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1. Objetivo e justificativa deste artigo: por que achamos importante escrever sobre isso?
1
 

A transformação pela qual tem passado as sociedades latino-americanas, em particular a sociedade 

brasileira, resultado, entre outros fatores, do crescimento econômico, do aumento da renda, dos 

índices de educação e de conectividade à internet, aumenta as demandas por um Estado mais 

atuante e implementador de políticas públicas relevantes.  

“A eficiência no setor público é uma exigência da nova tendência mundial em atender os 

interesses coletivos de forma célere e com resultados efetivos. Busca-se um Estado que 

planeje, desenvolva e execute suas funções de forma eficaz e com mais efetividade, fazendo 

uso de novas técnicas e hábitos que visem resultados perenes e satisfatórios.” (Vasconcelos, 

2010). 

Nesse cenário, a função dos institutos de pesquisa se sedimenta cada vez mais: o domínio de 

técnicas que permitem argüir a opinião pública mostra-se fundamental para subsidiar o 

planejamento de políticas efetivas dos governos frente às sociedades. Reconhecidamente, os 

institutos angariaram o papel de monitorar a satisfação da população com os serviços prestados, 

levantar índices de aprovação, recomendar mudanças e indicar continuidades na realidade de 

diversos municípios e estados. Surge então uma questão: o que de diferente o projeto de pesquisa 

realizado em 2009 no município de Acaraju, Sergipe, apresenta? 

Naquele momento, no início de uma nova gestão antecedida por avanços mensurados e 

reconhecidos pela população, a nova Prefeitura de Aracaju tinha, entre outros objetivos, definir a 

direção para criar e implementar políticas que trouxessem novos avanços para a vida dos moradores 

da cidade, e convidou o IBOPE Inteligência para auxiliar nesta tarefa, utilizando a pesquisa de 

opinião para subsidiar a inovação na administração pública. 

Ao recebermos este convite, logo nos deparamos com a limitação dos alcances proporcionados 

pelas pesquisas de opinião tradicionais, quantitativas ou qualitativas, que já eram ferramentas 

continuamente utilizadas na cidade. O desafio se colocava do ponto de vista de qual o papel 

esperado de um instituto de pesquisa naquele momento e do que mais poderíamos fazer. 

                                                           
1 Agradecemos muito a Prefeitura de Aracaju, na figura do Exmo. Prefeito Edvaldo Nogueira, pela oportunidade de 

realizarmos esse projeto e pela generosidade de autorizar a divulgação da experiência e de seus principais resultados. 
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Essa nos parece uma questão chave para a nossa área de atuação uma vez que a produção e a 

entrega de dados sólidos e fidedignos, atividades tão bem realizadas pelas empresas de pesquisa, 

parecia não ser suficiente. Em pesquisas de mercado, a necessidade de flexibilidade e de ajudar os 

clientes a darem “o próximo passo” já é sentida, há algum tempo, de maneira mais profunda: a 

concorrência nos negócios cada vez mais acirrada criou uma demanda ampla por institutos de 

pesquisas mais provedores de insights, atuando junto a departamentos de Inteligência de Mercado, 

que nascem nesse contexto. O Programa de Inovação do IBOPE, Conexão Criativa, surgiu no ano 

de 2007, como resposta a estas demandas. Considerando que o IBOPE Inteligência é a maior 

empresa brasileira de pesquisa, aquele ano nos parece um marco na difusão de técnicas de inovação 

em institutos de pesquisa no país, ainda que saibamos que institutos internacionais e pequenas 

agências já trabalhassem com este objetivo.  

Entre as técnicas de inovação de nosso portfólio, algumas foram desenvolvidas para auxiliar nossos 

clientes a entender as informações já existentes e a identificar as tendências para a qual elas 

apontam. Um dos conceitos mestres do programa é que “inovação é qualquer desvio na percepção 

do conhecimento ou práticas existentes” (Zaltman, et al, 1973), portanto, a inovação pode estar em 

todo lugar, sendo nosso papel amplificar os sinais. Mas se essa demanda foi originada e atualmente 

é altamente difundida nas pesquisas de mercado, o mesmo não podemos dizer nas pesquisas de 

opinião. Por esse motivo, descrever o processo, explorar os desafios e apresentar os resultados deste 

projeto realizado para a gestão municipal de Aracaju, nos parece uma contribuição importante que 

nos ajudará a entender tendências da pesquisa de opinião pública e do papel dos institutos de 

pesquisa frente à administração pública brasileira, a qual passa por um momento de mudança e 

modernização bem retratado pela capital sergipana, como veremos. 

 

2. Contexto do projeto:  qual foi nosso objeto de estudo?2 

Aracaju, capital do estado de Sergipe, passou por uma transformação positiva desde a década de 

1990, refletida nos altos índices de aprovação ao final da gestão do então Prefeito Marcelo Déda e 

às vésperas da eleição em 2008 do então vice-prefeito Edvaldo Nogueira.  

                                                           
2
 Agradecemos imensamente ao Departamento de Estatística e ao Centro de Informação e Documentação do IBOPE 

pelos dados fornecidos. 
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A Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan) divulgou, no ano de 2008, o resultado do 

Índice de Desenvolvimento Municipal (IDHM), e nessa pesquisa, Aracaju alcançou o melhor posto 

entre as capitais do Nordeste e a 9ª colocação entre as capitais brasileiras. Para exemplificar, em um 

dos indicadores, a educação, a porcentagem de pessoas alfabetizadas em Aracaju, passou de 79% 

em 1991 para 86% em 2000. Por outro lado, focando no Ensino Superior, pode-se notar um 

crescimento expressivo no número de alunos matriculados no município, passando de 9.925 alunos 

em 2000 para 19.924 em 2004, segundo dados do MEC (Ministério da Educação e Cultura). 

Já na área da saúde, em 2001, o município possuía 27 Unidades de Saúde da Família (USF), dois 

Centros de Especialidades, não possuía Centro de Atenção Psicossocial (Caps) ou Hospital 

Municipal. Com dados de 2009, é possível contabilizar 45 USF, 5 Centros de Especialidades, 5 

Caps e 2 Hospitais Municipais (Fernando Franco, na Zona Sul, e Nestor Piva, na Zona Norte). 

Ainda sobre a área da saúde, no Prêmio Brasil Sorridente 2010, concedido pelo Conselho Regional 

de Odontologia e disputado por 26 municípios de 14 estados, divididos em categorias de acordo 

com o número de habitantes, Aracaju obteve o menor nível epidemiológico de cárie entre as 22 

cidades concorrentes em sua categoria, ficando à frente de capitais como Florianópolis (SC) e 

Fortaleza (CE). 

Na área do turismo, no ano de 2007, Aracaju recebeu 0,6% dos turistas que circularam pelo país,  

segundo dados da FIPE/ EMBRATUR. Em 2009 o crescimento de visitantes na cidade chegou a 7% 

ao ano, segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Sergipe (ABIH/SE), o 

que impactou no aumento de sua rede hoteleira, que garante uma média de ocupação de 80% a 90%  

nos meses de junho e janeiro - período de grande fluxo turístico na capital de Sergipe, por conta das 

férias de final de ano e do Forró Caju – festa de grande popularidade. 

