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APLICAÇÃO DA PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA PARA INOVAÇÃO NA
GESTÃO PÚBLICA: o caso do mercado tradicional na Feira do Malhado em
Ilhéus/BA.

RESUMO
O tema pesquisado versa sobre a inovação social e governança na gestão
pública, apresentando um estudo de caso sobre o mercado tradicional na feira
do Malhado em Ilhéus-Bahia. Sabe-se que a inovação refere-se a
modernização, ou seja, é uma mudança na gestão pública que passa a ter um
destaque maior, à medida que a sua execução tem impacto direto no bemestar dos cidadãos, bem como nos custos da própria ação pública. Em assim
sendo, em se tratando de Brasil, após a redemocratização do país, da
necessidade de assumir novas responsabilidades e amadurecer processos de
formulação, implementação, monitoramento e avaliação das políticas públicas,
a inovação na gestão não só se justifica como é de extrema importância.
Palavras-Chaves: Inovação social, Governança e Gestão Pública.

APPLICATION OF TECHNOLOGIC PROSPECTION TO INNOVATE IN
PUBLIC MANAGEMENT: the case of the traditional market in Malhado Fair in
Ilhéus/BA.

ABSTRACT
The theme of this research is social innovation and governance in public
management, presenting the traditional market in Ilheus-Bahia as a case study.
It is known that innovation refers to modernization, that is to say, it is a change
in public management that comes to have a greater prominence, as its
execution has a direct impact on citizens’ well-being, as well as on the costs of
the public action itself. Thus, in the case of Brazil, after the re-democratization
of the country, the need to take on new responsibilities and to mature processes
of formulation, implementation, monitoring and evaluation of public policies,
management innovation is not only justified but it is of the utmost importance.

Keywords: Social Innovation, Governance and Public Management.
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1 INTRODUÇÃO

A presente Dissertação de Mestrado versa sobre a inovação na gestão
pública frente as possibilidades de aplicação da prospecção de tecnologia em seus
processos, apresentando como estudo de caso o Mercado Tradicional na feira do
Malhado em Ilhéus-Bahia. Observou-se, durante o estudo, que o tema da inovação é
mais usual e expressivo na literatura, frente a órgãos privados, entretanto a inovação
se faz presente dentro das organizações públicas, na evolução dos seus processos,
na apropriação de novos métodos, nas prospecções de novas tecnologias.
Desde a década de 1990, essa inovação demonstra uma evolução gradual,
mesmo que lenta em comparação a iniciativa privada, sendo a maior expressão no
âmbito acadêmico. No que se refere à política pública, apesar do Estado de Bemestar Social ser uma referência na implementação de políticas públicas depois da
Segunda Guerra Mundial, nos últimos vinte anos, os países pós-industriais
passaram a atuar em direção da privatização e também da mercantilização dos
serviços. (ESPING-ANDERSEN apud LAURELL, 2002).
Verificou-se, então, um alto grau de responsabilidade e de empreendedorismo
privados na produção do bem-estar social, que apareceram na frente de empresas e
por empreendimentos de economia social e solidária, sendo assim, a privatização e
a introdução de critérios de mercado na política pública, nos dias de hoje, levadas à
individualização e à fragmentação da responsabilidade e, não só pela coesão social
e pelo bem-estar (SINGER, 2005).
Decorrente dos processos de mudança estrutural de uma sociedade, a
abordagem sobre a gestão territorial sustenta o processo estratégico com vistas ao
desenvolvimento local, face aos processos de tomada de decisão dos diversos
atores da sociedade, sendo eles sociais, econômicos e institucionais, frente à
dinamização e uso do território, (DALLABRIDA, et al, 2009).
Analisar os atores estratégicos em seus campos institucionais alavanca
questões sobre as relações organizacionais e como estes se articulam frente seus

8

interesses. Estas relações podem ser consideradas de proximidade, onde o
desempenho das instituições é explicado com base em seu entorno produtivo e
institucional imediato, assim como em suas relações de troca, de concorrência e de
cooperação (TORRE, 2003, p. 27).
Ao se trazer a inovação para o estudo de caso desta Dissertação, verificou-se
que, conforme trabalhos de José Eduardo Cassiolato et al (2014), nos últimos 30
anos, começou a surgir um consenso neoliberal como alternativa para explicar estes
desafios do subdesenvolvimento. O autor mostra, ainda, que os estudos acerca da
inovação tem início com o trabalho de Schumpeter e, em especial, na sua tentativa
de relacionar inovação tecnológica e desenvolvimento econômico, onde até os anos
1960, a inovação era entendida como um processo linear, em que a criação de
novos produtos ou processos deveria ocorrer em estágios sucessivos de pesquisas,
desenvolvimentos, produção e difusão, através do que, passando-se então a etapa
inicial, a inovação começou a ser entendida como resultado de um conjunto de
atividades interligadas, compreendendo, principalmente, sua assimilação, uso e
difusão (CASSIOLATO et al 2014).
Assim, o desafio da perspectiva de Sistemas de Inovação é compreender as
especificidades das estruturas, desafios, potencialidades e iniciativas políticas que
podem fortalecer o processo de inovação, o qual envolve a perspectiva
regional/local, que, neste caso, é a feira, onde a sua proximidade locacional estimula
a aprendizagem e desenvolvimento, e estudos de prospecção para gerenciamento
do negócio e da coisa pública podem ser o diferencial necessário.
Estudo de prospecção é uma ferramenta fundamental para gerar informações
para subsidiar o planejamento estratégico e, consequentemente, a tomada de
decisão, incorporando informações para fundamentar possíveis condições de estado
futuro.
Nesse contexto, considerado como ambiente tradicional da cultura brasileira,
as feiras e centrais de abastecimento, apesar do cunho comercial os quais estão
propensos frente ao seu propósito monetário, são espaços que possibilitam a
integração social das diferentes classes sociais, intercâmbio de conhecimentos e
relações de confiança, onde, apesar da resistência que estes espaços culturais
enfrentam frente à expansão dos grandes supermercados, estes estabelecimentos
se perpetuam. Os mercados públicos sobrevivem nos espaços urbanos graças a
cultura enraizada, a qual faz com que um grande montante de pessoas, de diversas

9

cidades e localidades acreditarem que, nestes locais, podem encontrar melhores
oportunidades de compra e venda de mercadorias (ESTIVAL et al, 2016).
Parte integrante do espaço urbano, o “mercadão” se organiza, modifica e
desenvolve conforme a necessidade humana local bem como influencia todo o
espaço urbano ao qual pertence. “Mercadão é produto histórico e social das
relações que se estabelecem entre a sociedade e o meio que a circundam, ou seja,
ele não se defronta com a sociedade a partir de uma relação de exterioridade” (DA
SILVA, 2008, apud CARLOS, 1992).
Como diversas cidades no Brasil, o município de Ilhéus, localizado no estado
da Bahia, possui um mercado tradicional conhecido como “Feira do Malhado”, que é
considerado espaço de comercialização popular há mais de trinta anos (ESTIVAL et
al, 2016). Trata-se de um local que compete frente à segregação dos grandes
supermercados, não possui uma localização “nobre”, porém milhares de pessoas
transitam todos os dias, bem como, considerando o teor turístico da cidade, nos
períodos de alta estação, a circulação de pessoas tende a dobrar, devido à grande
procura pelo local.
Administrado pelo poder público municipal, trata-se de um local quase que
insalubre, com estrutura precária e má divisão de construtos comerciais. Não se
identifica a atuação eficiente frente à gestão do local, bem como da dinâmica local,
situação identificada durante à visita técnica e entrevistando os atores locais.
Territorialmente estratégico e extremamente relevante para a dinâmica
comercial, a Feira do Malhado possui grande potencial econômico, considerando o
valor monetário gerado diariamente, o que acarreta uma gestão eficiente visando à
agregação de valor, tanto para o comerciante e consumidor, quanto para o cidadão
em si. (CRUZ,2012).
Os mercados públicos são espaços onde os comerciantes trabalham, se
relacionam, vendem suas mercadorias, lidam com suas particularidade e
racionalidade frente a necessidade de subsistência. Mais que isso, ao expor um
produto, há também uma exposição de sua conduta.
Assim, conhecer a perspectiva deste comerciante nos permite compreender a
gestão do local, como as relações sociais são construídas entre os atores locais e
como a dinâmica diária da feira influencia nos demais fatores externos, sendo crucial
para identificar os problemas e atuar na busca prospectiva.
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Nesse diapasão, a presente Dissertação será dividida em quatro grandes
capítulos, o primeiro tratará da inovação, seus desdobramentos e inovação social,
mostrando os seus conceitos. Em seguida, serão trazidas as temáticas da inovação
na gestão pública, governança e gestão estratégica territorial, onde os autores
debatem a sua conceituação, alguns a relacionam aos aspectos que qualificam e
instrumentalizam a governabilidade, ou seja, o outro lado de um mesmo processo,
sendo a governança indicada como a “capacidade que um determinado governo tem
para formular e implementar as suas políticas” (ARAÚJO, 2002, p.6).
O objetivo geral deste estudo é analisar a dinâmica estratégica da Central de
Abastecimento da Feira do Malhado, em Ilhéus/Bahia/Brasil, frente às perspectivas
dos seus comerciantes, com foco em identificar a influência deste mercado no
desenvolvimento local do território frente aos desafios da gestão pública na inovação
como forma de gestão estratégica.
Dividem-se os objetivos específicos em identificar se a administração pública
utiliza de alguma estratégia ou tática no intuito de possibilitar sua sobrevivência da
Central de Abastecimento da Feira do Malhado, compreender como a gestão do
local bem como as relações sociais e de proximidade são construídas, reconhecer
como a dinâmica diária da feira influência nos fatores sociais externos a ela, e
proporcionar ferramentas e soluções em gestão para potencializar os fluxos do local
e a dinâmica territorial.
Em se tratando da metodologia deste trabalho, a presente pesquisa pretende
utilizar da pesquisa bibliográfica para embasar o referencial teórico, através de
publicações sobre o tema bem como levantamento de dados documentais a fim de
proceder à elaboração dos elementos textuais e formulações sobre o tema proposto.
Pretende-se, também, utilizar da técnica exploratória para elucidar as abordagens
desmembradas, haja vista que os assuntos referenciados, em seu conjunto, não se
identificaram a novos postulados.
Portanto, a presente dissertação permitirá identificar as nuances da dinâmica
da Feira do Malhado, o que subsidiará a tomada de decisão dos gestores públicos e,
consequentemente, dos comerciantes do local e entorno quanto a possíveis formas
de melhorias na gestão estratégica local territorial bem como frente à inovação na
gestão pública.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Inovação e seus tipos

Em conformidade com o Manual de Oslo (1997), diferenciam-se quatro tipos
de inovação: de produto, de processo, de marketing e organizacional. O manual
descreve os diferentes tipos de inovações:
Quadro 1 –Tipos de Inovação

Inovação de produto

Inovação de processo

Inovação de marketing

Inovação organizacional

Introdução de um bem ou serviço 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
Implementação de um método de produção ou distribuição
novo ou significativamente melhorado. Incluem-se mudanças
significativas em técnicas, equipamentos e/ou softwares.
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.
Implantação de um novo método organizacional nas práticas
de negócios da empresa, na organização do seu local de
trabalho ou em suas relações externas.

