorece sua ocorrência
 [___] 

 

4. Há um forte comprometimento com treinamento e desenvolvimento de pessoas
 [___] 

 

5. Temos bons relacionamentos com nossos fornecedores, nos quais ambas as partes ganham
 [___] 

 

6. Nossa estratégia de inovação é expressa de maneira clara; assim, todos conhecem as metas de melhoria
 [___] 

 

7. Nossos projetos de inovação geralmente são realizados no prazo e dentro de orçamento
 [___] 

 

8. As pessoas trabalham bem em conjunto além dos limites departamentais
 [___] 

 

9. Levamos tempo para revisar nossos projetos, para que, da próxima vez, melhoremos nosso desempenho
 [___] 

 

10. Somos bons em compreender as necessidades de nossos clientes / usuários finais
 [___] 

 

11. As pessoas sabem que é nossa competência característica – o que nos dá vantagem competitiva
 [___] 

 

12. Possuímos mecanismos eficazes para nos assegurar de que todos (não apenas o setor de marketing) 
compreendam  
as necessidades do cliente
 [___] 

 

13. As pessoas estão envolvidas com sugestão de ideias para melhorias dos produtos ou processos
 [___] 

 

14. Trabalhamos bem com universidades e outros centros de pesquisa para ajudar a desenvolver nosso 
conhecimento
 [___] 

 

15. Aprendemos a partir de nossos erros
 [___] 

 

16. Olhamos para frente, em um caminho estruturado (utilizando ferramentas e técnicas de previsão),  
para experimentar e imaginar futuras ameaças e oportunidades
 [___] 

 

17. Possuímos mecanismos eficazes para gerenciar a mudança de processo, desde a ideia até a implementação bem 
sucedida
 [___] 

 

18. Nossa estrutura ajuda-nos a tomar decisões rapidamente                                                                                 [___] 
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19. Trabalhamos próximos de nossos clientes na exploração e no desenvolvimento de novos conceitos              [___] 
 

20. Comparamos sistematicamente nossos produtos e processos com os de outras empresas                             [___] 
 

21. Nossa equipe tem uma visão compartilhada de como a empresa se desenvolverá por meio da inovação       [___] 
 

22. Pesquisamos sistematicamente ideias de novos produtos                                                                                 [___] 
 

23. A comunicação é eficaz e funciona de cima para baixo, de baixo para cima e através da organização            [___] 
 

24. Colaboramos com outras empresas para desenvolver novos produtos ou processos                                       [___] 
 

25. Reunimo-nos e compartilhamos experiências com outras empresas para que nos ajudem a aprender            [___] 
 

26. Há comprometimento e suporte da alta gestão para inovação                                                                           [___] 
 

27. Possuímos mecanismos adequados para assegurar o envolvimento prévio de todos os departamentos no 
desenvolvimento de novos produtos/processos                                                                                                 [___] 
 

28. Nosso sistema de recompensa e reconhecimento apoia a inovação                                                                 [___] 
 

29. Tentamos desenvolver redes de contato externas com pessoas que podem nos ajudar – por exemplo,  
pessoas com conhecimento especializado                                                                                                        [___] 
 

30. Somos bons em captar o que aprendemos; assim, outros dentro da organização podem fazer uso disso      [___] 
 

31. Possuímos processos adequados para examinar novos desenvolvimentos tecnológicos ou de mercado e  
determinar o que eles significam para a estratégia de nossa empresa                                                            [___] 
 

32. Temos um sistema claro para escolha de projetos de inovação                                                                      [___] 
 

33. Temos um clima de apoio para novas ideias – as pessoas não precisam deixar a organização para torna-las 
realidade   [___] 
 

34. Trabalhamos próximos do sistema de ensino local e nacional para comunicar nossas necessidades de habilidades
 [___] 
 

35. Somos bons em aprender com outras organizações                                                                                       [___] 
 

36. Existe uma ligação clara entre os projetos de inovação que realizamos e a estratégia geral do negócio       [___] 
 

37. Existe flexibilidade suficiente em nosso sistema de desenvolvimento de produto para permitir que pequenos  
projetos ‘’rápidos’’ aconteçam                                                                                                                          [___] 
 

38. Trabalhamos bem em equipe                                                                                                                          [___] 
 

39. Trabalhamos próximos de ‘’usuários principais’’ para desenvolver novos produtos e serviços inovadores   [___] 
 

40. Usamos mensurações para ajudar a identificar onde e quando podemos melhorar nossa gestão da inovação [___] 
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APÊNDICE  B – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

PESQUISA DE MESTRADO 

 

Mestrando: José do Carmo Barbosa 

Orientador: Prof. Dr. Frederico Mafra Pereira 

 

ROTEIRO PARA PESQUISA QUALITATIVA 

 

Prezado (a) Sr. (a) 

A auditoria da inovação, termo abordado por Tidd, Bessant e Pavit (2008), é uma 
ferramenta que tem por objetivo avaliar, sob o ponto de vista de cinco dimensões 
(Estratégia, Processos, Organização, Relacionamentos e Aprendizagem) o grau de 
maturidade em inovação de uma organização.  