Atualmente, Aracaju responde por 25,6% da população do Estado, mas representa 42,9% da riqueza 

gerada (Produto Interno Bruto – PIB). O setor de serviços responde por 80,8% do PIB da cidade, 

onde cabe destacar o peso do setor público: 15,1%. O setor industrial representa 19% e o setor 

agrícola somente 0,2%. Ao lado de atividades tradicionais, tanto no comércio como na indústria, 

Aracaju sedia as atividades tecnologicamente mais avançadas e os serviços mais sofisticados do 

Estado, como as atividades de telecomunicações, informática, serviços especializados em saúde, 

educação e consultoria.  
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A partir destes dados, vê-se que Aracaju, em 2009, já se posicionava como um município em 

crescimento, também refletido na percepção da população. Em junho de 2009, 66% dos 

entrevistados apontavam estar otimistas em relação ao futuro de Aracaju, um incremento de 17 

pontos percentuais em relação a outubro de 2007, quando 49% se diziam otimistas. Ao mesmo 

tempo, em 2009, 66% consideravam que Aracaju estava se desenvolvendo, frente a 55% que 

afirmavam o mesmo em 2007 (Pesquisas IBOPE).  

Para uma nova gestão, no entanto, estes fatos aumentavam os desafios de galgar mais um degrau em 

termos de qualidade de vida e desenvolvimento sustentável. Desde que a nova equipe havia 

assumido a Prefeitura, nas eleições de 2008, percebia que a sociedade cobrava melhorias e que o 

que já era bem feito havia se incorporado ao senso comum do cidadão como sendo um dever do 

poder público. Cabia então planejar os rumos de seus próximos 04 anos, buscando alternativas que 

permitissem à população perceber diferenças significativas em seu dia-a-dia e o alcance de novos 

patamares na cidade.  

O reconhecimento de que o IBOPE possuía informações valiosas, como o histórico de ações e de 

crescimento da satisfação na cidade, fez com que a nova administração nos solicitasse um projeto 

com este direcionamento. E ainda que nenhuma das partes soubesse muito bem “o como” tal projeto 

seria feito, a justificativa da parceria era consistente e estimulou o início do planejamento do 

trabalho.  

“Existia naquele momento uma sensação de que os resultados alcançados na melhoria da 

qualidade de vida dos moradores da cidade eram reconhecidos, mas já tinham sido 

incorporados como uma conquista da população. Avaliamos que os habitantes de Aracaju 

haviam alcançado um novo patamar de exigência e de expectativa em relação à 

administração municipal e que somente com ações inovadoras poderíamos manter os níveis 

de aceitação do governo.” (Prefeitura de Aracaju). 

 

3. Desafios enfrentados pelo projeto: a transposição de técnicas de inovação do mercado 

para opinião pública  

Os usuais entraves na gestão pública foram a premissa que nos orientou no planejamento deste 

projeto. Sabíamos que seria necessário imprimir a esta experiência nova pela qual os gestores iriam 
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passar, a prática e a rapidez nem sempre presentes no âmbito público. Foram propostas técnicas e 

abordagens que trabalhariam com a experiência, os sentidos, a percepção do outro e, 

proporcionariam um novo olhar individual e, também, o compartilhamento de informações e do 

conhecimento do grupo. Nossa proposta foi não trabalharmos com teorias, mas com práticas 

validadas pelo conhecimento de cada um. 

De acordo com Choo (2006), que estuda como as organizações utilizam as informações para 

produzir conhecimento e tomar decisões, a busca de significado numa organização relaciona-se com 

o que está acontecendo nela e com o que ela está fazendo. A criação do conhecimento seria a 

combinação de experiências da própria organização e de outras para aprender e inovar. A tomada de 

decisão consiste no processo e análise da informação para a escolha e o empreendimento de ações 

apropriadas à organização. Nosso trabalho pode ser compreendido neste círculo de significado. 

A inspiração para planejar este projeto veio da pesquisa de mercado, que já usa abordagens menos 

rígidas para alcançar diferentes níveis de conhecimento acerca dos consumidores. Daí, a pesquisa 

de mercado ter, em sua metodologia qualitativa, emprestado olhar, método e ferramentas de 

diversas áreas do conhecimento humano (sociologia, antropologia, semiótica, psicologia), 

mesclando-as e adaptando-as com o objetivo de ter uma visão mais holística do seu objeto. 

Avançou, assim, ao não se restringir apenas aos seus hábitos de consumo, reconhecendo e 

assumindo, ao mesmo tempo, as limitações de tempo e profundidade intrínsecas ao mundo dos 

negócios. Numa equação de perdas e ganhos, um meio termo foi encontrado para atender o nível de 

conhecimento necessário versus a flexibilidade do tempo de entrega desta informação. 

Sabemos, de todo modo, que quando se adaptam técnicas e áreas de conhecimento, passa-se por um 

processo de criação de uma nova maneira de fazer pesquisa. Uma maneira que, acreditamos, se 

alinha à atual era da sociedade da informação, onde o ciberespaço proporciona a difusão de um 

universo oceânico de informações (Lévy, 1999), e a sensação de que, muitas das vezes, não são 

mais dados a matéria prima necessária para tomar uma decisão, mas o conhecimento derivado deles, 

acumulado ao longo do tempo, compartilhado e estimulado à expressão. “Para que se conceba uma 

inovação, deve ocorrer um rápido compartilhamento de conhecimento dentro da organização, isto 

é, uma colaboração, para que as ideias sejam transformadas em algo a ser implantado 

comercialmente.” (Gambin, 1998 apud Nicholls, 2010, p. 32) 
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Assim, o planejamento proposto para este projeto se diferencia muito das práticas tradicionais de 

pesquisa e de levantamento de dados primários, mas ao mesmo tempo, é importante pontuar, 

também se distancia da maneira como as consultorias atuam, no outro extremo. Estas, em geral, 

fazem um trabalho de longo prazo, operam sobre teorias, fazendo um diagnóstico profundo do 

contexto e, propondo ações visando minimizar riscos e maximizar ganhos. Nosso planejamento, ao 

contrário, propôs o imponderável, a incerteza acerca dos resultados que seriam atingidos e, 

principalmente, um mergulho no novo e no desconhecido. 

Do ponto de vista do instituto de pesquisa, cujas metodologias, controles dos procedimentos, 

certeza da entrega de resultados são variáveis fundamentais, o desafio de se propor um 

planejamento em que não é possível garantir os resultados que dele sairão mostra-se como um 

grande obstáculo a superar. E foi com a disposição de enfrentar tais desafios que levamos a cabo 

este projeto. 

 

4. Desafios da prefeitura  

Do ponto de vista da administração municipal, tanto o escopo quanto o formato proposto para o 

projeto geraram grande expectativa e exigiram uma predisposição muito grande à escuta, à troca e 

ao diálogo, como é possível observar nos depoimentos a seguir.  

“Alguns dos desafios propostos pela equipe do IBOPE Inteligência contribuíram bastante para que 

os participantes olhassem os problemas da cidade sob outra perspectiva. Conhecer uma atividade 

da administração diferente daquela em que o participante estava envolvido, conviver, entrevistar 

pessoas e conhecer os problemas dessa outra área exigiu de todos nós disposição para ouvir, 

interesse em aprender e capacidade de reavaliar conceitos pré-estabelecidos.” (Prefeitura de 

Aracaju) 

“O sentimento dominante é que sempre há algo novo a ser implementado. Todos tem ideias a serem 

aproveitadas, é importante escutar todos os envolvidos e interessados e a troca de experiências das 

equipes produz excelentes resultados.” (Prefeitura de Aracaju) 

Por outro lado, do ponto de vista de uma instituição pública, dotada de  procedimentos 

institucionais rígidos, o fato de ter que aceitar que qualquer comparação de custos, abrangência 

daquele projeto deveria ser feita com parâmetros de experiências similares de mercado, mostra a 
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disposição em assumir conjuntamente a aposta de que métodos, que vêm se difundido 

gradativamente no mercado de consumo, poderiam ser adaptados para atender necessidades de 

inovar em gestão pública.  

