
Inovação no Setor Público



Inovação? 
No setor público? No 

Brasil?



Tecnologias



Simples



“Inovação é uma ideia, prática ou

objeto percebido como novo... 

Importa pouco, do ponto de vista 

do comportamento humano, se a 

ideia é “objetivamente” nova... A 

percepção da novidade pelo

indivíduo é que determina sua

reação. Se a ideia é percebida como

nova, nesse sentido, é percebida

como uma inovação.”





Fórum de Inovação ( FGV)



FGV



INCREMENTAIS



DISRUPTIVAS





ATIVADORES DO 
PROCESSO INOVADOR



ESCASSEZ



Necessidade



AMBIÇÃO



EMERGÊNCIAS/URGÊNCIAS



OPORTUNIDADES



CONTEXTO/CONJUNTURA



Por onde começar?





Cavalcante e Camões, 2017



Inovação Organizacional 



Moses Myth - inovação não é milagre, é fruto 
de método mais que genialidade









Valores

EXPERIMENTAÇÃOGERAÇÃO DE 
VALOR PÚBLICO

ATUAÇÃO EM 
REDE

EMPATIA E FOCO 
NO USUÁRIO

ABERTURA AO 
RISCO

PROATIVIDADE COLABORAÇÃO



Prospectar

O que fazemos

Pesquisa em Inovação
Prêmio de Inovação

Visitas para Prospecção



CONCURSO 
INOVAÇÃO
Tem o propósito de reconhecer e 
valorizar os práticas inovadoras 
na Administração Pública e 
disseminar o conhecimento 
produzido pelos inovadores em 
suas soluções. 



SEMANA DE 
INOVAÇÃO
Evento anual que visa a reunir pensadores e 
líderes da área de inovação para 
compartilhar conhecimentos e experiências 
com o intuito de inspirar a audiência 
presente, promover o aprendizado e 
provocar o debate sobre o tema no âmbito 
do setor público brasileiro.



Prospectar Disseminar

O que fazemos

Pesquisa em Inovação
Prêmio de Inovação

Visitas para Prospecção

Semana de Inovação
Rede Inovagov

Publicações



Produzindo e disseminando conhecimento



Organização do Livro

1 Introdução

2

4 Tendências no Governo Federal

3 Abordagens Comparadas

2 Teoria sobre Inovação

5 Avanços e Caminho a Seguir no Brasil



FOMENTO À REDE 
DE INOVADORES 



Prospectar Experimentar Disseminar

O que fazemos

Pesquisa em Inovação
Prêmio de Inovação

Visitas para Prospecção

Design Thinking
Pesquisa Etnográfica

Insights 
Comportamentais

Semana de Inovação
Rede Inovagov

Publicações









Marcação de Consultas no SUS

Projeto com o Ministério da Saúde 
para gerar subsídios ao 
desenvolvimento de sistema de 
marcação de consultas do SUS





APLICATIVO SUS
Ministério da Saúde – DEZ/16 a JAN/17

Desafio: conhecer as percepções 

de usuários quanto à utilização 

de aplicativo desenvolvido pelo 

MS para marcação de consultas 

via celular.

Como as pessoas lidariam com 
um aplicativo para marcação de 
consultas online?

Metodologia: design etnográfico

Produto: mapa de insights 

(oportunidades de 

ação/intervenção) para apoiar o 

aperfeiçoamento do aplicativo. 





Insights 
Comportamentais

Simplesmente













Design é apropriado 
se...

Métodos analíticos 
lineares podem ser 
melhores se...

O Problema é centrado 
no ser humano?

Profundo conhecimento 
das pessoas (usuários)
envolvidos

Tem poucos humanos 
envolvidos no problema 
ou na solução

Com que clareza você 
entende o problema?

Nós precisamos explorar 
e gerar acordos

Nós conhecemos bem o 
problema e temos 
certeza da melhor 
solução

Qual é o nível de 
incerteza?

Tem muitas questões 
desconhecidas e as 
informações passadas 
são pouco úteis

O passado é um grande 
preditor do futuro

Quais dados já estão 
disponíveis? 

Existe muito pouca 
informação existente 
para avaliar

Existem muitas fontes de
informações análogas



Governo/Negócios 
Tradicionais

Design

Suposições 
subjacentes

Racionalidade e 
Objetividade; 
Realidade com fixa e 
quantificável

Experiência Subjetiva
Realidade construída 
socialmente

Método Análise visa prover a 
melhor (best) resposta

Experimentação interativa 
voltada para a melhor 
(better) resposta

Processo Planejando Fazendo

Indutores da 
decisão

Lógica e modelos 
numéricos

Percepções emocionais;
Modelos Experimentais

Valores Busca de controle e 
estabilidade;
Desconforto com 
incertezas

Busca de novidades;
Aversão ao status quo.

Níveis do Foco Abstrato ou Particular Movimento interativo entre 
o abstrato e o particular



TIME GNOVA



Marizaura Camões
Enap - GNova

marizaura.camoes@enap.gov.br
61 2020 3099