Fonte: Manual de Oslo, 1997.

Determina, ainda, o Manual que todas as inovações devem conter algum grau
de novidade, sendo que três conceitos para a novidade das inovações são
discutidos: nova para a empresa, nova para o mercado, e nova para o mundo.
Sendo assim, o requisito mínimo para se considerar uma inovação é que a mudança
introduzida tenha sido nova para a empresa.
Observa-se que os conceitos de nova para o mercado e nova para o mundo
dizem respeito ao fato de determinada inovação ter sido ou não implementada por
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outras empresas, ou de a empresa ter sido a primeira no mercado ou na indústria ou
no mundo a implantar tal inovação.
Além disso, inovação não consiste apenas na exploração de novos mercados,
podendo também representar novas formas de servir a mercados já existentes e
maduros (TIDD; BESSANT; PAVITT, 2008), e não está restrita a bens
manufaturados, podendo acontecer tanto no segmento de serviços, como no setor
público e privado (WAGSTYL, 1996).
Para Christensen (1997), um conceito relacionado é o de inovação radical ou
“disruptiva”. Pode-se definir essa inovação como aquela que causa um impacto
significativo em um mercado e na atividade econômica das empresas nesse
mercado, ou seja, este conceito é centrado no impacto das inovações, em oposição
a sua novidade. O autor fala, ainda, que o impacto pode, por exemplo, mudar a
estrutura do mercado, criar novos mercados ou tornar produtos existentes obsoletos.
Para Ettlie (1999), de acordo com estudos, as inovações realmente novas
para o mundo estão restritas a apenas cerca de 6% a 10% de todos os projetos que
se dizem inovadores. Por sua vez, afirma Hollanders (1965): “na maioria das vezes a
inovação ocorre de forma incremental, sendo que os ganhos cumulativos de
eficiência desse processo são muito maiores em longo prazo do que aqueles obtidos
com as mudanças radicais ocasionais”.
Tidd, Bessant e Pavitt (2008) afirmam que a inovação é movida pela
habilidade de estabelecer relações, detectar oportunidades e conseguir tirar proveito
das mesmas e seus pilares básicos são: conhecimento (cientifico, tecnológico ou
empírico), informação e criatividade. Sendo assim, a inovação está diretamente
relacionada à mudança, podendo assumir diversas formas, como evidenciado nos “4
Ps da Inovação”, propostos pelos autores:
• Inovação de Produto/Serviço: mudança nas coisas (produtos/serviços) que
uma empresa oferece;
• Inovação de Processo: mudanças na forma em que os produtos/serviços são
criados e entregues;
• Inovação de Posição: mudanças no contexto em que os produtos/serviços
são introduzidos;
• Inovação de Paradigma: mudanças nos modelos mentais subjacentes que
orientam o que a empresa faz.
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De acordo com esses autores, além da mudança, a inovação pode ser
classificada segundo o grau de novidade percebido, havendo diferentes graus de
novidade, desde melhorias menores até mudanças que transformam a forma como
se vê ou usa as coisas (TIDD; BESSANT; PAVITT, 2008). Davila, Epstein e Shelton
(2007) discorrem detalhadamente a respeito dos tipos de inovação, apresentando
uma diferença primordial no estágio intermediário, sem falar que estes autores
analisam as perspectivas da inovação dentro do contexto empresarial, ressaltando
que nem todas as inovações são criadas da mesma forma, apresentam os mesmos
riscos e geram os mesmos retornos.
Nessa perspectiva, pode-se classificar a inovação em:
Quadro 2 – Classificações de Inovação
TIPO

Incremental

Intermediário/
Semi-Radical

Radical

CARACTERÍSTICA

CONCEITO

Leva a melhorias moderadas nos produtos
e processos de negócio em vigor, sendo a
forma predominante de inovação na
maioria das empresas, e recebendo mais
de 80% do investimento total das
Fazendo aquilo que
companhias em inovação. Ela é uma
fazemos melhor.
maneira de extrair o máximo valor possível
de produtos e serviços existentes sem a
necessidade
de
fazer
mudanças
significativas ou grandes investimentos,
sendo fundamental para as empresas.

Novo
para
empresa.

Novo para o mundo.

Envolve mudança substancial no modelo
de negócios ou na tecnologia de uma
organização – mas não em ambas –
alcançando mudanças e resultados que
seriam
inviáveis
pela
inovação
a
incremental. As duas áreas no espaço da
inovação
semi-radical
são
interrelacionadas, e ocorre, frequentemente,
que inovações criadas em uma área geram
importantes e novas oportunidades na
outra.
Conjunto de novos produtos e/ou serviços
fornecido de maneira inteiramente nova. É
representada
por
uma
mudança
significativa que afeta tanto o modelo de
negócio quanto a tecnologia de uma
empresa. Elas significam mudanças
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fundamentais no cenário competitivo de
um setor de atividade, podendo alterar,
significativamente,
as
posições
de
liderança de determinado segmento.

Fonte: DAVILA; EPSTEIN; SHELTON, 2007; FERRAREZI, 2006;

Nesse diapasão, apesar de a inovação radicalmente nova desempenhar um
papel primordial na geração de novas opções, também são consideradas como
inovação as melhorias feitas em produtos e processos já existentes.
Além desses três tipos principais, Davila, Epstein e Shelton (2007)
apresentam o conceito de inovação radical de fachada, que é a conjugação de duas
inovações semi-radicais para criar uma inovação grandiosa capaz de gerar um efeito
semelhante ao da inovação radical no segmento ao qual foi inserida, e de
tecnologias “disruptivas”, que constituem um tipo de inovação tecnológica semiradical, produzido por meio da mudança da base tecnológica, mas não do modelo de
negócios, concentrando-se em um dos efeitos da inovação, especificamente a
alteração por ela provocada no mercado concorrente.
A divisão apresentada por Davila, Epstein e Shelton (2007) representa uma
ferramenta importante, uma vez que o entendimento da natureza da mudança
exigida no processo de inovação facilita a condução, financiamento e destinação de
recursos para o mesmo, sendo, os tipos de mudança, os modelos de negócios que
orientam para inovação:
1. Proposição de valor: As mudanças na proposição de valor do produto ou do
serviço podem ser um produto ou serviço inteiramente novo ou uma ampliação,
melhoria de algo que já existe.
2. Cadeia de suprimentos: As mudanças na cadeia de suprimentos afetam como o
valor é criado e entregue ao mercado. Esse tipo de mudança afeta as etapas ao
longo da cadeia de valores, entre elas a maneira pela qual uma entidade organiza,
compartilha e opera, a fim de produzir e entregar seus produtos e serviços.
3. Cliente-alvo: As mudanças no cliente-alvo alteram a quem é repassado o valor
produzido. Elas ocorrem quando a organização identifica um segmento de clientes
ao qual nunca pretendeu direcionar seu marketing, vendas e programas de
distribuição, dando-se conta de que tal segmento talvez enxergue valor de
satisfação de suas necessidades nos serviços e produtos oferecidos por essa
companhia.
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As mudanças tecnológicas constantes podem impulsionar o processo de
inovação: caso o empreendedor não se modernize corre o risco de ser ultrapassado
pela concorrência. Diante disso, há três formas de impulsionar essa transformação:
1. Lançamento de produtos e serviços: Mudança em um produto ou serviço ou
lançamento de um produto ou serviço inteiramente novo. É o tipo mais facilmente
identificável de inovação, pois os clientes conseguem ver as mudanças
imediatamente.
2. Processos tecnológicos: Mudanças tecnológicas que são parte integral da
produção e da entrega de serviços que possa efetivamente se traduzir em produtos
e serviços melhores, mais rápidos e de menor custo. Tais mudanças nos processos
tecnológicos são normalmente invisíveis para o cliente, mas, em geral, vitais para a
posição competitiva de um produto (PISANO, 1997). Além disso, os processos
tecnológicos também incluem mudanças no material usado na produção, pois
ambos os fatores (produção e material) estão intimamente relacionados.
3. Tecnologias capacitadoras: Ao invés de mudar a funcionalidade do produto ou
processo, a tecnologia capacitadora habilita a empresa a executar sua estratégia
com maior rapidez e melhor tempo de alavancagem, como fonte de vantagem
competitiva.
Outros autores ainda apresentam o conceito de inovação social e sustentável
que são produtos, atividades e serviços cujo desenvolvimento foi motivado pela
necessidade da comunidade e do meio-ambiente. Nesse contexto, de acordo com o
ITS (Instituto de Tecnologia Social, 2007)1, tecnologia social é o conjunto de técnicas
e metodologias transformadoras, desenvolvidas e/ou aplicadas na interação com a
população e apropriadas por ela, que representam soluções para inclusão social e
melhoria das condições de vida.
Esse Instituto defende que ao fazer aderir a palavra social à tecnologia,
pretende-se trazer a dimensão socioambiental, a construção do processo
democrático e o objetivo de solucionar as principais necessidades da população
para o centro do processo de desenvolvimento tecnológico. A FINEP (2000)
considera, como inovação para o desenvolvimento social, a criação de tecnologias,

1

O ITS BRASIL foi instituído num contexto em que as demandas do novo milênio desafiavam a
sociedade brasileira a construir um novo modelo de desenvolvimento para viabilizar a relação entre
ciência, tecnologia, inovação e inclusão social.
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processos e metodologias originais que possam vir a se constituir em propostas de
novos modelos e paradigmas para o enfrentamento de problemas sociais, combate
à pobreza e promoção da cidadania.

