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Roteiro

#1 Plano do Curso;

#2 Apresentação; Conceitos e Princípios;.

#3 Conceitos e Princípios; Estado e Inovação;

#4 Estado e Inovação;

#5 Setor Público x Privado;

#6 Trabalho em Grupo e Debate;
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- Nome;

- Familiariedade com o tema

inovação;

- O que Inovação para você?



O que é inovação?
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Fórum de Inovação ( FGV)



“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.”
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Fórum de Inovação ( FGV)



Não necessariamente é novidade, mas sim “criação de 

valor” – juntar coisas que já existem



Fórum de Inovação ( FGV)
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+ Valor = Escalonamento 



Fórum de Inovação ( FGV)

Disruptiva

Incremental



Ativadores



Inovação de: 

Escassez



Inovação de: 

Necessidades



Inovação de: 

Missões e 

Ambições



Inovação de: 

Urgências/Emergências



Inovação de: 

Oportunidades



Inovação de: 

Contexto e 

Conjuntura



E o que o Estado tem a 
ver com isso?



“Há uma profecia autorrealizável. Ao falarmos do Estado como

irrelevante, chato, nós realmente criamos organizações

públicas desse jeito. Então, o que realmente temos que fazer é

construir organizações estatais empreendedoras.”



Estado e Inovação



Visão Sistêmica da Inovação



Dados Relevantes Disponíveis

Clara Relação de Causa-Efeito

Complexos, Transversais e 

Incertos

Persistentes e difusos que 

parecem sem solução 



Wicked Problems



Problemas e Demandas

Novas e Crescente



Pós-NPM

Reformas Micro-Improvements



INOVAÇÃO NÃO É
UMA PANACÉIA





Há lugar para os “Mantenedores” e 

para os Inovadores!

Bom funcionamento

(estabilidade)

Inovação

(dinamismo)



Inovação Por Setores

Público Privado



Fase da 
Inovação

Privado Público 

Invenção

Dimensão da 
Inovação

Produtos, serviços, 
processos, posição no 
mercado e inovação 
gerencial

Os mesmo do Privado, mais 
políticas públicas, governança e 
retórica da inovação. 

Unidade de 
Análise

Firmas e setores industriais
Organização individual, setores 
industriais e institucionais

Ambiente 
indutor da 
inovação

Competitivo
Mudanças nas necessidades e 
aspirações da sociedade

Catalisadores
da inovação

Gerentes e funcionários
Redes
Inovação aberta com 
consumidores 

Gerentes e funcionários
Redes
Inovação aberta com cidadãos e 
apoiadores
Políticos e conselheiros de 
políticas públicas

Adaptado de Hartley (2013)



Fase da 
Inovação

Privado Público 

Implementação

Desenho
Organizacional

(estrutura
burocrática, 

tamanho, 
cultura

inovadora)

Tamanho fomenta inovação
em diferentes fases
Burocracia reduz inovação
Cultura apoia inovação

Tamanho fomenta inovação
em diferentes fases
Burocracia reduz inovação
Cultura apoia inovação

Critério de 
Sucesso

Lucro
Posição e Participação no 
Mercado

Melhorias no serviço para o 
público
Valor público

Accountability Para a firma Para o público

Adaptado de Hartley (2013)



Fase da 
Inovação

Privado Público 

Difusão

Motivação
para difundir

a inovação

Difusão restrita para 
explorar vantagens 
comerciais (patentes, ex.)

Expandir a difusão para 
outras organizações para 
melhorar os serviços 
públicos

Motivação
para  adotar
a inovação

Incentivos para aprender 
com os competidores

Ausência de incentivos para 
aprender com outro do 
mesmo campo

Adaptado de Hartley (2013)



Implicações para Inovação no setor público?

Inovação é cada vez mais tida por seu conteúdo
sistêmico e interativo, não determinístico e não
linear.

Setor público em inovação:

Restrição Condição Catalisador AGENTE



Investimento Público em Ciência, Tecnologia e Inovação



Inovações Institucionais Econômicas



Compras Públicas de Inovações (Procurement)



Inovações Institucionais Políticas



Inovações em Serviços Públicos



Inovação Organizacional 



Escolha uma inovação do governo

federal:

1. Qual a motivação que levou o Estado a

inovar nessa questão?

2. Que função o setor público desempenha?

3. Que tipo de inovação ela se enquadraria?

Exercício em Grupo


