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Resumo 

O Prêmio Inova Minas Gerais é um concurso que busca captar, junto aos servidores, 
empregados públicos e estagiários, ideias e iniciativas, relacionadas à melhoria das políticas 
públicas desenvolvidas em prol do cidadão. O Prêmio, constitui um redirecionamento de 
iniciativa anterior que perdurou entre os anos de 2005 a 2014. O objetivo deste artigo foi 
analisar este percurso de mudanças de uma iniciativa consolidada para outra com enfoque e 
parâmetros diversos. Tal reflexão foi chancelada por construtos teóricos que tratam da 
valorização do servidor, sua capacidade de analisar e propor intervenções na realidade objeto de 
seu trabalho e dos ganhos potenciais para as políticas públicas com iniciativas como estas. O 
percurso metodológico contou com pesquisa de natureza qualitativa que se utilizou de artigos, 
periódicos acadêmicos, dissertações e livros além da observação participante da equipe 
coordenadora do concurso em análise. Deste esforço, pode-se categorizar como pontos exitosos 
o envolvimento maciço do servidor, gestores e autoridades, o que deixou patente a capacidade 
daquele que lida com determinada realidade de analisá-la e propor meios factíveis de alterá-la. 
Foi possível ainda catalogar mudanças necessárias no processo de condução da ação bem como 
estruturar tais mudanças já para a edição do Prêmio Inova Minas Gerais de 2017. 

 
Palavras-chave: Desenvolvimento de pessoas; Valorização do servidor; Iniciativas 
implementadas de sucesso; Ideias inovadoras implementáveis; Concurso; Prêmio Inova 
Minas Gerais. 
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1 Introdução 

 
Os estados brasileiros passaram, a partir da década de 1990, por uma grave crise 

fiscal e sucateamento da máquina pública, ficando eminente a necessidade de uma 
reforma administrativa. 

Em Minas Gerais, esse cenário não era diferente, de forma que, em 2003, foi 
implementada a reforma gerencial da Administração Pública mineira. Para o alcance 
dos objetivos propostos, foi necessária a busca por novas maneiras de gerir, a 
reformulação da estratégia, a redefinição de estruturas e sistemas, estabelecer novas 
práticas de gestão e transformar a cultura organizacional.   

Nesse sentido, o conceito de inovação e modernização passa a ser o eixo 
fundamental para a execução da estratégia e, para o sucesso do projeto, foi necessário 
que os servidores estivessem mobilizados e envolvidos com tais objetivos e na busca de 
modernização e inovação.  

A partir de 2005, o Estado de Minas Gerais buscou implementar um modelo de 
desenvolvimento direcionado à disseminação de soluções que servissem de inspiração 
ou referência para iniciativas e/ou ideias que, consequentemente colaborassem para o 
avanço da capacidade do governo. Nesse sentido, foi instituído por meio do Decreto 
estadual 44.077, de 21 de junho de 2005, o “Prêmio Excelência em Gestão Pública do 
Estado de Minas Gerais”, que visava reconhecer, valorizar e premiar os servidores, 
empregados públicos e estagiários que atuassem de forma criativa e proativa com a 
apresentação de experiências e formulação de ideias passíveis de implementação na 
Administração Pública Estadual. 

Até o ano de 2014, o referido concurso premiou 103 ideias e experiências, sendo 
80 financeiramente e 23 com menção honrosa.  

O presente artigo objetiva relatar e refletir sobre a trajetória do Prêmio como 
modalidade de desenvolvimento de servidores, de diferentes níveis, no Poder Executivo 
de Minas Gerais, bem como as alterações e avanços recentemente implantados.  

As nuances e peculiaridades da ação implantada no Estado Minas Gerias, são 
igualmente relatadas e possui interface com a Subsecretaria de Gestão da Estratégia 
Governamental – SUGES, da SEPLAG. 

O conteúdo desenvolvido, permitiu uma reflexão que evidenciasse o atual 
estágio desta ação, as etapas utilizadas e os pontos críticos do processo no Estado de 
Minas Gerais também são apresentadas neste artigo. 

 
 

2 Referencial Teórico  

Alguns construtos precisam ser alinhados a fim de que se estabeleçam os 
contornos teóricos dentro dos quais se dará a análise da realidade estudada neste artigo. 
Tais construtos versam sobre mecanismos que visam o reconhecimento e valorização 
dos servidores, empregados públicos e estagiários que atuam de forma criativa e 
proativa com a apresentação de experiências e formulação de ideias passíveis de 
implementação na Administração Pública Estadual. 

A conexão da motivação com o comportamento e com o desempenho é 
estabelecida facilmente tanto pelos cientistas como pelas pessoas leigas. O 
comportamento é percebido como sendo provocado e guiado por metas pessoais, que 
realiza um esforço para atingir determinado objetivo. Muitos autores consideram a 
motivação humana como um processo psicológico estreitamente relacionado com o 
impulso ou com a tendência a realizar com persistência determinados comportamentos. 
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A motivação no trabalho, por exemplo, revela-se pela tendência do empregado em 
realizar com rapidez e precisão suas tarefas e persistir na sua execução até conseguir o 
resultado previsto ou esperado. Geralmente, salientam-se três componentes na 
motivação: o impulso, a direção e a persistência do comportamento (Mitchell, 1982; 
Kanfer, 1990, 1992; Katzel e Thompson, 1990). 