2.2 Inovação Social

Em termos de Brasil, sabe-se que, durante a década de 1980, a inovação
social ficou conhecida e marcada pela formulação de uma agenda pública de
reformas que foi orientada para a democratização das políticas do ponto de vista das
decisões e da extensão do acesso, tendo como um dos principais pontos de
estrangulamento na condução das políticas, o fraco desempenho do governo quanto
à execução de metas coletivas.
Nesse sentido, Draibe (1997) apresenta como eram tratadas as políticas
sociais na América Latina, ressaltando que elas estiveram associadas a outros
traços dos programas sociais: os problemas de ineficácia do gasto, a má focalização
dos objetivos e a baixa efetividade social. Nessa mesma ótica, afirma este autor que,
nos anos 80, os programas sociais de todos os países da América Latina projetavam
um imperfeito Estado do bem-estar, que admitia amplas margens de melhorias.
Entretanto, afirma-se, também, que, ao falar de reforma, no caso das políticas
sociais na América Latina, criou-se uma nova institucionalidade que buscava a
superação das características críticas apontadas por Draibe (1997) e por Farah
(2000) no caso do Brasil.
Assim, buscou-se justificar a necessidade de inovação em gestão a partir da
perspectiva de um administrador público diante do cenário de crise do Estado e de
um novo estilo governamental, que Diniz (1997) chamou de “governance”, e serviu,
também, para refletir sobre um novo padrão de políticas públicas - padrão este que
redefiniria a articulação entre Estado e sociedade e as práticas da administração
pública, SEGUNDO Farah (2000):
É possível, portanto, constatar que começa a haver algo no país que se
pode chamar de “inovação”, inovação que passa a ter igual significado
àquele usado pelo mundo empresarial – o da utilização de algo novo ou a
melhoria de um produto, processo ou costume com “sucesso no mercado”,
por meio da criatividade, da responsabilidade, do comprometimento ou da
simplicidade (FARAH, 2000, p. 88).

Farah (2000) trata, ainda, ao fazer uma análise do que estava sendo realizado
no Brasil naquela época, sobretudo na esfera local, de algumas das iniciativas
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reunidas e premiadas pelo próprio Programa Gestão Pública e Cidadania, um
programa de disseminação e premiação de inovações de governos subnacionais
brasileiros, fruto de iniciativa conjunta da Fundação Ford e da Fundação Getúlio
Vargas de São Paulo – FGV-EAESP. O programa, iniciado em 1996, contou, desde
1997, com apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES). Seu objetivo é, acima de tudo, descobrir que, nas diversas áreas de
atuação do governo, entre elas Gestão e Planejamento, Educação, Saúde,
Cidadania e Direitos Humanos e Desenvolvimento Econômico e Social, existe a
possibilidade de se caminhar para uma proposta de reorganização, reinserção e
reestruturação dos valores dentro das administrações públicas subnacionais,
especialmente as de âmbito municipal, podendo todas elas serem resumidas em
uma só palavra: “inovação”.
Por sua vez, Spink et al. (1999), afirmam que a realidade dessas iniciativas
não aponta para um processo planejado de ações voltadas para a descentralização,
muito pelo contrário, apontam para um conjunto simultâneo de transformações em
diferentes níveis.
No mesmo entendimento, de acordo com Spink et al (1999), o tema da
descentralização adquiriu um nível adicional de significado, com relação a seu papel
no fortalecimento de um processo social mais amplo. Em primeiro lugar, porque o
crescente reconhecimento do papel desempenhado por organizações não
governamentais (ONGs) e a importância da participação popular trouxeram a
descentralização de volta à arena social. Em segundo lugar, pode-se dizer que a
arena econômica também entrou em cena em função do debate sobre a ênfase de
organizações filantrópicas e particulares na articulação de ações de política social.
(SPINK et al., 1999).
Para Draibe (1997), o que vem sendo mostrado se coloca paralelamente à
redução da atuação do Estado em face do novo modelo de política econômica, onde
a sociedade civil reage com novas soluções que pretendem ocupar “espaços vazios”
criados pela ausência de ações ou projetos governamentais. Após essa afirmação,
diz-se que, dentro dos espaços não ocupados, que são deixados pela ação do
governo federal, passou-se a aumentar a ação criativa dos governos locais.
Conforme Baracchini (2001), faz-se importante mostrar que critérios norteiam
o processo de avaliação e seleção dos programas, passando por uma análise do
comitê anual do Programa Gestão Pública e Cidadania, bem como foram objeto de
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estudo da pesquisa: “Mudança no padrão das políticas públicas e da gestão pública
no Brasil”.
Hodiernamente, ao se pensar em política pública, deve-se ficar atento à
questão da eficiência, eficácia e efetividade de tal política, já que, as perspectivas de
sucesso apontam para que haja uma promoção de equidade e de justiça social, que
seja cada vez mais voltada a diferentes categorias, em seu direito ao acesso a
serviços públicos e informações.
Nesse sentido, afirma (MOULAERT et al., 2010) que a inovação social está
profundamente preocupada com a transformação da sociedade e voltada para a
melhoria da vida humana. Portanto, a teoria envolvida não deve ser usada apenas
para interpretar a inovação social como um conjunto de fenômenos, mas também
para mobilizar e orientar a prática de transformação e entender as condições sociais
e institucionais em que estão envolvidas.
Assim sendo, a inovação social compreende a utilização de novas formas
(ideias, produtos, tecnologias, metodologias) que permitam promover a inclusão
social, geração de trabalho, renda e melhorias nas condições de vida, revestindo-se
de qualidade cidadã e transcendendo o sentido meramente de valor econômico.
Destaca-se, ainda, que, quando se apresentam esses conceitos de inovação
social, há uma questão ética implícita que envolve valores e princípios que norteiam
a conduta dos atores sociais, que é a busca por um equilíbrio e um bom
funcionamento social, relacionada com um sentimento de justiça social.

Para Assogba (2010), a ação humana é social à medida que o ator social,
seja ele individual ou coletivo, leva em consideração a orientação de sua ação à
existência dos objetos no ambiente social, considerando que esses objetos podem
ser novos atores com os quais integram símbolos, valores e representações
pertencentes ao universo cultural que envolve cada ato humano.
Para este mesmo autor, verifica-se que, ante a perspectiva social, o processo
de inovação social tem como função coordenar as diferentes partes do sistema de
medidas para manter redes de relacionamentos e cooperação para seu
funcionamento. Sendo assim, vê-se que há uma integração dessa pluralidade de
atores sociais, com o objetivo de aumentar o capital social, os níveis de aprendizado
e as capacidades de cada membro evolvido. Assim, do ponto de vista da integração
social, a inovação social também deve fazer uma ligação entre diferentes níveis da
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estrutura da sociedade, para garantir o desenvolvimento social a nível local e
regional (ASSOGBA, 2010).
Portanto, conforme Assogba (2010), a inovação social deve atender a três
condições:
 A existência de uma estrutura, que se refere às modalidades de organização
e estabilidade dos componentes do sistema;
 Entender que se refere às necessidades que devem ser atendidas para que o
sistema de ação continue a existir; e
 Deve implicar em um processo relativo às atividades, mudanças e evolução
do sistema.
Dentro do processo de inovações sociais, são enfatizadas as estratégias de
vinculação permanente e de cooperação intensa entre os atores envolvidos no
sentindo de se obterem transformações sociais duradouras e de impacto, que
possam representar mudanças nas relações e nas condições sociais (LASSANCE
JR.; PEDREIRA, 2004; BIGNETT, 2011, apud OLIVEIRA, V. M. de; CORREIA, S. E.
N.; GOMEZ, C. R. P., 2018), baseadas no entendimento de que uma coletividade de
atores não se reduz a um ator único: é composta de elementos heterogêneos
conectados que se relacionam de modo diverso, sendo responsáveis pelas suas
inovações e transformações (CALLON, 1997, apud OLIVEIRA, V. M. de; CORREIA,
S. E. N.; GOMEZ, C. R. P., 2018).
Para Dagnino, Brandão e Novaes (2004), é um processo de construção social
já que os grupos sociais se envolvem no desenvolvimento de uma solução dentro de
uma realidade de contexto, e vão empregando novas soluções até se chegar a uma
situação de estabilidade da inovação social que culmina com o momento de sua
difusão.
A partir desta premissa, destacam Pol e Ville (2009), Cajaibe-Santana (2014)
e Lévesque (2014), duas grandes vertentes que apresentam distintas interpretações
sobre a inovação social na literatura de língua inglesa, prevalece uma abordagem
“neo-shumpeteriana”, que interpreta a inovação social como uma nova ideia ou
combinação que responde a necessidades sociais, ou seja, nessa vertente, a
inovação social visa a dar respostas a problemas sociais concretos.
Por sua vez, afirmam Heiscala (2007) e Lévesque (2014) que existe um
privilégio de uma concepção mais instrumental e funcionalista do fenômeno, com
ênfase no processo de “destruição criativa” e no papel de agência do empreendedor
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social, além da análise das inovações sociais como soluções viáveis para resolução
de problemas.
Afirmam ainda esses autores que a outra vertente, presente entre os autores
de língua francesa, denomina-se de “institucional”, a qual tem por finalidade a
compreensão das inovações sociais não de um modo isolado, mas a partir de uma
leitura de mais longo prazo. Sendo assim, a inovação social é vista como motor de
transformações nos paradigmas mentais, nas formas de interpretação e nos quadros
cognitivos de uma determinada sociedade.
Afirmam Cajaib e Santana (2014) e Lehtola e Stahle (2014), que as inovações
sociais nas relações, nas organizações e nas instituições são interpretadas como
vetores para a promoção de novas formas de desenvolvimento, onde o que buscase é a sintetização e a comparação entre essas duas vertentes apresentadas, que
tem como base que é necessário romper com essa polaridade e transcender a
oposição entre individualismo metodológico versus abordagem institucional, se
queremos compreender melhor os processos de inovação social em arenas
públicas.