 

5. Metodologia do projeto: como o fizemos acontecer? 

a) A equipe 

A equipe da Prefeitura era composta por 40 pessoas, entre elas secretários municipais, assessores e 

o próprio prefeito. À medida que a solicitação da Prefeitura foi ganhando um formato mais objetivo, 

que mostrava uma disposição ampla por produzir ações relevantes para a população, mas que 

buscassem um olhar novo sobre as diversas áreas de atuação municipal, aumentamos o número de 

participantes acionando o Painel Criativo do IBOPE, um grupo de pessoas criativas chamado de 

Mentes Brilhantes, sob a premissa de que pessoas de fora podem contribuir de maneira rica para 

impulsionar o pensamento divergente e uma nova maneira de ver os fatos e de produzir sobre eles. 

Este painel é composto por pessoas previamente selecionadas, de perfil bastante heterogêneo e com 

destacada capacidade de criação. Esta última é atestada em três etapas: primeiramente recebemos 

indicação destas pessoas por seus pares, em seguida, numa sessão criativa, reunimos alguns dos 

aspirantes a fazerem parte do painel para, através de dinâmicas, perceber como se sobressaem num 

grupo diferenciado, e por fim, aplicamos um teste que levanta os hemisférios do cérebro mais 

usados na tomada de decisão no dia-a-dia, que nos permite saber se se trata, em sua maioria, de 

decisões mais focadas e racionais ou mais holísticas e inovadoras. Para este projeto, de um total de 

30 Mentes Brilhantes, de profissões bastante variadas, selecionamos seis deles: um arquiteto, com 

experiência pública e privada em questões urbanas, um designer, que atua na criação de peças 

publicitárias, um videomaker, que produz exposições de cultura urbana, uma publicitária, 

especializada em redes sociais e ferramentas de internet, uma jornalista, que produz conteúdo na 

área da cultura, e uma psicóloga, com atuação em projetos sociais.  Juntamente com os funcionários 

da Prefeitura, o papel desta equipe foi o de encontrar novas e diferentes soluções para questões 

específicas encontradas em campo – não sem também enfrentarem dúvidas: 

 “Sim, claro, já me envolvi com projetos sociais. Psicóloga de formação, trabalhei em escola 

pública, na FEBEM com bebês e crianças abandonadas e, conheço o bem sucedido projeto Bairro 

Escola tocado pelo Gilberto Dimenstein... Mas, isso tudo é tão diferente, será que vou dar conta de 
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um projeto desta magnitude, que procura soluções para atender demandas sociais importantes?” 

(Mente Brilhante) 

A resposta, como veremos, é sim! 

Além deles, participaram quatro moderadoras do instituto, uma das quais especialista em projetos 

de inovação, responsáveis pela coordenação dos trabalhos, e por moderar os encontros e a sessão 

criativa final. 

 

b) As etapas do projeto 

Uma das questões que nortearam este trabalho foi o propósito de auxiliar os gestores municipais a 

se aproximarem dos cidadãos, considerando que a relevância das ações passaria pela imersão da 

equipe nas necessidades existentes no município de uma maneira vivencial, mais do que relatada 

por outrem. Do ponto de vista do projeto em questão, a experiência seria de grande contribuição, 

porém, o objetivo maior passava também por desmitificar a proximidade dos atores governamentais 

junto ao campo e à sociedade, muitas vezes tornada coadjuvante em virtude dos complexos 

processos burocráticos da máquina estatal. 

Por outro lado, a contribuição dos Mentes Brilhantes, que após imergirem na realidade da cidade,  

teriam o papel de participar efetivamente nas discussões, também levava em consideração a 

preparação por eles de uma consistente desk research com o objetivo de mapear políticas 

municipais de referência ao redor do Brasil e do mundo, que pudessem servir de inspiração para a 

cidade de Aracaju. 

A junção destes dois grupos distintos, gestores municipais e Mentes Brilhantes, momento crucial do 

projeto, se daria num primeiro workshop onde o objetivo principal, antes de pensar em soluções, 

seria o de compartilhar os conhecimentos distintos de maneira a provocar divergência e ampliação 

de visões sobre os problemas.  
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Alguns dos gestores públicos de Aracaju e, na parte inferior esquerda, os Mentes Brilhantes 

No dia seguinte a este encontro, fizemos a sessão criativa que fecharia o evento – mas não o 

projeto! Este workshop final teria o objetivo de avançar em soluções para as demandas levantadas 

nas etapas iniciais. 

Assim, o projeto foi desenhado com as seguintes etapas: 

1) Entrevistas e vivências de inspiração etnográfica e observação - imersão da equipe da 

Prefeitura e dos Mentes Brilhantes na realidade dos cidadãos 

2) Desk research produzida pelos Mentes Brilhantes  

3) Workshop de compartilhamento e aprendizados com todos os participantes 

4) Workshop criativo com todos os participantes 

Na base deste planejamento estava a noção de que o nosso papel de instituto de pesquisa não era o 

de teorizar com altas bibliografias da administração pública sobre temas que eram de domínio dos 

gestores públicos, tampouco nos colocarmos como uma consultoria que diria a eles o que fazer. 

Nosso papel seria o de ajudá-los a navegar por assuntos sobre os quais eram bastante conhecedores, 

de uma maneira que não tinham a habilidade para fazê-lo, mas que nós, como especialistas em 

opinião pública, poderíamos instruí-los como fazer. 

Para a realização a contento da primeira etapa, todos os participantes passaram por um treinamento 

presencial de quatro horas de como realizar entrevistas, vivências e observação, incluindo postura, 

linguagem corporal, vestimenta, maneiras de ouvir e evitar indução de respostas, etc. Os gestores 

tinham como meta realizar entrevistas pessoais, vivências cidadãs e vivências profissionais. Em 
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relação às entrevistas pessoais, todos os gestores deveriam contatar ao menos três cidadãos comuns 

da cidade, desconhecidos de seu círculo de amizades, de gênero, idade, classe social, profissão e 

local de moradia diversos, levantando aspectos de como vivem, suas atividades rotineiras, 

atividades de lazer, percepções sobre a cidade, necessidades, etc. Já no que diz respeito à vivência 

cidadã, o propósito era o de acompanhar um de seus entrevistados em alguma atividade do seu dia-

a-dia (ida ao trabalho de transporte público, ida à escola, marcação de consulta no posto de saúde, 

etc), observando e estranhando aquele contexto. Por fim, eles também deveriam realizar duas 

vivências profissionais: a primeira, acompanhando um dia comum de um profissional da Prefeitura, 

que tivesse contato com os cidadãos, como professores, médicos, técnicos habitacionais, etc, 

entendendo suas dificuldades, necessidades, expectativas, proventos e o impacto social da profissão 

na comunidade e município, e a segunda com um colega da administração pública, um secretário ou 

assessor de outra pasta para explorar seu dia de trabalho e os principais desafios da área atualmente. 

A equipe teve em torno de um mês para realização destas atividades e receberam, além do 

treinamento, roteiros de entrevista e observação. 

Os Mentes Brilhantes puderam desenvolver estas atividades de maneira mais livre, maximizando o 

tempo para vivenciar a cidade, como um estranho, em seus dias de imersão.  

O workshop de compartilhamento e aprendizados foi realizado num período de oito horas, fora do 

ambiente de trabalho dos participantes. Na parte da manhã, os quase cinqüenta participantes foram 

divididos em quatro grupos diversificados em relação às áreas de trabalho e se dispuseram a falar 

sobre suas experiências em campo, as quais iam sendo sintetizadas pelas moderadoras em flip-

charts. Já após o almoço, os participantes foram expostos aos resultados da desk research 

apresentados pelos Mentes Brilhantes e de uma pesquisa quantitativa de opinião pública que 

apontava os principais pontos de demanda da população, focados em saúde e saneamento, 

segurança e transporte público. 

