
Metodologias de Inovação 
em Governo

Prof.: Pedro Cavalcante

Março de 2018





SETE ESTÁGIOS DA INOVAÇÃO

Oportunidades 
& Desafios

Gerando 
Ideias 

Desenvolvendo & 
Testando

Construindo
o Caso

Entregando &  
Implementando

Crescendo &  
Escalonando

Mudando o 
Sistema



Oportunidades e Desafios

O Estágio inicial do 
processo inovador 
pode ser definido 
como a necessidade de 
perguntar as questões 
certas e buscar 
ativamente a imediata 
inovação.

Etnografia
Evidências

Dados 
Reclamações
Depoimentos

Previsões



Gerando Ideias

Cria muitas ideias, mesmo 
muitas sendo pouco úteis, 
são delas que surgem as 
grande, radicais e 
transformativas ideias.

Inovação 
Democratizada

Inovação Aberta
Prêmios
Desafios

Crowdsourcing
Métodos Criativos



Desenvolvendo e Testando

Importante ter tempo, 
energia e persistência para 
testar diferentes protótipos, 
medir o que funciona e não 
ter medo de descartar o que 
não funciona

Prototipagem rápida
Co-design

Modelo de Custo-
Benefício

Desenho do Usuário
Storytelling

Blue printing



Construindo o Caso

Avaliação é crucial, veja a sua ideia pela lente dos usuários e 
financiadores céticos.

O que eles estão procurando?
Quais são os valores da entrega para eles?
É um produto viável?



Entregando &  Implementando

Pense bem pragmaticamente: 
O que a ideia necessita em 
termos de capacidades, pessoas, 
equipamentos, recursos físicos e 
apoio de outras organizações?

Desenho organizacional
Desenho de políticas públicas

Desenho de programas
Comunicação

Modelagem de Negócios



Crescendo e Escalonando

É importante definir qual a melhor estratégia de 
escalonamento ou difusão, seja dentro e fora da organização, 

interfederativa ou até mesmo internacionalmente. 

Crescimento organizacional
Descentralização 
Transferência de Práticas 
dentro do governo
Emulação de Legislação



Mudando o Sistema

Requer a capacidade de 
compreender como os 
sistema pode ser diferente e 
achar links entre essa 
perspectiva macro e ações 
pequenas que podemos 
fazer:

• Entender Tecnologias;
• Construir redes;
• Modificar 

comportamentos;
• Alterar leis.



A parte mais difícil do processo inovador é 
abrir espaço para o Novo



Como criar uma Cultura de Inovação?



“Eu ficarei feliz em dar uma ideia inovadora, mas cadê o 
manual?”





Como criar a Cultura de Inovação



Obrigado!!!!

Brasília, 18 de agosto de 2017

Pedro.cavalcante@ipea.gov.br
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