Dizem esses mesmos autores que a ação coletiva (e não

apenas individual) e as dinâmicas macroestruturais se influenciam mutuamente em
processos de inovação social.
Para Latour (2012), a virada pragmatista nas ciências sociais possibilitou
reconciliar a autonomia individual na “construção do social” com o “social construído”
- aspectos vistos tradicionalmente como opostos. Percebe-se, a partir daí, que o
diálogo com tais estudos é quase ausente tanto no corpus de literatura sobre
inovação social como também nos textos que tratam especificamente da incidência
da sociedade civil nesses processos.
Nesse estudo apresentado, prevalece à preocupação em conceituar a
inovação social e ilustrar as diferentes formas que essa pode assumir, quando se
trata de iniciativas da sociedade civil, que partem de um tipo de inovação social
tutelada e fomentada pelo próprio Estado (SCOTT,2008).
A partir do estudo apresentado, percebe-se uma ênfase na dimensão
funcional e econômica da inovação social, que, em geral, é vista como uma forma de
a sociedade civil contribuir com o governo, e nas políticas públicas, a partir do que
se revela que a dimensão política das inovações sociais e suas consequências, em
termos de mudanças sociais, são pouco exploradas (DiMAGGIO, POWELL,1983).
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Partindo dessas lacunas, acredita-se que a inovação social passa a ser
percebida como um vetor de ampliação da capacidade dos grupos e da própria
sociedade de se reinventar. Isto quer dizer, como afirma Andion (2014), que, ao criar
as suas próprias regras e convenções e também novas práticas sociais, os grupos
sociais tornam-se, desse modo, mais criativos e mais autônomos politicamente. E,
estudar inovação social, dessa perspectiva, significa investigar esse processo de
construção e de situações problemáticas, por meio da observação da “política
cotidiana” dos diferentes grupos envolvidos com os problemas públicos analisados
(CEFAÏ; TERZI, 2012).

2.3 Inovação na Gestão Pública
Devido à grande velocidade das mudanças tecnológicas, nota-se que as
empresas estão à procura de um diferencial em seus sistemas de gerenciamento no
intuito de aumentar seu potencial econômico. Com o objetivo de gerar valor e se
perpetuar por meio dele, as companhias de todo o mundo se reinventam quase que
diariamente, a fim de se adaptarem a um mercado incessantemente mutante
(ASHLEY, 2006).
Planos estratégicos, formas diferenciadas de gestão e processos, fazem com
que as organizações lidem com maior ênfase à questão do conhecimento, e,
consequentemente, obtenham vantagem competitiva (CARVALHO; VERAS, 2008).
Assim, é notável que as organizações atuem em cenários em constante mudança,
nos quais procuram se manter da melhor forma possível, sem deixar de considerar
sua missão e visão, bem como disseminar seus valores.
Trata-se de utilizar da inovação diariamente, sabendo lidar com as situações
diárias de maneira inteligente. É na Gestão Tecnológica que “se identificam
necessidades e oportunidades de transferência e se planejam, desenham,
desenvolvem e implantam soluções no processo tecnológico” (LUZ, 2012, p.43).
Considerando-se o conhecimento uma ferramenta estratégica, pode-se
entendê-lo como um bem, um recurso que deve ser utilizado de forma proveitosa no
âmbito da perspectiva do negócio (CARVALHO; VERAS, 2008).
Uma empresa inovadora sabe valorar o conhecimento, considerando-o como
um bem que necessita de investimento. Muitos acreditam que a inovação é
intrínseca a questões tecnológicas. No entanto, a inovação se refere mais à
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novidade, seja ela de processo, gestão ou tecnologia. No que tange aos negócios, a
inovação para ser relevante e eficaz, precisa obter resultado monetário,
ultrapassando a mera ideia de novidade (SILVA; NASCIMENTO, 2015).
Com efeito, as organizações buscam se valer no ativo intangível como
estratégia competitiva de mercado. Toda empresa deveria ter um plano através do
qual se guia e determina suas ações, onde, caso esta não possua um modelo
congruente ao seu mercado atuante, por mais avançada que essa seja
tecnologicamente, com equipe capacitada e produtos com boa inserção de mercado,
o negócio pode ser superado pela concorrência (LOIOLA; MASCARENHAS, 2013
apud TEECE, 2010).
Gerir uma tecnologia frente sua posição competitiva e sua análise estratégica
auxiliam na tomada de decisão e redução de incertezas e riscos. Assim, a gestão da
tecnologia vem, por intermédio de técnicas de administração, gerir as tecnologias
buscando maximizar seu potencial (LUZ, 2012). Considerando que a estratégia
tecnológica é a forma como a empresa desenvolve e utiliza sua tecnologia, essa tem
papel essencial na estratégia empresarial no geral, tendo em vista que essa
influencia diretamente na estrutura industrial, e, consequentemente, em termos da
posição de mercado (MOURA; JUNGES; LEZANA, 1997).
Nessa perspectiva, há de se salientar que, atualmente, o capital estratégico é
determinado pela capacidade de inovação das organizações frente à dinâmica da
economia, onde esse capital não depende diretamente da dimensão da empresa,
mas atua com a convergência entre sua arquitetura social e territorial frente aos
atores sociais públicos e privados (MANCINI; LORENZO, 2009).
De forma semelhante às inovações tecnológicas, as inovações gerenciais
passam por processos de comunicação entre os membros de um sistema social, no
intuito de aprendizagem e adaptação, ou seja, passam por processos de difusão,
que significam disseminar e transferir. Devido às mudanças nos sistemas sociais
globais, novos ciclos de difusão e modelos de gestão se mostram necessários frente
às necessidades organizacionais mutantes (SILVA, 2003).
Atualmente, a administração pública brasileira procura incluir inovação em
suas ações. Mesmo com as crises econômica e política no contexto atual, pode-se
constatar o aumento no número de laboratórios de inovação, hackatons, design
thinking, economia comportamental, gamificação e transformação digital, pois os
problemas e desafios da gestão pública vão desde transformações sociais,
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econômicas a tecnológicas, demandando, assim, ações mais rápidas, integradas
entre diversos órgãos governamentais, sem esquecer da parceria do cidadão
(CAVALCANTE, 2018).
No território litoral sul, aparecem algumas iniciativas com foco na inovação
pública, como a criação de consórcios públicos para soluções conjuntas, levando-se
em conta que a gestão pública normalmente tem apenas quatro anos para resolver
problemas pontuais. Destacam-se o Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do
Litoral sul em parceria com a Associação dos Municípios da região cacaueira - com
treze cidades - e o Consórcio Intermunicipal da Mata Atlântica - também com treze
municípios, totalizando os 26 municípios do Território de Identidade Litoral Sul ,
tendo em vista que a Bahia, em termos econômicos, foi dividida em vinte e sete
territórios de identidade geográfica de acordo com características específicas de
cada região e com base no sentimento de pertencimento das comunidades
(Secretaria de Planejamento da Bahia-SEPLAN, 2016; AMURC, 2018; DIÁRIO DA
BAHIA, 2017).
Os Consórcios Públicos têm o papel de promover a integração do
desenvolvimento urbano e rural e atender demandas comuns dos municípios em
ações nas áreas de: saneamento, resíduos sólidos, abastecimento de água,
regularização fundiária, educação, entre outros. (DIÁRIO BA BAHIA,2017).
Para Cefai, (2002) e Chateuraynaud (2011), é importante ver a cidade com
múltiplos espaços com regimes e configurações para, assim, construir o futuro, como
laboratórios políticos, com atores organizacionais, institucionais e individuais com
comprometimento coletivo para identificar e gerir problemas públicos. Formando,
assim, Ecossistemas de Inovação Social que podem contribuir (ou não) para uma
dinâmica de transformação da cidade em que estão localizados (LÉVESQUE, 2016).
As dinâmicas de inovação social são compostas por fatores interconectados e
um mapeamento da infraestrutura institucional de suporte a inovação social à partir
de pesquisas sobre leis de mais parcerias no âmbito federal, estadual e municipal.
A cidade de Ilhéus, como sede do Centro de Abastecimento de Ilhéus,
participante do CDLS, tem feito importantes parcerias com o INI – Instituto Nossa
Ilhéus, programa AGIR de qualificação dos gestores públicos do território litoral sul,
com cursos rápidos de gestão pública e especialização na mesma área, além de
incremento de fábricas escolas em parceria com o Governo do Estado da Bahia,
Construção de sede de faculdade federal nas imediações da CEPLAC, e redes de
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ensino federal - como IFBA e SESI. Além destas, destacam-se diversos projetos
realizados na Universidade Estadual de Santa Cruz, como o Centro de Inovação do
Cacau-CIC e o projeto GIGASUL - que visa a implantação de uma rede rápida para
o tráfego de dados entre as instituições de ensino e pesquisa , através da Broto
Incubadora, e que pode facilitar inovações e melhorias no Centro de Abastecimento
de Ilhéus (DIÁRO DA BAHIA, 2017; AMURC; UESC, 2010; CEPLAC, 2017).
Assim, operam com foco na aprendizagem na área pública para enfretamento
de problemas, acompanhamento e mapeamentos das variadas experiências,
formando uma rede de inovação social conforme descrito no parágrafo acima
(ALMIRALL; WAREHAM, 2011).
Percebe-se a formação de uma governança que redefine e reflete um novo
padrão de políticas públicas e uma articulação entre o estado e a sociedade com as
práticas da administração pública (DINIZ,1997; FARAH, 2000).
Para Farah (2000), o poder público disponibilizar informações à comunidade
em geral também é inovação, pois permite que a sociedade acompanhe, de forma
transparente, os passos do uso dos recursos e demais ações; bem como ações de
controle social e gestão participativa, como as conferências, permitem que todos os
setores da sociedade possam participar da construção de políticas que afetam a
todos.
A inovação social na gestão pública pode ser observada em vários níveis
interdependentes e pode ser focada em indivíduos e organizações e campos
organizacionais e promover mudança no sistema político-legal, através de
intervenções do terceiro setor para articulação recursos e desenvolvimento de ações
para transformação da sociedade (TOURAINE, 1985; SCOTT, 2002; ZALD,
MORRILL, RAO, 2005).
A diferença da inovação no setor público e no privado reside nas finalidades
destes: no primeiro, o foco é a prestação de serviços não visando lucro, atividades
financiadas pela arrecadação de impostos e a relação é com os cidadãos com várias
demandas socioeconômicas (CHRISTENSEN, LÆGREID, RONESS & ROVIK,
2007).
No caso do objeto estudado, a inovação passa pelo conceito de efetividade
com a capacidade de dar respostas a demanda da sociedade, principalmente,
consumidores, prestadores de serviço do espaço, transeuntes e comércio do
entorno (SANDER, 1995). E o critério principal é o desempenho administrativo e a
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capacidade da prefeitura de Ilhéus de encontrar respostas para solucionar
problemas identificados no Centro de Abastecimento do Malhado em Ilhéus.
Pode ser construído um novo espaço no mesmo local, e o consumidor não
estar acostumado com o novo, ou pode-se apenas inserir reformas pontuais ou
empreender a reorganização do local, ou mesmo uma nova forma de vender as
mercadorias do Centro (SCHUMPETER, 1997).
Outra característica é a qualificação dos comerciantes locais, para, assim,
oferecerem um serviço de qualidade e envolverem os clientes e fornecedores nesse
ciclo de aprendizagem (SUNDBO, GALLOUJ, 1998). O interesse pela inovação na
administração pública através da modernização de suas ações advém de uma
reforma na administração pública, que busca satisfazer os usuários do serviço
público e da transparência, buscando eficiência e eficácia - esse é o foco principal
da Inovação na área pública (TOHÁ, SOLARI, 1997).