No dia seguinte, foi realizado o workshop criativo, também com oito horas de duração. Pela manhã, 

os participantes foram reunidos em cinco grupos distintos e tiveram a tarefa de pensar “Projetos dos 

Sonhos” para a cidade de Aracaju, sem censura ou preocupação com as barreiras possíveis à 

execução dos mesmos, fosse financeira, estrutural, tecnológica, etc. Projetos visionários era o que se 

esperava ter como resultado. Os Mentes Brilhantes tiveram papel efetivo neste momento, pensando 

em conjunto projetos diferenciados para a cidade. No final da manhã, os  projetos foram 

apresentados para toda a equipe. Já no período da tarde, o objetivo foi criar projetos para 
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implementação imediata na cidade de Aracaju. Naquela etapa, as ações deveriam ser mais focadas, 

levando em conta os requisitos necessários para colocá-las em prática. O objetivo deste workshop 

era que pudessem sair de lá tanto com diretrizes para o planejamento de diferentes pastas, como 

com ações passíveis de serem implementadas em curto prazo. 

 

6. Resultados alcançados: onde chegamos com tudo isso? 

Do ponto de vista metodológico, um dos grandes ganhos foi a riqueza de promover um espaço de 

discussão divergente, em que atores bastante distintos compartilhavam suas diferentes experiências 

no setor público – dirigentes – e no setor privado – Mentes Brilhantes - na construção de uma base 

de conhecimento comum. De acordo com alguns Mentes: 

“Agora penso que o que foi feito parece simples, mas não é. Gente antenada, criativa e, sem 

compromisso político ou institucional é capaz de reunir informações que o resto das pessoas não 

tem tempo, nem vontade de pesquisar”. 

“Trabalho com pesquisa de mercado, sei analisar e interpretar comportamentos, tendências e 

motivações. Minhas sugestões já balizaram mudanças em campanhas publicitárias, em embalagens 

e trocaram sabor e cheiro de alguns produtos. Confio na ferramenta qualitativa - os insights 

procedem; mas, será que  isso já podia garantir que o projeto ia dar certo? No final, deu e, nos 

encheu de orgulho”. 

“A novidade completa é que dessa vez o conhecimento acumulado não foi usado para perpetuar o 

ciclo de consumo de produtos, mas sim para subsidiar mudanças e melhorias sociais importantes”. 

E de fato, foram! 

6.1 Diagnóstico da cidade: quais foram os principais aprendizados  

Como vimos no planejamento, antes dos workshops reunindo todos os participantes, cada um deles 

teve algumas tarefas individuais a realizar, as quais compreendiam entrevistas e vivências tanto com 

a população em geral como com colegas de outras pastas. Tais atividades foram importantes 

ferramentas para a parte criativa, uma vez que permitiu que fosse criado um extenso diagnóstico de 

diversos pilares do Estado. Como resultado, as seguintes áreas e temáticas mostraram-se 

prioritárias:  

 Administração e gestão 

 Educação 
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 Esporte, lazer e cultura 

 Habitação 

 Mobilidade 

 Saúde 

 Segurança 

 

6.2 Projetos e ações para Aracaju 

A seguir, relacionamos os principais projetos e ações pensados para a cidade depois do vasto 

diagnóstico construído pela equipe. A quantidade de ideias e a sua diversidade são extensas, no 

entanto, é possível notar algumas questões que perpassam grande parte delas: 

 A falta de integração entre as áreas, levantada na sessão de aprendizados por vários 

participantes, foi um dos principais alvos de ações do workshop, com bastante 

recorrência dos projetos que sugerem atuação integrada das secretarias. Isso significa, 

antes de tudo, que além de acreditar ser viável aproximar as diferentes áreas, os 

participantes sugerem como solução não a criação de um novo órgão, que fique 

responsável por este papel, mas ao contrário, o fomento de atividades e criação de times  

intersetoriais para criação de políticas, solução de problemas, aproximação entre 

servidores, etc. 

 Outro destaque importante foi a demanda pela humanização nos serviços públicos, 

abordada de diversas maneiras, e que está completamente associada à criação de um 

sistema de metas-avaliação-reconhecimento que envolva servidor e cidadão. Os 

participantes expuseram, assim, a necessidade de que a Prefeitura direcione o olhar para 

os seus funcionários, com técnicas de gestão adequadas, como forma de impactar 

positivamente os usuários e os serviços públicos prestados.  

 Um outro aspecto que serviu como pano de fundo para muitos dos projetos criados foi o 

estímulo à reapropriação da cidade por parte dos cidadãos. Ações que buscam despertar 

o senso de coletividade e a sensação de pertencimento a Aracaju foram entendidas como 

fundamentais para fomentar o orgulho de viver na cidade e promover o sucesso das 

novas políticas  

Diante destas convergências e da gama de ações que se verá adiante, é possível dizer que, em linhas 

gerais, surgiram ideias para o presente, com foco prático e objetivo, e para o futuro, de âmbito mais 
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visionário e conceitual. Estas últimas indicam, a partir da ótica dos participantes e das suas 

expectativas em relação aos caminhos que a cidade deve seguir, uma tendência para a cidade de 

Aracaju, como uma projeção de “para onde queremos que ela vá”. 

Como exemplos, podemos citar as ideias de prática de gestão, cidade sustentável, turismo como 

consequência, cidadãos voluntários, serviços humanizados, cidade integrada com tecnologia, entre 

outros, cuja riqueza não está no processo de desenvolvimento das ações (muitas vezes nem 

presente), mas em seus conceitos em si. 

Acreditamos que se gestão, sustentabilidade, apropriação da cidade, humanização, integração e 

tecnologia forem introjetadas como uma “cultura” política da Prefeitura e materializadas com a 

definição de um marco norteador que direcione as políticas do município, os futuros projetos e 

ações planejados por diferentes áreas tendem a estar em convergência e a criar uma identidade 

política que permita à população reconhecer o município e reconhecer-se como parte dele.  

 

6.2.1 Tendências para a cidade: Projetos dos sonhos para Aracaju  

Ao serem solicitados que criassem projetos para a cidade, sem preocupação sobre a sua 

exequibilidade, e sem terem qualquer direcionamento a priori de que área deveriam focar, os 

participantes deram forma a cinco grandes projetos intersetoriais e bastante abrangentes. 

Apresentamos abaixo três deles que os exemplificam amplamente.   

Projeto 1 – Humanização dos serviços públicos 

Este projeto se pretende como uma ação intersetorial que impacte positivamente todos os serviços 

públicos municipais através de ações de estímulo ao servidor e instrumentalização do cidadão, que 

passa a ter a oportunidade de avaliar os serviços utilizados. Há duas linhas de ação complementares: 

uma focada no servidor e outra focada no atendimento: 

Algumas das ações focadas no servidor: 

 Criação da ouvidoria do servidor, virtual (via internet) e presencial (organizada através de 

dinâmicas de grupo), para que ele denuncie e tenha um canal de discussão interno.  

 Criação da escola unificada de formação do servidor, com diferentes níveis e modalidades 

de cursos para o servidor aprovado em concurso público através de parceria com 
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universidades. A qualificação voluntária estaria atrelada à titulação de bonificações de forma 

a criar incentivos para o aprendizado.  

 Criação de mecanismos de metas e premiação, como estímulo para mudança de atitude 

dos servidores e reconhecimento das boas práticas – que serão avaliadas pelos cidadãos 

através de formulário. Os prêmios poderão ser viagem com a família, caderneta de 

poupança, 14º salário, etc. 