A temática “motivação no trabalho” recebe relevante interesse na literatura 
internacional devido, provavelmente, à sua relação próxima com a produtividade 
individual e organizacional. O problema da motivação no trabalho situa-se, 
inevitavelmente, no contexto da interação dos interesses da organização com os 
interesses do empregado. As duas partes envolvem-se numa parceria, na qual cada uma 
delas apresenta, explicita e/ou implicitamente, as suas expectativas e demandas. Da 
parte da organização, existem demandas explícitas e claras relacionadas ao desempenho 
do empregado e à sua conduta dentro da empresa. Em relação ao desempenho, a 
empresa exige que os seus membros desempenhem suas funções determinadas, em 
períodos programados de trabalho e com padrões de quantidade e qualidade que 
atendam ao que foi previamente estabelecido. Todas estas atividades fazem parte do 
papel atribuído ao empregado e são, geralmente, regidas pelo próprio contrato de 
trabalho. Para a execução das tarefas, a empresa proporciona aos seus empregados as 
condições e os matérias necessários, este último podendo, muitas vezes, não 
corresponder às exigências das tarefas e da própria organização. (Tamayo e Paschoal, 
2003). 

As demandas da organização também dizem respeito ao cumprimento de 
padrões de comportamento que ditam o convívio dos seus membros, à própria execução 
do trabalho e à tramitação interna dos processos ou projetos organizacionais. Além 
disso, existem expectativas ou demandas implícitas da empresa quanto a 
comportamentos espontâneos do empregado. Trata-se de comportamentos que são de 
grande relevância para o bom funcionamento da organização (Katz e Kahn, 1974). De 
forma geral, pode-se dizer que são atos que os trabalhadores executam de forma 
espontânea e que são benéficos para o sistema organizacional. Vários comportamentos 
deste tipo têm sido estudados, tais como: cidadania organizacional (Smith, Organ e 
Near, 1983), comportamentos extra-papel (Pearce e Gregersen, 1991), comportamentos 
pró-social (George, 1991), espontaneidade organizacional (George e Brief, 1992) e 
civismo organizacional (Porto e Tamayo, 2002; Siqueira, 2002). Estes comportamentos 
apresentam em comum duas caraterísticas: eles são espontâneos e benéficos para a 
organização. Segundo Katz e Kahn (1974), as empresas/organizações que se baseiam 
exclusivamente no papel prescrito, possuem uma estrutura extremamente frágil. O 
comportamento espontâneo é necessário para a consecução das funções organizacionais 
não estabelecidas formalmente pela organização. 

As demandas do empregado no ambiente organizacional referem-se, 
fundamentalmente, a ser tratado e respeitado como ser humano e a encontrar na 
organização oportunidades para satisfazer as suas necessidades e atingir os seus 
objetivos e expectativas por meio da própria atividade do trabalho. Quando o ser 
humano entra numa organização para trabalhar, o seu interesse básico não é aumentar o 
lucro dessa organização ou empresa, mas satisfazer necessidades pessoais de ordens 
diversas. Se ele não encontrar no trabalho meios de satisfazer as suas expectativas e de 
atingir as metas principais da sua existência, ele não se sentirá numa relação de troca, 
mas de exploração. O empregado aporta ao trabalho as suas habilidades e 
conhecimentos, a sua experiência e criatividade, o seu entusiasmo, a sua energia e a sua 
motivação. Na sua bagagem inicial, leva também as suas limitações, particularmente ao 
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nível dos conhecimentos e habilidades necessários para a execução do seu trabalho. 
(Tamayo e Paschoal, 2003). 

Entre a pessoa e a organização onde ela trabalha, existe uma verdadeira 
dinâmica que é essencial para o alcance dos objetivos organizacionais e do empregado. 
Esta dinâmica é definida pelas exigências do próprio trabalho e da organização e pelas 
demandas do empregado (Peiró e Prieto, 1996). O equilíbrio entre as duas fontes desta 
dinâmica (o trabalho/empresa e a pessoa) possibilita desdobramentos positivos tanto 
para a organização quanto para o empregado. Os benefícios para a organização 
manifestam-se na qualidade e na quantidade de trabalho executado pelo empregado. As 
consequências para ele consistem principalmente no nível da realização pessoal, da 
satisfação, do bem-estar e da autoestima. Segundo Erez (1997), empregados 
insatisfeitos não apresentam disposição para dedicar esforço, conhecimentos e 
habilidades pessoais no seu trabalho. Logo, é fundamental que a organização valorize, 
de forma eficiente, os seus empregados, caso queira manter um lugar de destaque no 
mercado altamente competitivo de hoje. 