2.4 Governança Pública

Para os autores Berle e Means (1932), governança se trata de um terno
utilizado para qualificar a capacidade da gestão em atingir o fim almejado (BERLE E
MEANS, 1932, apud TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2014, p. 15). Contudo,
desde meados dos anos 1930, há estudos a respeito da questão, em que esses
autores “desenvolveram um dos primeiros estudos acadêmicos tratando de assuntos
correlatos à governança. É papel do Estado regular as organizações privadas”
(TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2014, p. 15).
Desde então, ao longo da história, houve evolução e um crescente interesse
em relação à governança, à medida que se viu importantes instituições dedicandose a promoverem o tema, como por exemplo, o Fundo Monetário Internacional e o
Banco Mundial, conforme apontou o Tribunal de Contas da União. Nos anos que se
seguiram, dezenas de países passaram a se preocupar com aspectos relacionados
à governança e diversos outros códigos foram publicados. (TRIBUNAL DE CONTAS
DA UNIÃO, 2014).
Atualmente, o G8 (reunião dos oito países mais desenvolvidos) e
organizações como o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional (FMI) e a
Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) dedicam-se
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a promover a governança (BRASIL. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2014, p.
15, apud ECGI, 2013).
No Brasil, esse aumento no interesse em governança que houve na área
privada resta evidente quando se observa que houve, ao longo dos últimos anos,
importantes ações que demonstram isso, como o lançamento do Código das
melhores práticas de governança corporativa pelo Instituto Brasileiro de Governança
Corporativa – IBGC, nos anos de 2004 e 2009, conforme abaixo delineado:
O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC, desde então,
lançou novas versões (2004 e 2009) do Código das melhores práticas de
governança corporativa, documento que define quatro princípios básicos de
governança aplicáveis ao contexto nacional: transparência, equidade,
prestação de contas e responsabilidade corporativa. Segundo o IBGC,
apesar de o código ter sido desenvolvido, primariamente, com foco em
organizações empresariais, ao longo daquele documento foi utilizado o
termo “organizações”, a fim de torná-lo o mais abrangente possível e
adaptável a outros tipos de organizações, como Terceiro Setor,
cooperativas, estatais, fundações e órgãos governamentais, entre outros
(BRASIL. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2014, p. 15).

O

conceito

de

governança

inserido

na

administração

pública

visa

desburocratizar o Estado, pois “tendencialmente, a administração burocrática é
sempre uma administração que exclui o público. A burocracia oculta, na medida do
possível, o seu saber e o seu fazer da crítica” (BENTO, 2003, p. 83).
No presente estudo, a governança pública possui algumas definições dadas
pelos especialistas, tanto autores como entidades, que se debruçam sobre o tema,
dentre os quais alguns merecem destaque. Nesse passo, para o Tribunal de Contas
da União (2014, p.42), a
Governança no setor público compreende essencialmente os mecanismos
de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar
e monitorar a atuação da gestão, com vistas à condução de políticas
públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade”.

Para Gonçalves (2006, p.1), a definição geral de governança é “o exercício da
autoridade, controle, administração, poder de governo”, ou seja, “é a maneira pela
qual o poder é exercido na administração dos recursos sociais e econômicos de um
país visando o desenvolvimento”, mostrando ao final “a capacidade dos governos de
planejar, formular e implementar políticas e cumprir funções”.
O Tribunal de Contas da União (2014) acrescenta, ainda, ao versar sobre o
assunto, que a governança pública tem o objetivo de assegurar uma prestação de
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contas pública, fornecendo segurança à sociedade e ao Congresso Nacional sobre a
aplicação dos recursos do poder público, em conformidade com os princípios de
administração pública e com as leis.
(...) governança pública constitui um instrumento cujo objetivo é assegurar a
accountability pública, contribuindo para reduzir as incertezas sobre o que
ocorre no interior da administração pública, fornecendo à sociedade e ao
Congresso Nacional uma razoável segurança de que os recursos e poderes
delegados aos administradores públicos estão sendo geridos mediante
ações e estratégias adequadas para alcançar os objetivos estabelecidos
pelo poder público, de modo transparente, em conformidade com os
princípios de administração pública, as leis e os regulamentos aplicáveis
(TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO apud PISA, 2013, p.119).

Também, pode-se ver que
governança é tanto o processo político negocial de identificação de
necessidades e construção de objetivos (ou políticas) quanto a efetividade
de sua implantação, assegurando aos interessados legítimos (stakeholders)
influenciar e conhecer seus resultados (FONTES FILHO; LOUZADA apud
PISA. 2013, p.119).

Importante destacar que este conceito não exclui o fato de que a governança
pública deve manter o objetivo listado pelo Tribunal de Contas. Nesse passo, a
preocupação com a governança é fundamental para os governos na medida em que
“é entendida como os padrões de articulação e cooperação entre atores sociais e
políticos e arranjos institucionais que coordenam e regulam transações dentro e
através das fronteiras do sistema econômico” (SANTOS, 2005 p. 69, apud
RAMIRES; DAVID, 2013). Governança é também concebida como um modelo
horizontal de relação entre atores públicos e privados no processo de elaboração de
políticas públicas (PISA, 2013).
No mais, aponta-se para o pluralismo, no sentido de que “diferentes atores
têm, ou deveriam ter, o direito de influenciar a construção das políticas públicas”.
Isso é importante a medida que mostra “uma mudança do papel do Estado (menos
hierárquico e menos monopolista) na solução de problemas públicos” (SECCHI,
2009, p.357-359 apud PISA, 2013, p.106).
Nesse aspecto, é possível concluir que governança é o meio de pacificação
do conflito de interesses existentes entre os administradores dos interesses dos
titulares, concedendo meios para a estabilização dessa desavença por intermédio de
uma gestão eficiente e ágil utilizando os princípios basilares da transparência,
integridade e prestação de contas, dando maior confiança aos atores envolvidos.
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Nesse sentido, temos a anotação de PISA:
Governança é um modelo de gestão pública no qual interagem diferentes
atores: políticos, administradores públicos e representantes da sociedade
que buscam alcançar os objetivos conjuntamente definidos, por meio de
uma gestão compartilhada e pautada nos princípios da legalidade, ética,
integridade, equidade, transparência e prestação de contas (accountability)
(PISA, 2013, p.120).

Estas contribuições e definições advindas da governança possibilitaram a
visualização de um sistema de gestão que fosse eficiente e não moroso, sendo que
“esse contexto, propiciou discutir a governança na esfera pública e resultou no
estabelecimento dos princípios básicos que norteiam as boas práticas de
governança nas organizações públicas: transparência, integridade e prestação de
contas”. (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2014, p. 17, apud IFAC, 2001)
Vale ressaltar, em uma breve síntese, a diferença existente entre governança
e governabilidade. Governar significa “deter uma posição de força a partir da qual
seja possível desempenhar uma função imediatamente associada ao poder de
decidir e implementar decisões ou, ainda, de comandar e mandar nas pessoas”
(NOGUEIRA, 2001, p. 99 apud GONÇALVES, 2006, p. 2). Assim, existindo
governança, pode-se falar em governabilidade, que possibilita a implementação das
políticas públicas.

2.5 Prospecção Tecnológica

A prospecção tecnológica, em sua concepção, é um conjunto de técnicas
relativas à pesquisa, localização precisa e estudo preliminar. Com o segmento
tecnológico em crescimento, prospectar é uma necessidade para não se tornar
obsoleto no mercado. Com a internet, se tornou mais fácil ter acesso a tudo que há
de novo e até mesmo acesso à espaços como o Vale do Silício, centro de tecnologia
de Óbidos, e em lugares semelhantes no Brasil. Segundo o SENAI (2009), é um
modo sistemático para mapear desenvolvimentos científicos e tecnológicos futuros,
capazes de significativamente influenciarem a indústria, a economia e a sociedade,
objetivando preparar atores da indústria e desencadear um futuro desejável, não o
desvendando, mas delineando, testando visões possíveis e desejáveis.
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Para Castro et al. (2002) e Mayeroff (2008), a prospecção pode indicar
ameaças e oportunidades conforme acontece na construção de uma matriz swot,
com explorações do que se quer que aconteça.
Os estudos de prospecção se intensificaram na década de 80 com o desafio
de avaliar o grau em que uma tecnologia pode ou não ocorrer (INPI, 2008). De
acordo com Cardoso (2005), o conceito de futuro na prospecção é o resultado entre
tendências históricas e da ocorrência de eventos hipotéticos, como, por exemplo, a
detecção de um possível choque de petróleo em que a Shell, em 1969, iniciou a
exploração de petróleo no mar antes das demais empresas e conquistou o segundo
lugar no ranking de sua categoria no mundo.
As fases desse processo são, basicamente, a preparatória, para definição dos
objetivos, escopo e metodologia; a pré-prospectiva, em que se detalha a tecnologia
e o levantamento da fonte de dados; a fase prospectiva com a coleta, tratamento e
análise dos resultados, semelhante à análise de mercado no plano de negócios; e,
por fim, a pós prospectiva, com a comunicação dos resultados, implementação de
ações e monitoramento (SALES, 2009; CARDOSO, 2005).
Dentre as metodologias, segundo o SENAI (2009), as mais utilizadas são: o
monitoramento com o acompanhamento e evolução de fatos e fatores portadores de
mudanças, a previsão com projeções com base em informações históricas e a visão,
que antecipa as possibilidades futuras com base na interação entre especialistas.
Como o futuro traz suas incertezas, a prospecção vem como evidência que
ajuda antever futuras condições que podem ser bem acertadas se bem construídas
(COELHO, 2003; EMBRAPA, 2013). Assim, para Kupfer & Tigre (2004), a
prospecção tecnológica pode ser definida como caminho para mapear tecnologias
futuras que possam influenciar a indústria, a economia e a sociedade, construída por
meio de exercícios a partir da premissa que testa possíveis resultados futuros.

