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CONSEQUÊNCIAS 

DA INOVAÇÃO



Desejáveis x Indesejáveis



Diretas x Indiretas



Antecipável x Não antecipável



Dados Relevantes Disponíveis

Clara Relação de Causa-Efeito

Complexos, Transversais e 

Incertos

Persistentes e difusos que 

parecem sem solução 



Wicked
Problems

Dificuldades de 
Definir

Interdependência 
e 

Multicausalidade

Soluções que 
podem levar a 
consequências 

inesperadas

Sem solução 
clara

Socialmente 
complexo

Envolve 
mudanças 

comportamentais

Fundamenta-se em 
fronteiras e 

responsabilidades 
organizacionais

Aparentemente 
não tratrável com 
fracasso crônico 

da política 
pública



Wicked Problems



CONSEQUÊNCIAS?



Tendências 
de 

Inovação





Central Innovation 
Hub – Canadá

Instalado no Gabinete do Conselho Privado, atua como
um centro de informação e orientação para todos os
departamentos governamentais;

 Conecta inovadores em todo o governo e setores;

 Um catalisador de inovação, criando soluções para
diferentes políticas, programas e desafios do
serviço público.



Oferece oportunidade para as equipes, arquitetos e pacientes co-
desenharem a infraestrutura e os serviços do hospital;

 Um grupo interdisciplinar negocia necessidades diferentes de
uma forma construtiva visando um resultado final através da
atividade de prototipagem.

Cardboard Hospital – Finlândia



Fundo de Preparação de Impacto – Reino
Unido

£2 milhões do fundo do gabinete do Primeiro Ministro para
financiar empreendimentos sociais que coloquem sistemas,
processos e governança em prática para entender e melhorar o
impacto social.



 Plataforma global de inovação, criada pela NASA, a USAID,
Departamento de Estado e NIKE, para reunir recursos em busca de
tecnologias inovadoras e ideias para o desenvolvimento;

 Busca de inovações transformadoras e conecta líderes e
especialistas para implementar 10 projetos inovadores sem
financiamento do governo;



Open Innovation: Prêmios, Desafios e 
Crowdsourcing



Gamificação



Behavioral Economics



Compras Públicas



Cidades Inteligentes



Digitalização – e-government



Design

Thinking



Selecione uma Inovação



1. Descreva, em linhas gerais, a inovação;

2. Que tendência(s) é utilizada na

inovação?

3. Explore a conveniência e as condições

para essa inovação ser replicada no

Brasil.

Exercício em Grupo