 Programa de apoio com acompanhamento psicológico ao servidor para que os 

funcionários exponham os problemas enfrentados, seus conflitos e recebam um 

acompanhamento profissional para seu desenvolvimento. 

 

Algumas das ações focada no atendimento: 

 Uso da internet para marcar consulta, exame, matrícula em escolas, etc. 

 Criação de um sistema de avaliação dos órgãos operado através de formulários entregues 

aos cidadãos após o uso de algum serviço para que avaliem atendimento recebido, infra-

estrutura, etc., em que os órgãos mais bem avaliados dão direito aos seus servidores de 

receberem alguma premiação. 

 Utilização de arte-educadores, responsáveis pelo pré-atendimento - pessoas vestidas a 

caráter, como atores bem humorados e prestativos, cujo lema deva ser: “Posso ajudar”: na 

escola, auxilia na prática da cidadania, na orientação sobre as drogas; no posto de saúde, dá 

informações em geral, sobre o tempo de espera e etc., nos terminais, fica atento a 

necessidades dos cidadãos, pede ao motorista que espere um idoso que está se 

encaminhando para o ônibus, auxilia um cadeirante a subir no transporte, etc. 

  

Projeto 2 – Cidade Sustentável 

Este projeto foi pensado de maneira ampla, englobando diversas áreas de atuação da Prefeitura, com 

foco em qualidade de vida. Abaixo, algumas das ações pensadas por área: 

 Educação – criação da Escola de Referência, de período integral e com amplo leque de 

disciplinas e atividades: ética, filosofia, artes, esporte, teatro, educação do corpo, alimentação, 

etc. A estrutura física da escola seria um espaço de referência: com centro digital, espaço de 

vivência, teatro, cinema, atividades comunitárias, etc., onde as famílias e os corpos escolares 

convivam frequentemente. O professor se transformaria em orientador, ampliando sua 
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importância, já que o conhecimento não circula somente na escola. Como consequência destas 

ações, espera-se melhorar os níveis de ensino, atraindo inclusive a classe média para o ensino 

público. 

 Meio ambiente – implantação de coleta seletiva e reciclagem de todo o lixo da cidade. Com 

auxílio da universidade, criar mecanismos eficientes de reaproveitamento de lixo orgânico e 

não-orgânico: compostagem, aterros transformados em usinas de energia, lixo dos mercados e 

feiras convertidos em sua própria energia, lixo não-orgânico, incentivando indústrias de 

reciclagem com produção de elementos que possam ser reutilizados localmente, materiais de 

construção consumidos pelo próprio poder público em suas obras, entre outros. 

Além disso, pensou-se a criação dos telhados verdes, iniciando pela plantação de hortas nos 

telhados dos prédios públicos e incentivando os cidadãos a fazerem o mesmo em suas casas. A 

legislação municipal deveria ser alterada para que toda a construção tenha estrutura para receber 

alguma plantação em seu telhado. Deve ficar a cargo do próprio morador a instalação, mas deve 

haver incentivos fiscais do município.  

 Mobilidade – pensou-se em ações diversas como: instalação de cobertura vegetativa em todas 

as ciclovias, instalação de bicicletários na cidade com empréstimo grátis, conversão de todos 

transportes motorizados em transportes  subterrâneos e movidos a energias limpas, instalação de 

esteiras rolantes (tipo aeroporto) movidas à energia solar em diversos pontos da cidade, 

disponibilização de transporte coletivo para grandes distâncias. 

 Saúde – mudança da área para foco em prevenção, com recursos provenientes da economia a 

ser obtida com a redução de hospitalização, promovendo ações educativas por toda a cidade. 

Quando necessário, a população deve ter acesso universal a procedimentos de alta 

complexidade e à medicina complementar, com tratamento de doenças através de medicina 

oriental. Para colocar isso em prática, auxiliares de enfermagem devem receber formação e pós-

graduação em massagem e técnicas orientais.  

 Turismo – implantação de uma visão de turismo como consequência e não predatório, 

integrando o turista aos moradores da cidade e extinguindo o “turismo zoológico”, onde se vê o 

nativo como exótico. Deve-se dar prioridade à cultura e história local e ao “estilo de vida” de 

Aracaju e desenvolver a participação e educação da população aumentando o potencial de todas 
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as regiões: com cinema, teatro, biblioteca, música, arte visual, arte plástica, etc. presentes em 

cada bairro, com estímulo à produção cultural e artística. 

Projeto 3 – Cidade dos sonhos dos Mentes Brilhantes 

A idéia do grupo foi balizada pelo desejo de criar uma cidade ideal, que ampara desejos coletivos e 

individuais e serve como suporte à felicidade. Tal qual foi apresentado por eles, não é suficiente que 

um Estado responda às demandas; em muitas situações, espera-se que ele as crie e que estas passem 

a ser fundamentais para a cidade. As ações de impacto sugeridas devem ser compreendidas nesse 

sentido. 

Ao mesmo tempo, vale ressaltar que a complexidade deste projeto está em como colocar em prática 

ideias simples. A convergência de sentidos do que imaginam os servidores como tendência para a 

cidade e o que foi pensado pelos Mentes Brilhantes também é fator de destaque: é dizer que, tanto 

pessoas de fora, como as que ali vivem e trabalham imaginam tendências similares para o 

município.  

 Educação – estímulo à escola como centro cívico da comunidade, onde professor mora na 

região e conhece as famílias, e a escola utiliza seu espaço de centralidade para ter atividades 

diversas: mercado de pulgas dos moradores, piscina pública, auditório para espetáculos, etc. 

As aulas devem ser voltadas para formação do indivíduo, ensinando economia familiar, 

dando estímulo ao envolvimento com artes e tendo parceria com farmácias, restaurantes 

locais, auto-mecânicas para serem usados como laboratórios Também espera-se que a escola 

integre gerações – com reforço escolar aos alunos feito por monitores mais velhos, por 

exemplo.  

 Mobilidade – o foco deve ser o de desenvolver, por um lado, o prazer de trafegar pela 

cidade de transporte público, e por outro, o de proporcionar aos cidadãos, sinalização 

adequada para que andem a pé curtas distâncias. Os ônibus devem fornecer pleno acesso à 

cidade com conforto e rapidez - com música, ar condicionado, informações sobre trajeto e  

tempo de viagem. Como opção, deve haver os ônibus expressos, criados a partir de um 

levantamento de fluxo de usuários, que faça percursos mais rápidos, sem parar em todos os 

pontos. E além do mais, ter no sistema público um cartão mensal pré-pago, em que o 

cidadão possa utilizar quantas conduções quiser no período de um mês. Em relação aos 
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carros, todos devem ser híbridos na cidade – esta implementação impactará em geração de 

emprego, melhora da saúde das pessoas, etc.  

 Saúde – foco na capacitação, sem esquecer do estímulo ao dom: o médico deve gostar de 

doente e não apenas saber como tratá-lo. O modelo de médico da família é o imaginado 

como referência, com a ideia de que só quem conheça todos do círculo familiar e saiba o seu 

histórico possa auxiliar na prevenção de doenças. 

 Segurança – prestação de serviço humanizado com guardas municipais e policiais bem 

treinados e remunerados, próximos e disponíveis, com uniformes e bicicletas que estimulem 

esta proximidade – uso de skate pode aproximá-los da juventude, por exemplo. Deve 

haver atividades que valorizem a profissão, as boas práticas e premiem os bons resultados.  

Em relação à iluminação da cidade, desenvolver mecanismos para aproveitamento da luz 

solar nos equipamentos e vias públicas. 

 Tecnologia -  disponibilizar acesso aos diversos serviços públicos do município via totens 

instalados na cidade ou via celular:  

 Saúde: marcação de consultas, exames, disponibilidade de leitos em hospitais, 

solicitação de ambulâncias. 