2.6 A Feira do Malhado em Ilhéus/BA

De acordo com dados do site da Prefeitura de Ilhéus (2014), os maiores
centros de comercialização de produtos agropecuários de Ilhéus são as centrais de
abastecimento do Malhado e do bairro Hernani Sá (Urbis). A Central de
Abastecimento do Malhado foi inaugurada em 28 de junho (aniversário da cidade) de
1981, possui uma área total de 14.267,09 m², e abriga 1.180 pontos fixos (boxes),
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divididos em três galpões, além de contar com 300 barraqueiros independentes.
Ainda de acordo com informações do site, nesta central, são comercializadas
verduras, frutas e hortaliças. Conta, ainda, com lojas de roupas, restaurantes,
farmácias, pet shops, salões de beleza. Relata-se, também, que está em andamento
parceria entre a Prefeitura Municipal e a Companhia de Ações Regionais (CAR),
para a elaboração de projetos de revitalização da área.

Figura 1 – Vista Aérea Pavilhão A - Feira do Malhado/Ilhéus
Fonte: Coletada para dados dados da pesquisa, 2017.

Sobre a “Feira do Malhado”, Galdino Dantas (2008), afirma que a feira, há
mais de 30 (trinta) anos, é um espaço de comercialização de carnes, pescados,
hortifrutigranjeiros, produtos tradicionais do Estado da Bahia (ervas, tapioca, farinha,
condimentos, etc), artigos de artesanato, confecções, entre outros, sendo
considerada como um lócus de resistência dos mercados tradicionais frente à
expansão dos mercados convencionais.
Essa feira é o espaço comercial da cidade que recebe o maior número de
clientes por dia: 5.000 (cinco mil) pessoas entre moradores regionais e turistas na
baixa temporada (período de abril a novembro) e 11.000 (onze mil) na alta
temporada (período de dezembro a março) (ESTIVAL; BEHRMANN; RUSCIOLELLI,
2014). Cruz (2015) classifica essa feira como um mercado de atrativo cultural de
Ilhéus, conforme o Inventário Turístico do Município de Ilhéus, mas, apesar desta
classificação e da identificação do aumento do fluxo de pessoas diariamente no
período da alta temporada do turismo na cidade de Ilhéus (aumento de 5.000
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pessoas para 11.000), não foi identificada a inserção do roteiro de visita à feira entre
os guias e agências de turismo locais.

Figura 2 – Vista Frontal Pavilhão A - Feira do Malhado/Ilhéus
Fonte: Coletada para dados da pesquisa, 2017.

Segundo dados do Instituto Nossa Ilhéus (2010), a cidade de Ilhéus localizada
no Litoral Sul da Bahia, na região Nordeste do Brasil, possui uma população
estimada em 184.236 mil habitantes, dentre os quais, 89.440 homens e 94.796
mulheres (IBGE, 2010).

Verificou-se, ainda, que a distribuição por faixa etária evidencia, que a maioria
da população se concentra na faixa de 18 a 50 anos, e que o município possui 61
escolas para o nível fundamental e 16 para o nível médio, embora ainda amargue
uma taxa de 12,49 por cento de analfabetismo (INSTITUTO NOSSA ILHÉUS, 2010).
Observou-se, durante a pesquisa, que os dados quanto ao emprego e renda
evidenciam que o município possui grandes contrastes socioeconômicos: 9,26%
vivem em Estado de extrema pobreza, ou vivem com aproximadamente R$70,00
reais por pessoa; 18,36% vivem com a renda per capta de ¼ do salário mínimo. Ao
se analisar por unidade familiar, verifica-se que 14,61% de domicílios vivem com ¼
do salário mínimo e 38,14% de domicílios vivem com apenas ½ salário mínimo.
Em se tratando da moradia, registra-se 21,26% vivendo em aglomerados
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subnormais e 34,21% dos domicílios sem esgoto encanado. Na zona rural, a
ausência de esgoto encanado sobe para 68,12% (INSTITUTO NOSSA ILHÉUS,
2010).

Figura 3 – Fluxo Local de Pessoas e Veículos - Feira do Malhado/Ilhéus
Fonte: Coletada para dados da pesquisa, 2017.

Apesar dos indicadores terem muito em que melhorar, a cidade em estudo é
considerada “A Princesinha do Sul", "A Capital do Cacau" e o "Berço de Jorge
Amado”, sendo o eterno cenário de “Gabriela, Cravo e Canela”, tendo, ainda, um
patrimônio ambiental fantástico, uma beleza incomparável, e 93 km de praias
exuberantes.

De acordo com o Projeto Orla de Ilhéus (2007):
De fato, esse potencial existe, como registrado em projetos locais, além da
vasta literatura enobrecedora deste local, como se depreende do trecho
abaixo: Dada à extensão do município e a sua diversidade de biossistemas,
representados por ecossistemas marinhos costeiros, mata atlântica e
ecossistemas associados a exemplo de mangue e restinga; bacias
hidrográficas; lagoas; cachoeiras; mata ciliar e encostas que juntos e
harmoniosamente dão ao município um destaque de rara beleza, coloca-o
como um dos maiores potenciais bióticos e cênicos da costa brasileira
(PROJETO ORLA DE ILHÉUS, 2007, p. 22).

Nos últimos 15 anos, houve um significativo incremento turístico na Costa do
Cacau, afirmou Corrêa (2013), a qual tem a natureza como principal vetor desse
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segmento. As Unidades Hoteleiras (UH) evoluíram, na última década, de 3.343 para
4.139. Itacaré passou de 732 UH, em 2001, para 1.142 em 2006, sendo que a
maioria dessas unidades se encontra no Litoral Sul; já o Litoral Norte, em fase de
crescimento, conta 8% do total do município (BAHIATURSA, 2008). Segundo dados
da BAHIATURSA (2008), a implantação de mais 903 unidades hoteleiras entre
Ilhéus e Itacaré, foi previsto, o que totaliza um investimento da ordem de R$
430.707.000,00. Dentre estas, 103 unidades serão implantadas na costa de Itacaré
e 544 no Litoral Norte de Ilhéus, que conta, ainda, com 70% de suas áreas naturais
preservadas. Estima-se, ainda, que a instalação dessas unidades hoteleiras irá gerar
em torno de 28.204 empregos, entre os quais 7.879 serão empregos diretos e
20.325 empregos indiretos, gerando um PIB de atividades ligadas ao turismo da
ordem de 23,3%, conforme relatório do Plano de Desenvolvimento Integrado do
Turismo Sustentável do Polo Litoral Sul (PDITS Polo Litoral Sul, 2014).
A estrutura da feira é subdividida em pontos fixos e móveis de vendas; são
1.768 pontos fixos, onde cada feirante paga uma mensalidade média de R$ 20,00
por mês referente a locação do espaço, e 932 pontos móveis, conhecidos como
“feirantes da lona” que realizam o comércio de hortifrutigranjeiros em cima de lonas
de plástico na calçada externa do espaço de comercialização (ESTIVAL;
BEHRMANN; RUSCIOCELLI, 2014).

A Feira do Malhado de Ilhéus, Bahia, Brasil, está localizada no bairro do
Malhado - ao qual foi atribuído o maior índice de homicídios entre os anos de 2007 a
2009 (GUIRRA et al. 2010, apud 7 COORPIN ILHÉUS, 2009).
Do ponto de vista de estratégica econômica, o estado do Bahia foi divido em
vinte e sete territórios de identidade. Nessa divisão, Ilhéus, município em que está
localizado o Centro de Abastecimento do Malhado, é parte do Território Litoral Sul com 26 municípios, uma população estimada de 862 mil habitantes e extensão
territorial

de

14.736.20

km²

(PTDRS,

2010).
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3 METODOLOGIA

Para a presente pesquisa, utilizou-se, como metodologia, a pesquisa
bibliográfica e documental, a fim embasar o referencial teórico, através de
publicações sobre o tema bem como levantamento de dados documentais, para
subsidiar a elaboração dos elementos textuais e formulações sobre o tema proposto.
Para tanto, constituiu-se um estudo de revisão da literatura sobre o estado da arte
relativo às discussões conceituais sobre os assuntos abordados, tendo como foco os
conceitos norteadores da pesquisa em destaque: Inovação, Gestão Pública, entre
outros.
Com base no relatório da Disciplina Planejamento Estratégico em Consultoria,
ministrada em julho e agosto do ano de 2017, onde a autora atuou como docente
colaboradora, foram consultados e analisados os dados e informações da pesquisa
de campo realizada pelos alunos participantes da disciplina junto aos feirantes
atuantes na Feira do Malhado de Ilhéus, sendo a delimitação da amostra aquela
balizada pelos relatórios dos mesmos, com o objetivo de elucidar as perspectivas
destes comerciantes frente à atuação governamental bem como ao desenvolvimento
local e relações. Tais informações foram comparadas com os dados coletados no
ano de 2014, publicados no ano de 2016, sob o título de “A Resistência dos
mercados tradicionais: análise mercadológica da Feira do Malhado em Ilhéus (BA)
sob as perspectivas dos consumidores”.
As informações base obtidas e trabalhadas foram analisadas e sistematizadas
para as discussões da dissertação proposta. Para Oliveira (2007) as metodologias
de análise do ambiente são compostas por ferramentas de captação, organização e
análise de variáveis para a análise de um determinado ambiente organizacional ou
mercadológico, e, apesar de serem mais utilizadas nos ambientes das organizações
corporativas, apresentam-se como importantes metodologias para análises de
outros contextos, nos cenários do planejamento e avaliação de organizações
públicas e terceiro setor.
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Utilizou-se

da

técnica

exploratória

para

elucidar

as

abordagens

desmembradas, haja vista que, nos assuntos referenciados, em seu conjunto, não
se identificaram novos postulados.
Ainda sobre o estudo de caso da Feira do Malhado em Ilhéus-Bahia, que
baseia-se em dados qualitativos, o foco não é a quantidade de informações, mas a
qualidade destas, o que justifica a pequena quantidade de pessoas entrevistadas,
focando, assim, no desenvolvimento das visões apresentadas por elas. Para

Gil

(2001), um estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um fenômeno
contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando os
limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos.
Observou-se, ainda, que os estudos de caso são úteis para revelar
informações sobre um fenômeno que é pouco conhecido, assim esclarecendo
dúvidas e mostrando funcionalidades acerca do que foi pesquisado, podendo,
também, trazer explicações sobre fatos e fenômenos para os quais se adota um
enfoque sistêmico. Por sua vez, afirma Gil (2009), que os estudos de caso são
utilizados com propósitos exploratórios. Sendo assim, o pesquisador amplia
conhecimentos acerca de situações pouco conhecidas.