Dessa forma, é possível enxergar o Prêmio Inova Minas Gerais como uma ação 
de valorização, visto que concede aos servidores, empregados públicos e estagiários um 
canal para que possam apresentar iniciativas e propor ideias inovadoras com potencial 
para melhorar a prestação dos serviços públicos e aprimorar os processos de trabalho. 
Além do incentivo financeiro, os proponentes tem a oportunidade de vocalizar 
propostas capazes de alterar a realidade dos cidadãos mineiros. 

 

2.1 Prêmio Excelência em Gestão Pública do Estado de Minas Gerais 

O “Prêmio Inova Minas Gerais”, que até então era denominado “Prêmio 
Excelência em Gestão Pública do Estado de Minas Gerais”, foi instituído em 2005 e é 
coordenado, desde 2011, pela Subsecretaria de Gestão de Pessoas por meio da 
Superintendência Central de Política de Recursos Humanos – SCPRH e da Diretoria 
Central de Gestão do Desenvolvimento do Servidor – DCGDES, em parceria com o 
Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG e a Fundação João Pinheiro – 
FJP.  

Para fins de participação do concurso, considerava-se público alvo os servidores 
em atividade na administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo 
estadual, o empregados públicos em exercício nas empresas públicas subsidiadas pelo 
Tesouro do Estado (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de 
Minas Gerais - EMATER, Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais - 
EPAMIG e Rádio Inconfidência), bem como os Estagiários em curso regular de ensino 
mantido pelo poder público ou pela iniciativa privada, em nível superior, com 
funcionamento autorizado ou reconhecido pelos órgãos competentes, que estivesse em 
estágio nos órgão ou entidade da administração direta, autárquica e fundacional do 
Poder Executivo estadual. 

O Prêmio era dividido em duas categorias: Servidor, composta por três 
modalidades (Ideias inovadoras implementáveis, Experiências e iniciativas de sucesso 
realizadas sem auxílio técnico/financeiro e Experiências e iniciativas de sucesso 
realizadas com auxílio técnico/financeiro) e Estagiário, composta apenas pela 
modalidade Ideias inovadoras implementáveis. Os três primeiros lugares de cada 
modalidade foram premiados com R$8.000,00, R$4.000,00 e R$2.000,00, 
respectivamente, em cerimônia com a presença do Governador de Estado. 

As ideias e/ou projetos inscritos nas modalidades supramencionadas  
apresentaram os seguintes temas: Gestão da Informação e Comunicação, Gestão 
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Estratégica; Gestão de Pessoas; Planejamento e Gestão Orçamentária e Financeira: 
ações direcionadas à utilização eficiente e responsável dos recursos públicos, que 
priorizem a redução de custos e o aumento da produtividade; Gestão de Materiais e 
Serviços, Logística e Patrimônio; Sustentabilidade; Simplificação de Processos; 
Governança Social; Responsabilização e Transparência; Avaliação e Monitoramento de 
Políticas Públicas; e outros que tratassem de ações relacionadas à gestão que não se 
enquadraram nos temas anteriores e que são relevantes para otimização da gestão 
pública. 

Para fins de seleção e avaliação das ideias e/ou projetos inscritos foi constituída 
uma comissão de avaliação formada por técnicos, especialistas e/ou representantes de 
instituições que atuavam no campo da administração ou em áreas correlatas às temáticas 
do concurso, de reconhecida experiência ou notório saber em âmbito nacional e/ou 
internacional. 

Em 2014, em sua 9ª edição, o prêmio trouxe uma inovação na modalidade 
“Ideias Inovadoras implementáveis”. As ideias/projetos que concorreram foram aquelas 
inscritas e pré-selecionadas pelo Núcleo Central de Inovação e Modernização 
Institucional – NCIM, da Subsecretaria de Gestão da Estratégia Governamental - 
SUGES. Tais ideias/projetos foram enviadas para a Comissão de Avaliação do Prêmio 
que decidiu quais foram os vencedores. 

A interface entre o Prêmio Excelência em Gestão Pública e o Ciclo da Inovação 
na Gestão Pública gerenciado pelo NCIM, fez parte do Programa Estruturador 
Descomplicar – Minas Inova, que otimizou a seleção de ideias/projetos inovadores que 
poderiam ser implementados em 2015. As aprovações dos projetos do Ciclo da 
Inovação na Gestão Pública obedeceram a critérios como geração de receita ou 
economia para o Estado, inovação aberta, prazo de implantação, disponibilidade de 
recursos financeiros, humanos e de infraestrutura para que fossem executados.  