O modelo da auditoria, consubstanciado na forma de um questionário com 40 
afirmativas, após autorizado pelo Comando da ABM, foi aplicado aos oficiais do 
CBMMG, no período de maio a junho de 2018, com disponibilização do formulário na 
intranet BM, que também foi autorizado, e depois através de chamadas via aplicativo 
whatsapp realizadas de forma direta pelo pesquisador.  

Nesse sentido, a presente entrevista tem por objetivo discutir com os (as) senhores 
(as) os resultados obtidos a partir da aplicação do modelo elaborado pelos autores. 

 

1. A 1ª dimensão avaliada foi relacionada à “Estratégia”. Os principais resultados 

demonstraram que na dimensão Estratégia a maior pontuação média alcançada 

dentre as afirmativas analisadas foi 5,26 do total de 7 pontos possíveis, para a 

afirmativa E11, que busca identificar se as pessoas sabem que a competência é a 

característica do CBMMG e que essa característica dá vantagem quando 

comparados a outros órgãos. Já a menor pontuação aferida foi 3,33 pontos do total 

de 7 possíveis, para a afirmativa E31, que se presta a identificar se as pessoas têm 

conhecimento da existência de processos adequados para examinar novos 

desenvolvimentos tecnológicos ou de mercado e determinar o que eles significam 

para a estratégia da organização. A média das demais pontuações atribuídas pelos 

respondentes se encontram na tabela abaixo. 

.Diante destes resultados: 

a. Qual a sua opinião a respeito das médias obtidas em cada afirmativa 
pesquisada?  

b. Concorda ou discorda destes resultados? Por quê? 
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c. A quais critérios ou motivos v. sa. atribui às médias identificadas nesta 
dimensão “Estratégia”?  

 

Dimensão 1: “Estratégia” 

Afirmativas Média 
apurada 

E1. As pessoas têm uma ideia clara de como a inovação pode nos 
ajudar a competir 

3,94 

E6. Nossa estratégia de inovação é expressa de maneira clara; 
assim, todos conhecem as metas de melhoria. 

3,46 

E11. As pessoas sabem que a competência é nossa característica – 
o que nos dá vantagem quando comparados a outros órgãos. 

5,26 

E16. Olhamos para frente, em um caminho estruturado (utilizando 
ferramentas e técnicas de previsão), para experimentar e 
imaginar futuras ameaças e oportunidades. 

3,87 

E21. Nossa equipe tem uma visão compartilhada de como a 
Corporação se desenvolverá por meio da inovação. 

3,48 

E26. Há comprometimento e suporte da alta gestão para inovação. 3,94 

E31. Possuímos processos adequados para examinar novos 
desenvolvimentos tecnológicos ou de mercado e determinar o 
que eles significam para a estratégia de nossa empresa. 

3,33 

E36. Existe uma ligação clara entre os projetos de inovação que 
realizamos e a estratégia geral do negócio. 

3,75 

MÉDIA GERAL 3,88 

 

2. A 2ª dimensão avaliada foi relacionada aos “Processos”. Os principais resultados 
demonstraram que na dimensão Processos a maior pontuação média alcançada 
dentre as afirmativas analisadas foi 4,12 do total de 7 pontos possíveis, para a 
afirmativa P2, que busca identificar se as pessoas sabem da existência de 
processos apropriados que nos ajudam a gerenciar o desenvolvimento de um uma 
nova forma de prestação de serviço mais eficaz, desde a ideia até o lançamento. 
Já a menor pontuação obtida na dimensão Processos, foi 3,10 pontos no total de 7 
pontos possíveis, para a afirmativa P32, que buscou identificar se o CBMMG possui 
um sistema claro para escolha de projetos de inovação. Essa constatação sugere 
considerável nível de desconhecimento da existência de um sistema cuja finalidade 
seja a escolha de projetos que tratem de ações inovadoras na Corporação. A média 
das demais pontuações atribuídas pelos respondentes se encontram na tabela 
abaixo.  
 
Diante destes resultados: 



125 

 

a. Qual a sua opinião a respeito das médias obtidas em cada afirmativa 
pesquisada?  

b. Concorda ou discorda destes resultados? Por quê? 
c. A quais critérios ou motivos v. sa. atribui às médias identificadas nesta 

dimensão “Processos”?  