Para este mesmo autor,

algumas características do estudo de caso são:


Explorar situações da vida real;



Preservar o caráter unitário do objeto estudado;



Descrever a situação do contexto;



Formular hipóteses ou desenvolver teorias e explicar variáveis do fenômeno
estudado nas situações que não possibilitam experimentos.
Com relação à coleta de dados, descreve Gil (2002), que os dados de um

estudo de caso podem ser coletados mediante entrevista qualitativa ou de
profundidade. Neste sentido, o tipo de entrevista que foi utilizado neste trabalho foi a
entrevista semiestruturada ou não-estruturada, descrita por Lakatos (2001), como a
entrevista que dá liberdade ao entrevistador para desenvolver cada situação na
direção que considerar mais adequada e explorar, de forma mais ampla, uma
questão.
Assim, realizou-se análise extensa e elaborada, a partir dos dados
trabalhados no ano de 2014, em comparação aos trabalhados realizados na
disciplina da docência em 2017, a fim de embasar comparativo com um caso de
sucesso de transformação em um mercado popular, bem como a prospecção de
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outras possíveis soluções, de objetos já estudados e tecnologias de possível
aplicação pela gestão pública no local de estudo como opção de desenvolvimento
local e regional frente à gestão estratégica.
Pode-se constatar que a maioria dos comerciantes não faz parte de nenhuma
associação, ou desconhece a atuação delas na feira, tendo inclusive alguns que
preferem não se associar por não visualizar os benefícios a serem alcançados. A
principal reclamação daqueles que são associados é que não há contrapartida para
a taxa paga pelos mesmos.

37

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Conforme o relatório da Disciplina Planejamento Estratégico em Consultoria,
ministrada em julho e agosto do ano de 2017, uma das primeiras atividades
desenvolvidas foi a vista de um representante da Secretaria de Indústria e Comércio
da cidade de Ilhéus, em que, conforme descrito nos trabalhos da disciplina, o
mesmo explanou sobre algumas características e constatações realizadas pela
administração pública municipal. O mesmo afirmou que, conforme levantamento
cadastral realizado no ano de 2017, a feira possuía cerca de 2200 boxes em
funcionamento.
No relato, afirma, ainda, que os frequentadores destacam a variedade como
um ponto forte do lugar, embora existam muitos problemas estruturais e maus
hábitos, que impedem que o ambiente seja mais agradável e receptivo ás pessoas.
Relatou, também, que o poder público busca instalar alguns projetos de melhoria
como a doação de barracas de zinco pelo governo do estado à feirantes cadastros
em associações, e estuda a possibilidade de estabelecer parceria público/privada
para revitalizar o local. No entanto, alguns feirantes são resistentes à mudança – o
que torna difícil a possível implementação das medidas.
De acordo com as informações fornecidas pelo gestor, parte dos feirantes
está organizado em associações. Atualmente, existem três associações ativas: a
associação da farinha, com 60 pessoas; a do peixe, com 150 pessoas; e a do solo,
com 450 pessoas. A manutenção e limpeza do ambiente da feira é realizada pela
prefeitura, que destina 22 servidores públicos para o serviço.
Em um outro momento, houve uma palestra do representante direto dos
comerciantes, presidente do Sindicato Sindicato do Comercio Varejista dos
Feirantes e dos Vendedores ambulantes de Ilhéus (SICOVFAMIL). Este afirma que o
sindicato possui mais de mil associados, no entanto, os que participam ativamente
são por volta de cinquenta membros. Conforme relatos do mesmo, como pode-se
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constatar no portal eletrônico2 do referido sindicado, este promove diversas ações de
melhoria e reinvindicações junto à administração pública, bem como oferece
diversos cursos de capacitação para seus associados, além de promover diversas
atividades para todos os comerciantes e captar parcerias visando o desenvolvimento
dos atores locais.
A partir da visita in loco à Feira do Malhado, foi possível identificar que o
espaço de comercialização continua dividido entre os segmentos bar, restaurantes,
lanchonetes, confecções e utensílios em geral, hortifruti, pescados e mariscos e
carnes, conforme explanado na publicação do ano de 2014 - que é uma das bases
deste estudo.
O local possui escritório da prefeitura, com acesso para todos os
interessados, dispõe de sala para reuniões, bem como de local da Secretaria
Municipal de Saúde para realização de atendimentos.
Em visita a campo foi possível observar a realidade do local, verificar a
situação de trabalho dos comerciantes e as demandas locais para desenvolvimento
da feira. Através dos resultados obtidos no relatório da disciplina, conforme relato
dos alunos em suas abordagens junto aos grupos de comerciantes de cada um dos
segmentos da feira do Malhado, no local de compra, foram identificadas as
percepções e avaliações sobre aspectos do processo de consumo referentes ao
local, onde, a partir dos dados, fora elaborada uma Análise Swot, conforme quadro a
seguir, no intuito de elucidar os principais fatores locais.
Quadro 3 – Análise Swot - Central de Abastecimento do Malhado
Forças (Strengths)

Forças Internas

2

Produtos Frescos
Variedade
Capacitação dos Feirantes
Preços Acessíveis
Venda
de
mercadorias
de
produtores locais
Cultura Local/Tradição
Atendimento
Qualidade
Valorização da Agricultura Familiar
Preço

http://sicovfamil.wixsite.com/sicovfamil

Fraquezas (Weaknesses)
Segurança Interna
Higiene
Disposição dos Produtos
Divulgação
Manutenção Interna
Iluminação
Acessibilidade
Falta de Qualificação

39

Oportunidades (Opportunities)
Fluxo de pessoas
Localização
Parcerias Público Privadas
Políticas Públicas
Revitalização da Infraestrutura

Ameaças (Threats)

Resistência a Mudanças
Segurança Externa
Higiene/Saneamento Básico
Estrutura Física
Organização/Disposição das
Bancas
Parcerias com Instituições de Ensino Taxas/Impostos

Forças Externas

Turismo
Cultura Local

Não Pagamentos das
Instalações Elétricas Mal
Feitas/Ligações Clandestinas
Falta de Credibilidade com o
Poder Público
Grandes Supermercados
Estrutura Externa Local
Falta de Organização Formal
(Associação) Ativa
Espaço Ocioso (Pavilhão C)
Espaço de Circulação
Deficiente/Desorganizado
Falta de Estacionamento

Fonte: Dados da pesquisa, 2017.

As principais sugestões de melhorias para a Feira do Malhado apresentadas
foram, praticamente, as mesmas do ano de 2016, quais sejam:
 Deficiência da limpeza, higiene e organização do local;
 Insegurança;
 Maior atuação da gestão pública municipal;
 Necessidade de manutenção na infraestrutura e áreas de entorno.

Para este último ponto, ESTIVAL et al (2016) verificaram as seguintes
sugestões dos consumidores:
desobstrução das vias de acesso, construção de pisos, criação de boxes,
necessidade de escoamento da água da chuva, melhoria do saneamento
básico, melhoria das instalações, instalação de banheiros, padronização
dos boxes, criação de setores, alocação de lixeiras, construção de
cobertura, criação de estacionamento, melhoria na área conhecida como
“Malvina” – área localizada no espaço da feira do Malhado onde há
traficantes e usuários de drogas em concorrência do espaço com os
consumidores e feirantes.