As inscrições para o 9º Prêmio Excelência em Gestão Pública foram realizadas 
nas 11 áreas temáticas supramencionadas para as modalidades “Experiências e 
iniciativas de sucesso realizadas sem auxílio técnico/ financeiro” e “Experiências e 
iniciativas de sucesso realizadas com auxílio técnico/ financeiro”. Já para as ideias 
inscritas nas modalidades “Ideias inovadoras implementáveis” foram apresentadas 
contribuições para a modernização da gestão pública, por meio de identificação de 
necessidades e promoção de ações que causaram impactos positivos e significativos, em 
pelo menos um dos seguintes Processos Estratégicos formulados pelo NCIM: Gestão e 
Operação das unidades de atendimento integrado – UAI. Gestão de Pessoas; Minas 
logística, Infraestrutura de Defesa Social e Saúde Integrada. Ao longo de suas 09 
edições, o Concurso, premiou 103 ideias e iniciativas, sendo 80 financeiramente e 23 
com menção honrosa.  

O ano de 2015, foi marcado pela troca da gestão no Poder Executivo Estadual, 
de maneira que foi encomendado a revisão do modelo até então disposto do Prêmio. A 
equipe responsável pela coordenação técnica do Concurso identificou pontos de 
melhoria no antigo modelo, tornando-o mais atrativo e capaz de fomentar a proposição 
de ideias capazes de impactar positivamente a prestação dos serviços públicos, bem 
como a apresentação de iniciativas que possuam resultados comprovados/melhores 
práticas e que tenham potencial de aplicação em outros órgãos/entidades. 

 

2.2 Prêmio Inova Minas Gerais 

Nesse sentido, em 2016, por força do Decreto 46976, de 04 de abril de 2016, 
fora instituído o “Prêmio Inova Minas Gerais”, cujo objetivo é identificar e gerar novos 
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conhecimentos em gestão pública, reconhecer, valorizar, premiar e divulgar 
experiências de melhores práticas da Administração Pública Mineira, ideias e propostas 
passíveis de implementação (MINAS GERAIS, 2016). 

Nesta 1ª edição visando ampliar o escopo do antigo Prêmio Excelência, de 
maneira a dar uma tratativa mais explicita a processos, fomentou-se não somente a 
apresentação de políticas públicas desenvolvidas em prol do cidadão mineiro, bem 
como mudanças no público alvo, nas categorias, modalidades, temáticas, premiação e 
comissão julgadora. 

Com relação ao público alvo, este foi ampliado para a 1ª edição do Prêmio Inova 
Minas Gerais, permitindo a participação dos servidores designados e de todos os 
empregados públicos, inclusive os integrantes dos quadros das sociedades de economia 
mista. 

Ao que se refere às categorias do concurso, primeiramente, restou consignado 
diante do histórico anterior que o quantitativo de ideias e iniciativas propostas por 
estagiários vinha diminuindo consideravelmente ao longo dos anos. Sendo assim, 
acreditou-se que a existência de uma categoria específica para esses já não se justificava 
mais. Assim, os estagiários concorrerão na mesma categoria dos servidores.  

Ademais, verificou-se ser mais apropriada a divisão das categorias tendo por 
base o estágio de implementação da ideia ou iniciativa. Sendo assim, o Prêmio passou a 
ser composto por 02 categorias, a saber: Ideias inovadoras implementáveis e Iniciativas 
implementadas de sucesso. 

A categoria “Ideias Inovadoras Implementáveis” tem como característica 
principal a apresentação de ideias provenientes de conhecimento próprio e/ou 
experiências adquiridas no exercício da função dos proponentes.  As ideias dessa 
categoria são aquelas ainda não implementadas.  

Esta categoria integra o Ciclo da Inovação, metodologia desenvolvida pelo 
NCIM para identificar ideias inovadoras implementáveis. As ideias classificadas como 
estratégicas, críticas e inovadoras poderão obter o apoio do NCIM para 
desenvolvimento imediato ou para análise de sua viabilidade por meio da incubadora de 
projetos. 

Já a categoria “Iniciativas Implementadas de Sucesso” tem como característica 
principal a apresentação de iniciativas implementadas provenientes da idealização, do 
desenvolvimento e da implementação de projeto com esforço e conhecimento 
adquiridos no exercício da função dos proponentes.  As categorias supramencionadas 
são divididas em 02 modalidades: Inovação em Políticas Públicas e Inovação em 
Processos Organizacionais.  

Na primeira modalidade, o foco foi a apresentação de ideias e iniciativas que 
procuram solucionar demandas da sociedade. O público alvo das ideias e iniciativas 
apresentadas nessa modalidade é o cidadão. Já na segunda modalidade, o foco foi a 
apresentação de ideias que introduzam aperfeiçoamentos em processos de trabalho.  Seu 
público alvo é a própria organização e seus colaboradores. 

