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LANÇAMENTO 
DO LIVRO!



CONTEXTO

O QUE É UM 
EXPERIMENTO?

RESULTADOS DOS 
EXPERIMENTOS

DESAFIOS



DOIS ANOS DO GNOVA



CONSTRUÇÃO COLETIVA



CERIMÔNIA
DE ABERTURA

DO GNOVA!
17 de agosto

de 2016  

REFORMULAÇÃO
DO CONCURSO 

INOVAÇÃO
Enap

Jun–Ago/2016

APLICATIVO
SUS

Ministério da Saúde 
Dez/2016–Jan/2017

ARENA DE
INOVAÇÃO

Anvisa
Out/2016

ATENDIMENTO
INTELIGENTE

Anvisa 
Fev/2017

CIDADANIA
FINANCEIRA

Departamento
de Educação

Financeira/BCB 
Nov/2016–Abr/2017

SICAF
Secretaria de
Gestão/MP

Mai–Jul/2017 

PLATAFORMA
CIDADANIA

DIGITAL
Sec. de Tecnologia   

da Informação e 
Comunicação/MP

Jan–Abr/2017

OFICINA
FÁBRICA 2.0

Anvisa
Mai/2017

APOIO A
HACKATHON 

Secretaria de Estado
de Planejamento, 

Orçamento e Gestão
GDF

Jun/2017

SUS
LEGAL

Ministério de Saúde 
Jun–Ago/2017

GERAÇÃO DE
COMPETÊNCIAS

PARA INOVAÇÃO
Enap

Ago/2017

LABORATÓRIO
DE EDUCAÇÃO

Enap
Mar–Set/2017 

IMERSÃO CANAIS
DE ATENDIMENTO

Anvisa
Out/2017–Mar/2018

ATOS.GOV
Imprensa Nacional

e Casa Civil
Nov/2017–Abr/2018

PROCESSO
NORMATIVO

Casa Civil
Mar/2018

BOLSAS DE
INOVAÇÃO

Enap
Jun/2017– em curso 

PPA
Secretaria de 
Planejamento 

e Assuntos 
Econômicos/MP

Jun–Jul/2018

FORMAÇÃO DE
FACILITADORES EM 
DESIGN THINKING

Anvisa
Mar–Ago/2018

Dar suporte à estruturaçãodo GNova a partir de capacitação da equipee apoio estratégico.    

Gerar ideias para aPlataforma de CidadaniaDigital. Quais estratégiase mecanismos aceleramo movimento para um governo digital?

AGOSTO SETEMBRO
OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO
JANEIRO

FEVEREIRO

MARÇO

ABRIL
MAIO JUNHO

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO
NOVEMBRO

DEZEMBRO

JULHO

JANEIRO

FEVEREIRO
MARÇO ABRIL MAIO

JUNHO

AGOSTO

JULHO

 

Fomentar a inovaçãoem governos por meio deprojetos que transformem a
gestão, operações ou tarefas 
de serviços públicos visando 
a melhorar os resultados para a sociedade.

Como podemos inovar em

metodologias e conteúdos

para melhorar os processos de

ensino e aprendizagem com

foco nos agentes públicos?   

Apoiar o desenvolvimento e

realização da 3º Semana de

Inovação em Gestão Pública –

Transformação Digital.  

Quais competências

e quais temas os cursos da

Enap devem desenvolver

para criar ou aumentar a 

capacidade de inovar dos

servidores públicos federais?

Debater os dilemas,desafios e soluções paraa transformação digital no governo, congregandoempresas e setor público.

Desenhar soluções
destinadas a aprimorar o

processo de elaboração de

atos normativos no âmbito

do Poder Executivo Federal.

Quais são as necessidades

das pessoas ao acessar o D.O.U.

e como melhor atendê-las na

nova plataforma?

Gerar capacidade para

aplicação de design

etnográfico em projetos 

de inovação e pesquisar

o uso dos canais de

atendimento da Agência. 

Formar rede de facilitadores

de oficinas de design thinking

e design sprint para projetos

de inovação.

Realizar teste de conceito deum modelo de governança parao PPA: O arranjo institucional proposto assegura a governança efetiva do PPA?

COLABORAÇÃO
COM MINDLAB

MindLab
Ago/2016–Dez/2018

Como podemos promover 
maior integração e
engajamento dos entes
do Sistema Nacional de 
Vigilância Sanitária no
processo de regulamentação
da Anvisa?   

 

Gerar ideias de novos

formatos para a 21ª edição

do Concurso Inovação na

Gestão Pública Federal.   

Apoiar a Anvisa 

no aperfeiçoamento 

e na modernização

de sua estratégia

de atendimento 

ao público.    