O local possui um pavilhão conhecido como “C”, o qual é praticamente
deserto, que desemboca na parte de pescados e mariscos. Possui vários boxes
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fechados, carentes de iluminação e manutenção, que já é conhecido como ponto de
usuários de drogas.
Assim, ao comparar as informações obtidas no ano de 2014, tratadas no
artigo utilizado para este estudo, com as informações atuais, pode-se constatar que
as queixas e relatos dos consumidores entrevistados à época encontram-se, em sua
grande parte, ainda atuais - não houve uma mudança relevante em termos de
melhoria do local e entorno estratégico.
Outro fato relevante constatado é a alegação dos comerciantes não
participarem de cursos de capacitação, mas desejarem ter uma melhor qualificação,
destacando as áreas de vendas, atendimento ao cliente e gestão de empresas como
prioridades - informação que necessita de melhor apuração haja vista o
SICOVFAMIL destacar que oferece, constantemente, cursos de capacitação a todos,
além de disseminar informação para os comerciantes.
É cediço que a maior carência de atuação do poder público na Feira do
Malhado é no quesito segurança, pois partes do local são pontos de prostituição e
venda de drogas, onde a administração pública procura realizar serviços por
intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Social. Uma das medidas divulgadas
no portal oficial da prefeitura foi a redução na taxa de ocupação dos boxes no intuito
de regularizar os pagamentos e firmar o compromisso de investimentos no local.
Ressalte-se, aqui, a existência do Decreto 062/2015, da Prefeitura de Ilhéus,
que dispõe sobre o Funcionamento dos Mercados Públicos no Município de Ilhéus e
dá outras providências, regulamentando a organização, o funcionamento e a
comercialização. Trata de diversas normas e obrigações, algumas das quais,
conforme alegado em sua página oficial, o município não cumpre ou deixa de
desempenhar – o que demonstra que, efetivamente, o decreto jamais funcionou na
prática. Se o decreto fosse cumprido em sua totalidade, muitos conflitos e problemas
relatados já estariam minimizados.
É relevante mencionar que foram encontrados poucos comerciantes que
trabalham com produtos locais, fato este que foge ao objeto basilar da feira,
necessitando maior cuidado da administração pública.
Em pesquisa à rede mundial de computadores, pode-se encontrar a atuação de
duas associações no local, além do SICOVFAMIl (Sindicato do Comercio Varejista
dos Feirantes e dos Vendedores Ambulantes de Ilhéus), quais sejam: Associação
dos Feirantes do Malhado (AFM) e Associação da Central de Abastecimento do
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Malhado (ASCAM), que, conforme disposto na página eletrônica da Prefeitura
Municipal de Ilhéus, buscam estreitar o diálogo com o poder público visando buscar
soluções e melhorias para o local, embora não tenha sido identificada nenhuma
ação de maior relevância.
Na internet, os frequentadores expõem sua opinião sobre a central. Conforme
observado nos comentários em redes sociais como o Facebook, o TripAdvisor e o
Google, as avaliações dos usuários são positivas, principalmente em relação à
variedade de produtos disponibilizados, sendo considerado um local em que se pode
encontrar de tudo, até mesmo com qualidade superior a outros locais. Entretanto, as
avaliações negativas são fortemente influenciadas pela desorganização, falta de
segurança e condições precárias de limpeza.
De acordo com a análise documental e online por meio das redes sociais, as
pessoas que trabalham no local e os frequentadores admitem que a Feira do
Malhado é importante para o desenvolvimento do comércio ilheense, embora ela
esteja aquém do desejado em questões de infraestrutura, segurança, higiene,
carecendo de uma maior atuação do poder público e governança sólida.
Consideram, ainda, a necessidade de traçar estratégias e agir em prol de melhorias
para que ela possa alcançar seu potencial econômico.
Assim, com base nas informações analisadas, utilizou-se de ferramentas de
análise estratégica, como análise ambiental swot e ferramentas canvas, no intuito de
ter uma visão ampla destes negócios e, assim, poder trabalhar com o comparativo
de casos de sucesso no mesmo ramo e caso, bem como prospectar possíveis
tecnologias adequadas e possíveis de aplicação pelo poder público.
Verifica-se que a análise swot expõe tudo o que foi observado e constatado,
elucida-se aquilo que foi prospectado, a partir do que, através das análises internas
e externas, pode-se elaborar planos estratégicos no intuito de solucionar a questão
tratada.
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Figura 4 – Modelo Canvas de Negócio - Feira do Malhado/Ilhéus
Fonte: Elaborada a partir dos dados da pesquisa, 2017.

A ferramenta Canvas ajuda a visualizar o todo, através de um mapa virtual,
através de uma análise macro que auxilia nos processos de criação, diferenciação e
inovação.
Para fins de busca de possíveis soluções, realizou-se pesquisa quanto da
existência de casos de sucesso de revitalização e organização de feiras populares.
E o próprio estado, através da Secretaria de Desenvolvimento Rural na CAR,
setor que cuida dos editais de investimentos no setor agropecuário, tem um projeto
de revitalização do espaço. Além dessa iniciativa, o Instituto Nossa Ilhéus (INI),
entidade do terceiro setor, lançou um projeto de mobilidade convocando, em suas
redes sociais, alunos de arquitetura das faculdades do entorno para desenvolver
propostas de melhoria para a Feira do Malhado.
Um outro projeto possível é a parceria Público Privada (PPP), um contrato de
prestação de obras ou serviços não inferior a R$ 20 milhões, com duração mínima
de 5 e no máximo 35 anos, firmado entre empresa privada e o governo federal,
estadual ou municipal (BRASIL, 2004). Como exemplo, temos a empresa PALMA,
que administra as rodoviárias de Ilhéus e Itabuna, desde o estacionamento até os
banheiros, porém, para seguir tal modelo, há a necessidade de avaliação do tipo de
negócio, se caberia uma concessão ou a PPP, onde, para esta, o município ainda
não possui regulamentação específica, conforme buscas no Diário Oficial, sendo
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necessária legislação municipal para a organização de projeto bem como processo
administrativo para fins de PPP.
A Administração municipal poderia propor um sistema de cobrança de entrada
do mesmo modo em que o da Feira de São Cristóvão, no Rio de Janeiro - que
possui, também, restaurantes organizados e espaço para apresentações culturais de
bandas regionais e nacionais - parceria que poderia ser feita com a Secretaria e
Conselho de Cultura de Ilhéus, Secretaria de Turismo de Ilhéus e, respectivamente,
as do estado, além do apoio do FAEGSUL- Fórum de Gestores Públicos do Litoral
Sul. Isto diminuiria o número de pedintes no local e organizaria cada setor.
Entende-se que estas previsões demonstram que a manutenção do ativo
ambiental como matéria-prima essencial, e, como um produto para o turismo é uma
alternativa viável, assegurando para o futuro a qualidade ambiental, paisagística e
social dessa região. Para Corrêa (2013), medidas para alavancar o turismo devem
ser implementadas, principalmente em relação à infraestrutura básica de
esgotamento sanitário e à mão de obra qualificada para receber os turistas. O
mesmo reforça que as deficiências nesses dois itens de infraestrutura e qualificação
refletem negativamente nos serviços turísticos atuais, requerendo soluções. No
mesmo pensamento, Souza (2005) afirma que:
É importante destacar as condições naturais que favorecem o turismo
histórico e ecológico nas fazendas de cacau. Nessa abordagem, apenas se
focou no turismo como uma realidade socioeconômica em Ilhéus. No
entanto, sua sustentabilidade vem sendo discutida, uma vez que a
degradação ambiental também acontece com a atividade turística, sendo
necessárias estratégias que visem a sustentabilidade local, onde a
comunidade “seja o principal agente transformador” (SOUZA, 2005, p.45).

Para Cruz (2012), o Inventário Turístico de Ilhéus (ISUS) considera este
projeto de construção do Inventário Turístico, pioneiro e de importante referência
que foi realizado pelo Ministério do Turismo do Brasil, em que a Feira do Malhado de
Ilhéus ou Central de Abastecimento do Malhado, no bairro do Malhado, é
classificada como um mercado de atrativo cultural de Ilhéus, sendo administrada
pela Prefeitura Municipal de Ilhéus, tendo sido fundada no ano de 1981, e possuindo
um fluxo diário de clientes de 5.000 pessoas na baixa temporada (março à
novembro) e 11.000 pessoas na alta temporada (dezembro à fevereiro).
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho permitiu identificar, dentre as práticas de inovação e gestão
descritas na literatura frente ao planejamento estratégico, aqui neste trabalho o
Canvas e análise Swot, quais são as mais utilizadas por empresas e pesquisadores
acadêmicos, bem como suas principais formas de abordagem, vantagens
percebidas e dificuldades. Entretanto, não foi possível concluir o quanto a utilização
dessas práticas contribui para o sucesso do desenvolvimento da inovação, tanto nas
empresas quanto nas universidades e centros de pesquisa.
Através da análise dos aspectos gerais relacionados à inovação, foi possível
verificar alguns padrões de comportamento com relação ao tipo e foco da inovação,
às vantagens percebidas e à sua forma de acompanhamento e mensuração de
valor. Além disso, entre as ferramentas de gestão da inovação descritas e
estudadas, foi possível identificar quais as que realmente representam potencial de
relevância na estruturação da gestão do processo de inovação nas empresas, bem
como aquelas que são mais desconhecidas ou menos utilizadas.
Percebeu-se, também, que no âmbito das organizações públicas, não há uma
disseminação das ferramentas de gestão utilizadas com frequência no mundo dos
negócios, evidenciando uma possível integração do processo de inovação ao
processo de gestão organizacional como um todo, mas com falhas no controle
dessas ferramentas.
Com relação à pesquisa e estudo da Feira do Malhado de Ilhéus, é um
mercado tradicional em potencial, que resiste à expansão dos supermercados e à
lógica que predomina na expansão dos mercados capitalistas globais. Contudo, para
que sobreviva, dependerá diretamente de investimentos básicos tanto na melhoria
do ambiente interno quanto do ambiente externo, referente à infraestrutura e
segurança do bairro no qual está inserida.
Observou-se,

ainda,

que,

como

a

gestão

da

Feira

é

de

responsabilidade da Prefeitura Municipal de Ilhéus/BA, Brasil, as melhorias
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prioritárias dependerão de políticas e projetos oriundos da gestão pública municipal.
Iniciativas como a organização dos feirantes em associação, a mobilização dos
consumidores ou a busca por parceiros do terceiro setor também poderão contribuir
para impulsionarem as tomadas de decisões e ações na esfera pública.
O estudo de caso realizado apresentou uma feira livre ainda importante
enquanto lugar de consumo e como um lugar de práticas sociais que extrapolam as
transações econômicas. Ressaltaram-se as permanências e transformações que
ocorreram dentro da própria feira, porque elas são impreteríveis para entendê-la na
contemporaneidade, envolta em uma lógica de consumo recorrente.
Nesse sentido, a feira livre ao mesmo em que corrobora tal lógica, ao oferecer
réplicas de produtos criados diuturnamente, apresenta-se na contramão desse
movimento quando concede práticas de comercialização de produtos já utilizados,
como ocorre na feira de troca e nos bancos de mercadorias usadas. A feira livre,
deste modo, consegue se manter no espaço urbano porque, ao mesmo tempo em
que proporciona diferentes tipos de consumo, oferece à cidade um lugar de
encontro, ou seja, um lugar do acontecer social.
Nessa perspectiva, considerando o local do estudo e suas nuances
burocráticas, há uma iminente necessidade de atuação do poder público na Feira do
Malhado, considerando os dados levantados através da análise Swot e Canvas. Os
atores locais anseiam pelas mudanças, porém é notório que o particular não pode
intervir deliberadamente no local, bem como o investimento necessário é
considerado alto.
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