No que diz respeito às temáticas abordadas no ano de 2016, o Prêmio Inova 
Minas Gerais trabalhou com os seguintes assuntos: 

 
1º Prêmio Inova Minas Gerais - 2016 

Ideias inovadoras implementáveis Iniciativas implementadas de sucesso 

Inovação em Processos 
Organizacionais 

Inovação em Políticas 
Públicas 

Inovação em Processos 
Organizacionais 

Inovação em Políticas 
Públicas 
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Gestão da Informação e 
Comunicação; 
 
Gestão Estratégica; 
 
Gestão de Pessoas; 
 
Planejamento e Gestão 
Orçamentária e 
Financeira; 
 
Gestão de Materiais e 
Serviços, Logística e 
Patrimônio; 
 
Sustentabilidade; 
 
Governança Social; 
 
Responsabilização e 
Transparência; 
 
Avaliação e 
Monitoramento de 
Políticas Públicas; 
 
Outros: ações 
relacionadas à gestão 
que não se enquadram 
nos temas anteriores e 
que são relevantes para 
otimização da gestão 
pública.  

Economia solidária  
Inclusão social  
 
Cooperativismo e 
associativismo  
 
Apoio a agricultura 
familiar e aos 
produtores rurais  
 
Inserção de jovens 
egressos 
 
Convívio nas escolas  
 
Cuidado com a saúde 
no campo 
 
Judicialização da saúde 
 
Turismo regional 

Gestão da Informação e 
Comunicação; 
 
Gestão Estratégica; 
 
Gestão de Pessoas; 
 
Planejamento e Gestão 
Orçamentária e 
Financeira; 
 
Gestão de Materiais e 
Serviços, Logística e 
Patrimônio; 
 
Sustentabilidade; 
 
Governança Social; 
 
Responsabilização e 
Transparência; 
 
Avaliação e 
Monitoramento de 
Políticas Públicas; 
 
Outros: ações 
relacionadas à gestão 
que não se enquadram 
nos temas anteriores e 
que são relevantes para 
otimização da gestão 
pública.  

Água e Saneamento; 
 
Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento; 
 
Arte e Cultura; 
 
Defesa Social; 
 
Desenvolvimento 
Agrário; 
 
Desenvolvimento 
Econômico; 
 
Direitos Humanos, 
Participação Social e 
Cidadania; 
 
Educação; 
 
Esportes e Lazer; 
 
Meio Ambiente e 
Desenvolvimento 
Sustentável; 
 
Saúde; 
 
Trabalho e 
Desenvolvimento 
Social; 
 
Transportes e Obras 
Públicas; 
 
Turismo 

Quadro 1 – Temáticas abordadas na 1ª Edição do Prêmio Inova Minas Gerais – 2016 
Fonte: SEPLAG, 2016 

Já no que diz respeito à Comissão Julgadora, esta foi composta por 
pesquisadores da Fundação João Pinheiro e servidores de órgãos finalísticos da 
Administração Direta, Autárquica e Fundacional para a modalidade “Inovação em 
Políticas Públicas” e de servidores da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão 
para a modalidade “Inovação em Processos Organizacionais”.  

A mudança na composição da Comissão Julgadora objetivou valorizar os 
servidores do próprio Estado, visto que na Administração Pública Mineira é possível 
identificar servidores extremamente qualificados nas temáticas propostas pelo concurso 
e com grande capacidade para avaliar os trabalhos apresentados no Prêmio. 

Com relação à premiação dos vencedores do Concurso, sua lógica foi mantida, 
inclusive com a concessão de menções honrosas. Contudo, os três primeiros de cada 
uma das 4 modalidades foram premiados com, respectivamente, R$5.000,00, 
R$3.500,00 e R$2.000,00.  Apesar do valor da premiação ter sido reduzido, houve a 
criação de uma quarta modalidade, de maneira que mais ideias e servidores foram 
premiados. 

Finalmente, com relação aos recursos para custeio do Prêmio, houve uma 
significativa alteração.  O Prêmio Excelência, em suas nove edições, contou com o 
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patrocínio do BDMG para pagamento das premiações e dos membros da Comissão 
Julgadora. Contudo, em 2016, a 1ª Edição do Prêmio Inova Minas Gerais foi custeada 
com recursos oriundos, exclusivamente, da Secretaria de Estado de Planejamento e 
Gestão. 

Em sua 1ª Edição, o Prêmio Inova Minas Gerais teve 233 inscrições registradas, 
premiando 12 trabalhos com valor pecuniário e 04 com menção honrosa. Os vencedores 
do Concurso foram conhecidos em cerimônia realizada na sede do Governo Estadual e 
contou com a presença do Governador Fernando Damata Pimentel. 

Em 2017 ocorrerá a 2ª Edição do Prêmio Inova Minas Gerais, que terá 
modificações nas temáticas das duas modalidades do concurso. Com relação à 
modalidade Inovação em processos, poderão ser inscritas ideias e iniciativas que 
tenham como foco os fluxos internos de trabalho, bem como a melhoria do atendimento 
aos cidadãos. Já na modalidade Inovação em Políticas Públicas, para concorrer ao 
Prêmio, as ideias e iniciativas deverão estar alinhadas com o Plano Mineiro de 
Desenvolvimento Integrado (PMDI 2011-2030) conforme Quadro 2 abaixo. 