 Mobilidade: horários dos ônibus, linhas disponíveis, mapas da cidade, lugares 

preparados para deficientes. 

 Educação: boletins dos alunos, calendário escolar etc. 

 Cidadania: localização de banheiros públicos próximos, impressão de documentos – 

IPTU, IPVA, água, luz, esgoto, acesso à internet. 

 Lazer: localização de bares, restaurantes, parques, teatros etc.  

 Segurança: acesso a postos policiais próximos e denúncias em tempo real. 

 Turismo, cultura e lazer – construção de uma cultura urbana que incentive a apropriação 

da cidade como meio de lazer com eventos culturais, museus, escolas de arte, projetos 

participativos, etc. 
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6.2.2 Mudanças para a cidade: projetos com possível implementação de curto 

prazo em Aracaju  

Após terem tido a oportunidade de pensarem projetos para a cidade sem preocupações sobre sua 

execução, os participantes foram levados a pensar projetos que pudessem ter implementação de 

médio ou curto prazo. Utilizando a pesquisa quantitativa de opinião pública, feita em Aracaju, que 

elencou as áreas de maior necessidade de ação, e após pequena discussão no próprio evento, foram 

definidas quatro  áreas de trabalho: 

 Desenvolvimento urbano 

 Educação 

 Mobilidade  

 Saúde  

Abaixo, listamos partes dos projetos por área. 

 Desenvolvimento urbano 

Nesta área, foram pensadas ações relativas a legislação, meio ambiente, planejamento urbano, 

inclusão digital, habitação e cidadania. Entre elas, podemos citar: 

 Participação cidadã – convidar o cidadão a pensar a cidade como um todo, 

chamando-o a ser corresponsável pela sua construção. Entre outras ações, foram 

pensadas a criação de um Programa de Educação Cidadã junto aos centros 

comunitários, visando auxiliar o cidadão a integrar as demandas de seu bairro ao 

plano de desenvolvimento urbanístico de toda a cidade, através do conhecimento de 

problemas e soluções de outras comunidades; a criação de núcleos comunitários de 

desenvolvimento e conservação da cultura e da economia popular, que possibilitem a 

disseminação de suas ações entre eles; e a criação de conselho consultivo e 

audiências públicas, promovendo conferências regionais para ouvir as comunidades 

a respeito de como suas áreas devem se desenvolver. 

 Revitalização e humanização do centro – que visam organizar a circulação de 

veículos e o estacionamento dos mesmos na região central, criando edifícios 

garagem e, ao mesmo tempo, impedindo a circulação de veículos de grande porte na 

região; criar calçadões e passeios, desobstruindo as passagens e padronizando-as, 
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inclusive com arborização; promover movimento à noite na região central, 

oferecendo serviços e lazer no local;  

 Telhados verdes - consiste na instituição de pontos de distribuição de plantas por 

técnicos para que possam ser alocadas nas residências, marquises, tetos de órgãos 

públicos, empresas privadas, entre outros. Cidadãos, agentes de saúde, entre outros, 

seriam treinados para acompanhar a instalação e a manutenção destes telhados. Para 

perpetuação do projeto, a legislação deveria ser alterada para que todos os novos 

edifícios da cidade contemplassem os telhados verdes e a Prefeitura deveria dar 

algum incentivo para reformas de moradores interessados em aderir no projeto. 

 

 Educação 

Na área de Educação, um grande foco foi dado a mudanças na gestão. Entre as ações elaboradas, 

podemos citar a implantação de um contrato de gestão por escola, onde se possa avaliar as metas 

alcançadas e a equipe da escola; a seleção de gestores por mérito, através do cumprimento do 

contrato de gestão; a criação de um sistema próprio de avaliação acadêmica do aluno e avaliação  

profissional dos professores e funcionários; o combate ao absenteísmo - controle de acesso e 

presença de alunos, professores e funcionários; a instituição de parcerias a fim de estabelecer 

integração das políticas públicas municipais no desenvolvimento de programas do acompanhamento 

e assistência às famílias e aos alunos; a garantia de participação dos professores no programa de 

capacitação continuada. Além disso, previu-se iniciar uma escola piloto com ensino integral, onde 

haja um turno de aula e um turno de atividades extras como reforço escolar, oficinas de dança, 

teatro, línguas, esporte, artesanato, etc., e um maior foco na família, com a promoção de visitas 

domiciliares dos professores às casas dos alunos para maior aproximação entre as partes. 

 Mobilidade 

Na área de Mobilidade o principal objetivo foi prover transporte público de qualidade para todos os 

usuários. Inicialmente, a primeira ação deveria ser de um levantamento do perfil da população, 

incluindo informações demográficas e de origem e destino para bem planejar o fluxo e os tipos de 

veículos disponibilizados. Uma outra ação discutida diz respeito à reforma dos abrigos de espera de 

ônibus espalhados pela cidade, transformando-os em “abrigos criativos”, por meio da mobilização 

de empresas patrocinadoras e artistas locais para intervenção nos abrigos de suas comunidades. 



21 

 

Também previu-se instalação de painéis digitais com informações nos abrigos e terminais de ônibus 

com horários e ranking de pontualidade, registrados via GPS. 

 Saúde 

Assim como na área de Educação, a importância de instituir metas e ter avaliação de resultados foi 

um dos principais destaques em Saúde. Mensalmente, deve haver uma avaliação da unidade, 

seguida de premiação, levando em consideração tanto a percepção da população como questões 

administrativas relevantes. Na área de capacitação, previram-se parcerias com instituições de ensino 

para por em prática a capacitação dos trabalhadores da área de saúde, priorizando, ao invés de 

aspectos técnicos, a humanização e a possível resistência à mudança no comportamento dos 

profissionais.  

É importante dizer que todas estas ações aqui resumidas foram pensadas também do ponto de vista 

de sua execução com etapas e requisitos, além de custos e prazos em algumas delas. 

 

 Ações de curto prazo dos Mentes Brilhantes 

Para além das quatro áreas focadas nesta etapa do evento, os Mentes Brilhantes também tiveram a 

tarefa de pensar livremente em ações que pudessem ser executadas imediatamente pela Prefeitura. 

Como foco em mais de uma área eles pensaram em cinco projetos descritos a seguir: 

 Projeto Conexão Saúde – o projeto consiste na interligação do sistema de saúde via 

banco de dados com o objetivo de otimizar o atendimento médico e a estrutura, 

diminuindo espera por exames, consultas e atendimento. Entre outras ações sugere-

se: a criação de carteiras de saúde com identificação numérica do paciente que 

armazenará todo seu histórico, a Central Disk-saúde para agendamento de consultas, 

exames, informações sobre o fluxo de hospitais e pronto atendimentos, etc, o 

Hospital de Pequenas causas (HPC) – local dentro da comunidade onde faz-se uma 

triagem e o paciente é direcionado e levado para onde possa ser atendido 

 Projeto Amigos da Cidade – que prevê a capacitação de voluntários para atuação 

em diversas áreas e em pontos estratégicos da cidade de forma que possam: ajudar 

idosos e deficientes em pontos de terminais, ônibus e travessia de ruas, evitar que 
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carros e ônibus parem na faixa de pedestre ou, no caso destes últimos, não parem nos 

pontos, instruir as pessoas sobre o lixo e a limpeza urbana, incluindo a distribuição 

de sacos de lixo nas praias, etc. 