 

Dimensão 2: “Processos” 

Afirmativas Média 
apurada 

P2. Há processos apropriados que nos ajudam a gerenciar o 
desenvolvimento de um uma nova forma de prestação de serviço 
mais eficaz, desde a ideia até o lançamento. 

4,12 

P7. Nossos projetos de inovação geralmente são realizados no prazo 
e dentro de orçamento. 

3,20 

P12. Possuímos mecanismos eficazes para nos assegurar de que 
todos compreendam as necessidades do cidadão / usuário final 
de nossos serviços. 

3,84 

P17. Possuímos mecanismos eficazes para gerenciar a mudança de 
processo, desde a ideia até a implementação bem sucedida. 

3,34 

P22. Pesquisamos sistematicamente ideias de novas maneiras de 
prestação de serviços. 

3,79 

P27. Possuímos mecanismos adequados para assegurar o 
envolvimento prévio de todas as unidades no desenvolvimento 
de novas maneiras de prestar nossos serviços/processos. 

3,38 

P32. Temos um sistema claro para escolha de projetos de inovação. 3,10 

P37. Existe flexibilidade suficiente em nosso sistema de 
desenvolvimento de produto para permitir que pequenos projetos 
‘’rápidos’’ aconteçam. 

3,43 

MÉDIA GERAL 3,53 
 

3. A 3ª dimensão avaliada foi relacionada à “Organização Inovadora”. Os principais 
resultados demonstraram que a dimensão “Organização Inovadora”, a maior 
pontuação média alcançada dentre as afirmativas analisadas foi 5,18 do total de 7 
pontos possíveis, para a afirmativa O38, que busca identificar se as pessoas 
valorizam o trabalho em equipe no CBMMG. Quanto a menor pontuação média 
obtida na dimensão “Organização Inovadora”, foi 3,39 pontos no total de 7 pontos 
possíveis, para a afirmativa O28, que buscou identificar se o sistema de 
recompensa e reconhecimento existente no CBMMG apoia a inovação. A média 
das demais pontuações atribuídas pelos respondentes se encontram na tabela 
abaixo. 
 
Diante destes resultados: 
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a. Qual a sua opinião a respeito das médias obtidas em cada afirmativa 
pesquisada?  

b. Concorda ou discorda destes resultados? Por quê? 
c. A quais critérios ou motivos v. sa. atribui às médias identificadas nesta 

dimensão “Organização Inovadora”?  

 

Dimensão 3: “Organização Inovadora” 

Afirmativas Média 
apurada 

O3. Nossa estrutura de organização não reprime a inovação, mas 
favorece sua ocorrência. 

3,68 

O8. As pessoas trabalham bem em conjunto mesmo com pessoas 
de outras unidades. 

4,26 

O13. As pessoas estão envolvidas com sugestão de ideias para 
melhorias dos produtos ou processos. 

3,76 

O18. Nossa estrutura ajuda-nos a tomar decisões rapidamente. 3,52 

O23. A comunicação é eficaz e funciona de cima para baixo, de baixo 
para cima e através da Corporação. 

3,42 

O28. Nosso sistema de recompensa e reconhecimento apoia a 
inovação. 

3,39 

O33. Temos um clima de apoio para novas ideias – as pessoas não 
precisam deixar a organização para torna-las realidade. 

3,43 

O38. Trabalhamos bem em equipe. 5,18 

MÉDIA GERAL 3,83 

 

4. A 4ª dimensão avaliada se refere aos “Relacionamentos”. Os principais resultados 
demonstraram que na dimensão “Relacionamentos” a maior pontuação média 
alcançada dentre as afirmativas analisadas foi 4,32 do total de 7 pontos possíveis, 
para a afirmativa R9, que buscou identificar a preocupação com a melhoria do 
desempenho da instituição, mesmo que leve razoável lapso de tempo para isso. A 
menor pontuação média obtida na dimensão Relacionamentos, figura 11, foi 3,26 
pontos do total de 7 pontos possíveis, para a afirmativa R14, que buscou identificar 
se o CBMMG trabalha bem com universidades e outros centros de pesquisa para 
ajudar a desenvolver o conhecimento. A média das demais pontuações atribuídas 
pelos respondentes se encontram na tabela abaixo. 
 
Diante destes resultados: 

a. Qual a sua opinião a respeito das médias obtidas em cada afirmativa 
pesquisada?  

b. Concorda ou discorda destes resultados? Por quê? 
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c. A quais critérios ou motivos v. sa. atribui às médias identificadas nesta 
dimensão “Relacionamentos”?  