 
 CATEGORIAS 

MODALIDADES 
Ideias Inovadoras 
Implementáveis 

Iniciativas Implementadas de 
Sucesso 

Inovação em Processos 

T
E

M
Á

T
IC

A
S 

Inovação em Processos Organizacionais de Suporte 
Inovação em Processos Finalísticos 

Inovação em Políticas 
Públicas 

Desenvolvimento Econômico e Sustentável 
Agronegócio e Desenvolvimento Agrário 
Infraestrutura e Logística 
Saúde e Proteção Social 
Segurança Pública 
Educação, Ensino Superior, Cultura, Esportes e Juventude 
Apoio aos Municípios 
Governo 

Quadro 2 – Temáticas abordadas na 2ª Edição do Prêmio Inova Minas Gerais – 2017.  
Fonte: SEPLAG, 2017 

Na Categoria Ideias inovadoras, os trabalhos inscritos deverão, prioritariamente, 
propor soluções implementáveis para um dos desafios estratégicos integrantes das 
temáticas elencadas (Quadro 3 e Quadro 4): 

 
Inovação em Políticas Públicas 

Temática Desafio Descrição 

Desenvolvimento 
Econômico e 
Sustentável 

Diversificação e 
expansão da 
economia 

 Diversificar e expandir a economia mineira em direção a 
setores que possuam maior intensidade tecnológica, ampliar sua 
competitividade, aperfeiçoar o ambiente regulatório e as 
condições tributárias.  

Desenvolvimento 
regional 

Promover o desenvolvimento regional sustentável e inclusivo 
com ênfase nas potencialidades locais e complementariedades 
inter-regionais e integrar as políticas públicas estaduais aos 
planos municipais e regionais. 

Interação entre 
setores produtivos 
e acadêmico-
científico 

Ampliar e fortalecer a interação entre os setores produtivos e o 
setor acadêmico-científico para impulsionar os processos de 
inovação e potencializar recursos e esforços.  
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Sustentabilidade 

Promover o desenvolvimento econômico social sustentável e 
aperfeiçoar os mecanismos de regulação e fiscalização, 
garantindo a proteção, recuperação e conservação de meio 
ambiente. 

Agronegócio e 
Desenvolvimento 

Agrário 

Apoio à 
agricultura 
familiar 

Fortalecer a agricultura familiar, estimulando a inclusão 
produtiva e a sustentabilidade econômica, social e ambiental, 
promovendo a cidadania. 

Apoio às famílias 
assentadas 

Promover a estruturação econômica e social das famílias 
assentadas, bem como fomentar os níveis de competitividade do 
agricultor familiar assentado. 

Regularização 
fundiária rural 

Promover a política de regularização fundiária rural, 
possibilitando a sucessão rural, gerando o fortalecimento da 
agricultura, a inclusão social e produtiva, além de garantir a 
segurança jurídica. 

Fortalecimento do 
agronegócio 

Fortalecer e modernizar as cadeias produtivas e fomentar a 
agregação de valor aos produtos do agronegócio mineiro. 

Infraestrutura e 
Logística 

Fortalecimento da 
Infraestrutura 

Ampliar, diversificar, modernizar e integrar a infraestrutura e as 
modalidades de transportes para proporcionar competitividade 
logística, reduzir tempo e custo e aumentar a qualidade, 
conforto e segurança. 

Fontes de energia 
renováveis 

Promover o aumento da geração e utilização de fontes 
alternativas renováveis de energia. 

Acesso ao 
saneamento 
básico e aos 
recursos hídricos 

Ampliar o acesso aos serviços de saneamento básico em âmbito 
urbano e rural, bem como aos recursos hídricos para consumo 
no semiárido mineiro.   

Garantia do 
acesso à habitação 

Aperfeiçoar a política de habitação em Minas Gerais e a 
mediação de conflitos fundiários urbanos e rurais, buscando 
reduzir o déficit habitacional e garantir o direito social à 
moradia popular. 

Saúde e Proteção 
Social 

Enfrentamento às 
epidemias 

Desenvolver estratégias e ações de enfrentamento à dengue, 
zika, chikungunya e febre amarela e demais epidemias, bem 
como as suas causas. 

Integração 
intersetorial 

Desenvolver uma política de saúde integrada às demais políticas 
sociais, educacionais e econômicas.  

Pobreza no campo 
e situações de 
vulnerabilidade 

Promover o enfrentamento da pobreza no campo e a inclusão 
social de pessoas em situação de vulnerabilidade social. 

Articulação das 
políticas de 
assistência social 

Aprimorar a articulação das ações e políticas de proteção social, 
contribuindo para uma atuação adequada em situações de risco, 
de ameaça e de violação de direitos. 

Segurança 
Pública 

Integração 
intersetorial 

Aprimorar a atuação integrada das organizações de Proteção 
Social e Segurança Pública intervindo sobre as dinâmicas 
geradoras da violência, com o objetivo de prevenir a 
criminalidade e aumentar a segurança e a sensação de 
segurança. 

Prevenção ao uso 
de drogas 

Fortalecer as políticas de prevenção ao uso de drogas, proteção, 
promoção e reinserção social de usuários, bem como integrá-las 
às políticas de educação, saúde e assistência social. 