 Cidade Verde – focar a questão ambiental e sustentável em todos os projetos da 

cidade, buscando fazer de Aracaju a "cidade verde" do Brasil tanto no que diz 

respeito à infraestrutura, como em relação à conscientização ambiental. Entre outras 

ações, pensou-se em licitações para empresas de transporte não poluente, plantação 

de árvores em grande escala, implementação do Projeto Telhado Verde com 

parcerias com empresas privadas, etc. Como consequência, este projeto pode 

propiciar a venda de créditos de carbono - o que geraria aumento de receita – e criar 

um diferencial da cidade em âmbito nacional. 

 Projeto Doido Varrido – que visa mobilizar a população para colocar em prática 

uma gincana da limpeza, com equipes de cidadãos de diversos setores da sociedade, 

divididos por região, para por em prática: plantio de árvores, limpeza das ruas, coleta 

seletiva, projetos urbanísticos de embelezamento do local, etc. Deve haver uma 

competição saudável na cidade entre os participantes, onde a equipe que melhores 

resultados alcançassem receba uma benfeitoria para a região onde moram, além de 

prêmios individuais aos participantes. 

 Projeto Banho de Lua – projeto para multiplicar por dois o lazer da população, 

dando a ela a oportunidade de usufruir da orla e do centro também à noite através de: 

exibição de cinema ao ar livre, jogos esportivos, música e dança,  bicicletadas 

noturnas, etc. 

7. Próximos passos 

 

A partir da geração de ideias proporcionada pelos workshops realizados, o desenvolvimento de 

algumas delas foi priorizado. Para isso, um grupo de gestores foi nomeado tendo como critério, para 

sua composição, o grau de envolvimento deles com as áreas em questão. Este grupo gerou esboços 

de projetos que serão apresentados a uma amostra da população de Aracaju para que esta possa 

opinar, contribuir e implementar o desenho final das propostas apresentadas. 
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Para cumprir este objetivo, planejamos continuar dentro do mesmo espírito inovador adotado na 1ª 

fase do projeto. Mais uma vez, lançamos mão do Programa de Inovação do IBOPE Inteligência e, 

criamos uma “ferramenta híbrida” produto da junção das técnicas: Conversa Afiada e Sintonia Fina 

– a primeira que proporciona um diálogo direto entre diferentes partes a fim de ajustar demandas e 

percepções distintas, e a segunda que busca lapidar ideias com a sequência de vários mini-grupos de 

perfis semelhantes, onde se possa chegar a um conceito, projeto mais robusto e pronto para 

execução. 

Ao planejarmos a fusão destas duas técnicas, objetivamos tanto continuar propiciando aos gestores 

públicos um contato direto com os habitantes da cidade, como também permitir a apreciação e o 

aperfeiçoamento dos esboços destes projetos pela população. 

Assim, reuniremos alguns moradores de Aracaju, segundo alguns critérios previamente 

estabelecidos, para que participem de reuniões onde possam conhecer e opinar sobre algumas 

propostas de projetos, juntamente com os gestores responsáveis pelos mesmos. Tudo isso com a 

moderação de uma profissional de pesquisa qualitativa com experiência em grupos criativos.  

A cada reunião com representantes da população, os gestores podem ou não alterar, redefinir ou 

ampliar os esboços dos projetos. Desta forma, as ideias podem ser aperfeiçoadas e lapidadas com o 

decorrer dos encontros entre os gestores e a população.  

Uma vez que estas ideias estejam refinadas e elaboradas, elas podem ser submetidas a uma 

avaliação através dos métodos convencionais de pesquisa de opinião pública ou implementadas 

diretamente para, posteriormente, serem monitoradas através de pesquisa de avaliação por parte de 

seus usuários diretos.  

Os conceitos proposto por este projeto, de colaboração e participação, uma vez assimilados pelos 

gestores públicos, podem contribuir não apenas para uma maneira diferente de “pesquisar” a 

população mas, principalmente, uma forma mais horizontal de pensar, propor e idealizar políticas 

públicas em parceria e sintonia com os habitantes do município. 

Sabemos, no entanto, que existe um longo caminho entre a idealização das políticas – momento em 

que atuamos com este projeto - e a sua implementação – etapa onde diversos fatores se sobrepõem, 

criando um processo de idas e vindas até sua concretização. Cabe então entender um pouco mais do 

campo da administração pública e dos limites que se estabelecem em contexto nacional e mundial. 
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8. Desafios enfrentados pelas gestões municipais: porque é tão difícil avançar?  

Hoje, na pauta de um governo bem sucedido nas democracias ao redor do mundo, podemos 

identificar duas grandes preocupações, por um lado a responsividade, que se refere ao que o 

governo faz e em quanto tempo se faz, ou seja, se as ações correspondem às demandas existentes, e 

se a resposta está chegando num prazo a contento, uma vez que estamos numa era em que o tempo 

de retorno às demandas é fator considerável para a satisfação dos cidadãos. Por outro lado,  a 

orientação para o desempenho, que trata de como se deve fazer aquilo que se planejou fazer, é de 

suma importância por estar associada à eficiência, à qualidade das ações e ao controle entre o 

planejamento e sua execução (Manning et al, 2009). 

Tomando como exemplo a OCDE, Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, 

uma organização intergovernamental que tem entre seus membros os 20 países mais 

industrializados do mundo, a reforma da gestão pública é um assunto premente e bastante discutido, 

uma vez que em sua base, está a melhora da prestação dos serviços públicos e a sua eficiência.  De 

acordo com Manning et al, nestes países estes dois objetivos têm sido alcançados por meio de metas 

para as unidades do governo e contratos de metas para dirigentes públicos. Também se instituiu na 

maioria dos países sistemas de avaliação individual, ligadas à promoção salarial relacionadas ao 

desempenho e à progressão. Apesar da discussão se colocar do ponto de vista dos governos centrais, 

governos subnacionais também acabam refletindo estas premissas por estarem em frequente contato 

com outras instâncias e enfrentarem problemas que são intrínsecos ao poder público – ainda que 

não se negue as particularidades existentes em âmbito local.  

Em várias das sugestões de projetos realizadas em nossos workshops em Aracaju vimos uma 

convergência das ações propostas a estas características da nova gestão pública: uma preocupação 

com a satisfação dos cidadãos, instituição de metas e avaliações constantes para acompanhamento 

do desempenho das instituições e uma preocupação última com a eficiência, a eficácia e a 

efetividade das ações da Prefeitura. Ao mesmo tempo, viu-se em algumas ações a premente 

necessidade da existência do governo eletrônico, na forma de prestação de serviço e contato com o 

público por meio eletrônico. Este formato está bastante relacionado com o direcionamento para o 

desempenho e também para uma tendência de modernização da gestão pública mundial. 

Conforme nos mostra Kettl (1997), há duas principais maneiras de conduzir reformas: deixar os 

gestores gerirem e fazer os gestores gerirem. Na primeira opção, parte-se do princípio de que os 

gestores sabem as melhores estratégias a aplicar e por isso necessitam de flexibilidade para agirem. 
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Na segunda, por outro lado, entende-se que a estrutura do Estado, onde a maior parte dos serviços 

prestados são monopólios, carece de estímulos para que os gestores ajam de maneira eficiente, 

sendo necessário aplicar certos incentivos individuais, já usados no mercado, para favorecer sua 

ação mais proativa e direcionada para os resultados. Kettl não defende nenhuma das duas formas 

em especial, mas podemos prever que a segunda equivalha a um nível mais descentralizado de 

reforma, onde se deposita no gestor maior responsabilidade.  Entre os resultados obtidos em 

Aracaju, é possível notar entre as ações sugeridas uma certa preponderância da segunda opção, mas 

o que gostaríamos de chamar atenção é que, independentemente do caminho escolhido, os desafios 

postos são semelhantes, como podemos observar. 