 

Dimensão 4: “Relacionamentos” 

Afirmativas Média 
apurada 

R4. Há um forte comprometimento com treinamento e 
desenvolvimento de pessoas. 

4,08 

R9. Levamos tempo para revisar nossos projetos, para que, da 
próxima vez, melhoremos nosso desempenho. 

4,32 

R14. Trabalhamos bem com universidades e outros centros de 
pesquisa para ajudar a desenvolver nosso conhecimento. 

3,26 

R19. Trabalhamos próximos da sociedade na exploração e no 
desenvolvimento de novos conceitos. 

3,63 

R24. Colaboramos com outros órgãos para desenvolver novas 
formas de prestação de serviços ou processos. 

4,15 

R29. Tentamos desenvolver redes de contato externas com pessoas 
que podem nos ajudar – por exemplo, pessoas com 
conhecimento especializado. 

4,21 

R34. Trabalhamos próximos do sistema de ensino local e nacional 
para comunicar nossas necessidades de habilidades. 

3,42 

R39. Trabalhamos próximos de ‘’usuários principais’’ para 
desenvolver novas técnicas e serviços inovadores. 

3,93 

MÉDIA GERAL 3,88 

 

5. A 5ª dimensão avaliada foi relacionada à “Aprendizagem”. Os principais resultados 
demonstraram que na dimensão “Aprendizagem” a maior pontuação média 
alcançada dentre as afirmativas analisadas foi 4,50 do total de 7 pontos possíveis, 
para a afirmativa A15, que buscou identificar se as pessoas percebem a capacidade 
do CBMMG de aprender com os próprios erros. A menor pontuação média obtida 
na dimensão “Aprendizagem” foi 3,50 pontos do total de 7 pontos possíveis, para a 
afirmativa A40, que buscou identificar se o CBMMG utiliza mensurações para 
ajudar a identificar onde e quando pode melhorar sua gestão da inovação. A média 
das demais pontuações atribuídas pelos respondentes se encontram na tabela 
abaixo. 
 
Diante destes resultados: 

a. Qual a sua opinião a respeito das médias obtidas em cada afirmativa 
pesquisada?  

b. Concorda ou discorda destes resultados? Por quê? 
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c. A quais critérios ou motivos v. sa. atribui às médias identificadas nesta 
dimensão “Aprendizagem”?  

 

Dimensão 5: “Aprendizagem” 

Afirmativas Média 
apurada 

A5. Temos bons relacionamentos com nossos fornecedores, nos 
quais ambas as partes ganham. 

4,16 

A10. Somos bons em compreender as necessidades dos cidadãos / 
usuários de nossos serviços. 

4,22 

A15. Aprendemos a partir de nossos erros. 4,50 

A20. Comparamos sistematicamente nossa prestação de serviços e 
processos com os de outras congêneres. 

3,67 

A25. Reunimo-nos e compartilhamos experiências com outros 
órgãos para que nos ajudem a aprender. 

4,07 

A30. Somos bons em captar o que aprendemos; assim, outros dentro 
da organização podem fazer uso disso. 

4,17 

A35. Somos bons em aprender com outras organizações. 4,03 

A40. Usamos mensurações para ajudar a identificar onde e quando 
podemos melhorar nossa gestão da inovação. 

3,50 

MÉDIA GERAL 4,04 

 

6. A partir das médias obtidas em cada dimensão analisada, chegou-se aos seguintes 
resultados a dimensão que teve a menor média foi a de “Processos”, cuja 
investigação apurou 3,53 pontos dos 7 pontos possíveis, seguida da dimensão 
“Organização” que obteve 3,83 pontos. As dimensões “Estratégia” e 
“Relacionamentos” obtiveram a mesma média, ficando ambas com 3,88 pontos. A 
dimensão que teve a maior média foi a “Aprendizagem”, que apurou 4,04 pontos 
dos 7 pontos possíveis, conforme se verifica na figura a seguir. 
 
Diante destes resultados: 

a. Qual a sua opinião a respeito das médias obtidas em cada dimensão 
pesquisada?  

b. Concorda ou discorda destes resultados? Por quê? 
c. A quais critérios ou motivos v. sa. atribui às médias identificadas nestas 

dimensões?  
d. E sobre a média geral das dimensões, que foi de 3,83 ? 

i. Qual sua opinião a respeito? 
ii. Concorda ou discorda? Por quê? 

 



129 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. O Sr. (a) gostaria de tecer mais algum comentário a respeito desta pesquisa, 
dos resultados alcançados, enfim, sobre o tema da Inovação no CBMMG? 
 
 

Muito obrigado por sua participação 
 

  

3,88

3,53

3,833,88

4,04
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APÊNDICE  C – AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA PESQUISA 
 