Aperfeiçoamento 
do Sistema 
Prisional e 
Socioeducativo 

Aprimorar o sistema prisional e socioeducativo, criando 
condições efetivas de humanização, educação continuada e 
ressocialização de egressos. 

Situações de 
riscos e desastres 

Aprimorar as ações de prevenção e resposta a situações de 
riscos e desastres coletivos. 

Ações de 
Inteligência 

Potencializar as ações de inteligência em segurança pública para 
prevenir e reprimir a criminalidade. 
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Educação, ensino 
superior cultura, 

esportes e 
juventude 

Aperfeiçoar o 
Sistema 
Educacional 

Prover o ensino médio de qualidade de forma a ampliar as taxas 
de proficiência no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e 
no Programa de Avaliação da Rede Pública de Educação Básica 
(PROEB) e diminuir a taxa de evasão e distorção idade/série 
entre os jovens. 

Sistema 
Educacional 
Inclusivo 

Melhorar o acesso de estudantes com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação na 
rede pública, de forma a promover um sistema educacional 
inclusivo. 

Desenvolvimento 
Tecnológico 

Fortalecer a cultura digital fomentando a apropriação das 
tecnologias digitais educacionais nos processos educativos, a 
fim de promover a equidade e qualidade da educação. 

Identidades 
Culturais 

Fortalecer e difundir as diversas identidades e manifestações 
culturais nos territórios mineiros, especialmente no que tange às 
comunidades tradicionais. 

Apoio aos 
municípios 

Capacidade 
Institucional 

Aprimorar a capacidade institucional dos municípios mineiros e 
dos consórcios públicos intermunicipais com vistas a melhorar 
sua atuação e seu relacionamento com o Estado. 

Alinhamento 
governamental 

Alinhar os programas de governo que tenham por objetivo 
auxiliar o desenvolvimento municipal, gerando sinergia e 
evitando replicações e sobreposições de ações. 

Desenvolvimento 
de políticas 
públicas 

Auxiliar os municípios na formulação, planejamento, 
implementação e avaliação de políticas públicas. 

Governo 

Aprimoramento 
de Políticas 
Públicas 

Aperfeiçoar as estratégias de planejamento, implementação e 
avaliação de políticas públicas, com foco na participação social 
e nos territórios mineiros, visando o desenvolvimento e a 
redução de desigualdades regionais. 

Gasto Público 
Adotar mecanismos para aprimorar a alocação e execução do 
gasto público.  

Arrecadação de 
recursos 
financeiros 

Fortalecer e ampliar a arrecadação de recursos financeiros e 
viabilizar fontes alternativas de recursos. 

Transferências e 
Repasses aos 
Municípios 

Aprimorar as estratégias e os critérios utilizados pelo Estado 
para a celebração e gestão de transferências e repasses de 
recursos governamentais. 

Quadro 3 – Modalidade Inovação em Políticas Públicas. Fonte: SEPLAG, 2017. 

 
Inovação em Processos 

Temática Desafio Descrição 

Inovação em 
Processos 

Organizacionais de 
Suporte 

Integração e visão 
sistêmica 

 Promover maior integração dos processos internos 
ao Governo em suas diferentes áreas e órgãos, bem 
como em conjunto com outras esferas 
governamentais, fortalecendo a visão sistêmica e 
melhor utilização dos recursos disponíveis. 

Planejamento e 
organização do trabalho 

Melhorar a estruturação e aprimorar o planejamento 
da força de trabalho nos órgãos e entidades, atuando 
de forma proativa e contribuindo para maior 
eficiência e melhor alocação dos servidores. 

Simplificação e 
desburocratização de 
processos 

Eliminar atividades desnecessárias ou redundantes, 
desperdícios, retrabalhos, em busca de economia e 
melhor utilização dos recursos existentes, levando a 
maior eficiência dos processos. 

Governo Aberto, 
transparência e controle 
social 

Melhorar o suporte e a disponibilização de dados e 
informações à sociedade, contribuindo para maior 
transparência da ação governamental. 
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Inovação em 
Processos Finalísticos 

 Aprimoramento, 
simplificação e 
humanização da relação 
entre Estado e cidadão 

Aproximar e facilitar a relação entre Estado e 
cidadão por meio de tecnologias, formas 
alternativas de relacionamento e simplificação dos 
processos. 

Integração entre os atores 
governamentais para 
melhoria dos serviços 

Promover a melhoria dos serviços prestados à 
sociedade, por meio de uma atuação integrada, 
sistêmica e coordenada dos órgãos e entidades 
governamentais, bem como entre as esferas 
governamentais.  

Melhoria da qualidade dos 
produtos e serviços 
públicos 

Melhorar as características de qualidade dos 
serviços e produtos ofertados pelo governo à 
sociedade, contribuindo para entregas mais 
aderentes às necessidades dos cidadãos. 