O acompanhamento do desempenho é questão chave para a nova gestão pública. Não se questiona 

sua existência, se não qual o seu foco: se será feito sobre os produtos da ação (outputs) ou sobre os 

resultados (outcomes). Pode-se dizer que para alcançar um bom sistema de medição de resultados, é 

necessário ter-se um acompanhamento de quais e quantas foram as políticas realizadas, para só 

assim entender-se sua efetividade. De todo modo, devemos atentar para o fato de que estes 

acompanhamentos são pautados constantemente por suas dificuldades de execução: exige um 

eficiente sistema eletrônico que permita o armazenamento das políticas e cruzamentos entre elas, 

além de um acompanhamento sobre variáveis que não podem ser diretamente controladas pelos 

governos, mas que influenciam nos resultados das políticas, como fatores individuais. Maneiras 

eficientes de manusear este quesito são sobremaneira requeridas.  

A cultura do serviço público também é outro obstáculo a superar e passa por introjetar novas e 

maiores responsabilidade aos servidores, um maior foco orientado para resultados, motivando-os 

para um aumento de desempenho que leve em conta menores custos e maiores demandas, além de 

uma propensão à mudança, ausente em estruturas que perduram no tempo calcadas na rigidez de 

processos. Ao mesmo tempo, a instituição de mecanismos de mercado não são necessariamente 

solução para o setor público uma vez que o individualismo que bem funciona naquele ambiente não 

tem uma boa sinergia com a consciência de bem público que deve vigorar no Estado.  

Assim, as dificuldades para promover a mudança em governos nacionais, estaduais e municipais, 

ainda que tenham particularidades e complexidades próprias de cada nível, passam pelo que Kettl 

denomina de capacidade e limites do governo. A primeira passa por desenvolver uma nova 

capacidade administrativa dos servidores de gerenciar a performance baseada num sistema de 

contratos versus uma performance baseada num sistema de autoridade tradicional, calcada em 



26 

 

processos. Não há dúvidas de que aumentar a flexibilidade sem afetar o controle das normas que se 

consideram legítimas é um grande desafio para os que atuam no poder público. Ao mesmo tempo, 

conforme nos mostra a autora, não se pode perder de vista o segundo ponto relativo aos limites do 

governo. Por mais que se avance na adaptação de recursos do mercado e na cooperação com 

empresas privadas, nunca um governo se tornará um negócio, sendo necessário manter e aumentar a 

sensibilidade para o interesse público. Há questões relacionadas à equidade, justiça que não fazem 

parte das metas de uma empresa, mas que são a razão de existência de um governo. Encontrar o 

meio termo entre estes fatores é a saída do labirinto.  

 

9. Considerações finais: inovação na administração pública e na pesquisa de opinião 

pública  

Quando propusemos falar de inovação neste artigo estávamos bastante influenciadas pela ideia de 

inovação nas técnicas de pesquisa e sua aplicação, que migrava da área de mercado para o âmbito 

da gestão pública. Após termos tratado todos os pontos acima, chegamos à conclusão de que a 

inovação também estava presente no nosso objeto de pesquisa: a prefeitura de Aracaju.  

Inovação é um processo premente na administração pública: “em alguns países esse movimento [de 

inovação] é chamado de reinvenção do governo, em outros países é referido como a capacidade de 

construção do estado ou modernização do estado e ainda em outros países é denominado de Nova 

Gestão Pública” (Kamarck, 2003: p.3)
3
. Por diferentes razões, governos distintos têm caminhado 

na busca de mudanças em suas formas de gestão e de novos patamares na administração: de acordo 

com pesquisa apresentada por esta pesquisadora de Harvard que estuda o assunto, entre as décadas 

de 1980 e 1990, ao menos cento e vinte e três grandes países fizeram algum tipo de reforma no 

sentido de modernizar o Estado e a maioria dos grandes países da América Latina também o 

fizeram. Ainda que, como aponta Kamarck, haja poucos incentivos no setor público para investir 

em inovação, já que este não sofre concorrência em muitos de seus serviços, a entrada na era da 

informação, o advento da internet e da simultaneidade de demandas e ofertas no mercado em meio 

às tecnologias de informação e comunicação pressionaram o setor público por mudanças: para 

cidadãos acostumados aos novos esforços de serviços aos consumidores, o setor público acaba lhes 

parecendo obsoleto e irresponsivo – distante de suas demandas (Kamarck, 2003: p.11). E foram 

                                                           
3
 Trecho de livre tradução. 
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exatamente ações que visam suplantar esse quadro que vimos emergir nos resultados de nosso 

projeto com a Prefeitura de Aracaju. 

A conversão dos conhecimentos numa organização, no entanto, passa por diversas etapas conforme 

defende Choo (2006), e utilizando a classificação do autor, podemos dizer que o nosso projeto se 

encontra no estágio de combinação, processo no qual se constrói conhecimento explícito, 

proveniente de várias fontes, através da troca entre os indivíduos e outros meios. Em nossa 

avaliação o papel das técnicas de inovação que oferecemos neste projeto foi de grande valia para 

esta etapa: conduzimos os gestores a se aproximarem da população, de maneira profissional e 

preocupada em ouvir, promovemos um espaço rico de troca de conhecimento entre os gestores, que 

tiveram a oportunidade de expressar suas ideias para a cidade, captar tendências e criar ações em 

linha com um movimento global de modernização na gestão pública, e auxiliamos os participantes a 

perceberem a convergência de conhecimento que existe na equipe, mas que no cotidiano não é 

favorecida pelas rotinas de trabalho. 

A etapa que deve se suceder a esta é a de internalização, onde o conhecimento explícito é 

incorporado ao conhecimento tácito, por meio, por exemplo, de experiências adquiridas em outros 

modos de construção do conhecimento, em que estes são internalizados pelos indivíduos e acabam 

por se refletir em modelos mentais e em suas rotinas de trabalho.  Os obstáculos que se colocam 

para este movimento de mudança são vários, e como vimos, não se restringem ao município 

estudado. 

Já do ponto de vista dos institutos de pesquisa, podemos dizer que a era da informação nos traz 

diversos desafios cotidianamente, e que a flexibilidade, sem a perda da técnica e do compromisso 

com resultados confiáveis, se mostra como um grande trunfo para enfrentar estas novas demandas. 

Somos os grandes conhecedores da opinião pública e dos seus anseios, também possuímos o know 

how de como criar espaços de comunicação, onde nos dispomos a ouvir pessoas expressarem suas 

opiniões. Nada do que realizamos em Aracaju se contrapõe ao que já somos reconhecidos por fazer: 

este projeto foi antes um desafio de nos exigir uma releitura sobre capacidades que já possuíamos, 

em um contexto em que já trabalhamos. Assim como mudanças no âmbito do mercado catalisam 

mudanças no setor público, percebemos a validade de fazer trafegar técnicas de pesquisa de um 

campo para outro, num processo de aprendizagem constante.  



28 

 

Nos parece importante não deixar de chamar atenção para o fato de um novo conhecimento ter sido 

produzido nos espaços criados pelo projeto. Não chegamos trazendo receitas prontas, se não um 

planejamento que exigia participação de toda a equipe para ser bem sucedido; não éramos agentes 

internos da estrutura do Estado, mas como atores externos buscamos insumos para auxiliar a 

criatividade de todos; não desconsideramos os difíceis processos para geração de políticas públicas 

dentro dos governos, mas através do conhecimento compartilhado e dos sentidos das ações, 

mostramos que é possível criar programas em linha com as demandas existentes. Por tudo isso, 

acreditamos estar diante de uma nova tendência para as empresas de pesquisa, que a desloca de 

provedora de informações para catalisadora e provedora de conhecimento. 
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