Ampliação do acesso aos 
serviços públicos 

Ampliar a capacidade de acesso na prestação dos 
serviços públicos, no que tange à sua capilaridade e 
diversidade, contribuindo para uma atuação mais 
inclusiva e igualitária. 

Quadro 4 – Modalidade Inovação em Processos 

Espera-se que nesta 2ª Edição do Prêmio Inova Minas Gerais haja a 
apresentação de iniciativas e a proposição de ideias inovadoras capazes de promover 
uma melhora na prestação dos serviços públicos e nos processos de trabalho, assim 
como de um aumento no número de inscrições. 

 
3 Metodologia 

 

3.1 Escolhas metodológicas 

Optou-se pela realização de uma pesquisa de natureza qualitativa que se utilizou 
de artigos, periódicos, dissertações e livros que tratam de construtos relacionados à 
valorização do empregado, sobretudo, desta em organizações públicas.  

Tais construtos foram confrontados com a realidade a seguir exposta a fim de, 
compreendendo o contexto da pesquisa, poder-se avaliar de maneira objetiva a ação 
objeto da análise a que se propõe. 

 

3.2 O contexto da pesquisa 

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais, foi criada 
pela Lei Delegada nº 112, de 25 de janeiro de 2007 , e tem como finalidade "coordenar 
a formulação, a execução e a avaliação de políticas públicas, visando ao 
desenvolvimento econômico, social e institucional do Estado; propor e executar 
políticas públicas nas áreas de recursos humanos, orçamento, recursos logísticos e 
tecnológicos, modernização administrativa, perícia médica e saúde ocupacional" 
(SEPLAG, 2017). 

Entendida como uma secretaria central, da qual irradiam as orientações para os 
demais órgãos e entidades, é também deste órgão que emanam as políticas de gestão de 
pessoas sob as quais estão sujeitos todos os servidores do poder executivo estadual.  

A Lei Delegada nº180 / 2011, ao dispor sobre a estrutura orgânica da 
Administração Pública do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, define em seu 
art. 211 a finalidade e as competências da SEPLAG e especificamente no que se refere à 
política de Gestão de Pessoas:  

VII – estabelecer normas, ações e políticas de recursos humanos 

direcionadas ao recrutamento e seleção, à avaliação, ao 
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desenvolvimento, à qualificação e à valorização do servidor público, 

assim como orientar, coordenar, acompanhar e supervisionar sua 

implementação  

(MINAS GERAIS, 2001) 
 
Para tanto, dentre as unidades da Subsecretaria de Gestão de Pessoas, SUGESP, 

tem-se a Superintendência Central de Política de Recursos Humanos – SCPRH que 
encerra em si cinco diretorias, cada uma delas responsável pelo desenvolvimento e 
condução de diferentes subsistemas de Recursos Humanos.  

Para este artigo, a Diretoria Central de Gestão do Desenvolvimento do Servidor / 
DCGDES é a unidade sob a qual recai o foco da análise aqui proposta. 

3.2.1 Gestão do Desenvolvimento do Servidor 

A política de desenvolvimento do servidor público do Poder Executivo de Minas 
Gerais  conta, na atualidade, com ações voltadas à valorização e reconhecimento dos 
servidores, empregados públicos e estagiários. 

Tal esforço, reflete a necessidade já há muito reconhecida nos meios acadêmicos 
de que a gestão do desenvolvimento deve buscar formas de valorizar os servidores e 
promover um ambiente favorável à sua contribuição.  

Partindo dessa premissa, o Prêmio Inova Minas Gerais, ação sobre a qual recai a 
análise deste artigo, pode ser considerada uma prática que valoriza o servidor. 

 
 

4 Possíveis Reflexões 

 
Este artigo objetivou não apenas relatar, mas também refletir sobre a trajetória 

do Prêmio Inova Minas Gerais como modalidade de valorização de servidores, 
empregados públicos e estagiários dos diversos órgãos e entidades do Poder Executivo 
de Minas Gerais, e as alterações e avanços recentemente implantados. 

Pelo exposto, percebeu-se um alinhamento salutar entre a política de recursos 
humanos/desenvolvimento do servidor e a área responsável pela inovação estratégica do 
Estado de Minas Gerais. Essa harmonia entre as áreas reforça e torna mais coesa as 
escolhas, sobretudo em relação à valorização e ao desenvolvimento do servidor. 

O Prêmio atende ao destaque teórico que é dado não apenas em relação a 
metodologias relacionadas a valorização/desenvolvimento, mas também à flexibilidade 
e autonomia que tal Concurso impõe.  

O acesso também é positivo se, ao avaliar a literatura, percebe-se a 
universalidade da ação, não estando circunscrito a um determinado conjunto de 
participantes, mas estando aberto a todo aquele integrante do Poder Executivo estadual 
que se interessar. 

No entanto, alguns avanços precisam ainda ser realizados a fim de que a ação se 
modernize e efetivamente avance agregando efetivamente outras ferramentas que 
verticalizam na valorização/desenvolvimento e mantenham-se atraentes para os 
participantes. 
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