Facilitar encontros para discussão
de uma possível nova estrutura 
de financiamento e gestão para 
o Sistema Único de Saúde.

Conhecer as percepções
de pacientes, equipes de 
saúde e cidadãos em geral 
quanto à utilização de
aplicativo desenvolvido
pelo MS para marcação
de consultas via celular.    

Expandir as possibilidades
de ações para a promoção
da cidadania financeira. 

Identificar oportunidades
e aperfeiçoar a estratégia
de inovação implantada
por meio do projeto piloto
da Fábrica de Ideias.

CINE GNOVA:
EU, DANIEL BLAKE

Enap
Fev/2017

DESIGNAÇÃO
PARA COMITÊ 

BRASIL EFICIENTE
Presidência

Jul/2017

III SEMANA
DE INOVAÇÃO

Secretaria de Gestão
e Sec. de Tecnologia

da Informação e
Comunicação/MP

Out/2017

DESAFIOS DO
GOVERNO DIGITAL 

NO BRASIL
Brasscom 

e SETIC/MP
Mar/2018

ENTREGA DO
APLICATIVO

EMPURRANDO
JUNTOS

Enap
Mai/2018

MISSÃO OCDE:
PEER REVIEW

SOBRE SISTEMA
DE INOVAÇÃO

Enap
Mai/2018

DOIS ANOS
DE INOVAÇÃO
EM GOVERNO!
Jornada de projetos do GNova 
pelo setor público brasileiro

Gerar capacidade
institucional para a
organização de eventos

de inovação aberta
voltados à solução de

problemas públicos pelo

Governo de Brasília.  

  

Identificar, a partir de

interação com usuários,

pontos de melhoria do 

sistema e auxiliar no 

desenho de estratégia 

de aperfeiçoamento. 

LINHA DO TEMPO DE PROJETOS



ENTREVISTAS COM PARCEIROS



CASO 4  –  Atos.gov: transformação 
digital do Diário Oficial da União

CASO 1 – Bacen: promoção de 
cidadania financeira

CASO 2  – SUS: aplicativo para marcação 
de consulta na atenção básica

CASO 3 –  SICAF: aperfeiçoamento do 
sistema de cadastramento unificado 
de fornecedores

CASO 5 – PPA: teste de novo modelo de 
governança para o Plano Plurianual

CASO 6  – Anvisa: investigação na 
Central de Atendimento

CASOS SELECIONADOS



LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO 
E EXPERIMENTAÇÃO

– Ambiente controlado para desenvolver e 
testar ideias que possibilitam gerar inovações

– Permissão agir diferente e questionar,  
segundo lógica experimental de pesquisa

– Abre precedentes para práticas que 
desafiam a estrutura estabelecida

– Colaboração e comprometimento  
da equipe e dirigentes

– Busca-se perspectiva dos usuários  
para apoiar a decisão

– Abertura de possibilidades  
de ação do Estado



O QUE ENTENDEMOS 
COMO EXPERIMENTO

– Objetivo de aprendizado em pequena  
escala, rápido e de baixo custo

– Teste de hipóteses para verificar  
na prática os efeitos

– Ensaia o futuro

– Minimiza riscos e o custo de fracassar



POR QUE EXPERIMENTOS 
PARA INOVAR?

– Inovação tende a desestabilizar  
sistemas existentes

– Resultados imprevisíveis estão em 
desacordo com a governança burocrática 

– A experimentação ocorre a uma distância 
segura do cotidiano e em condições 
controladas, com o objetivo de gerar ideias 
úteis que atendam às necessidades de 
usuários e demonstrem sua eficácia



Diferentes tipos de resultado  
segundo entrevistados:

1. Processo metodológico
2. Produtos
3. Participação no processo

QUAL É O VALOR GERADO 
PELOS EXPERIMENTOS DO 
GNOVA?



EFEITOS DO PROCESSO 
METODOLÓGICO

Contribuição das ações e métodos 
empregados no processo para 
entregas mais adequadas e relevantes

– Agilidade
– Importância de ouvir usuários
– Poder errar e consertar
– Identificar problemas ignorados
– Visão colaborativa



“Foi trabalho de desconstrução, 
de mudança de mentalidade 
para pararmos de propor solução 
sem entender direito o problema. 
Essa foi a principal lição.”
(Cidadania Financeira)



“Descobrimos que algumas 
questões que considerávamos 
positivas, na verdade, não 
eram consideradas positivas 
para os usuários.”
(Aplicativo SUS)



EFEITOS DO PRODUTO

Contribuição das entregas para 
desdobramentos estratégicos em 
termos organizacionais e sistêmicos

– Revisão e melhoria das soluções 
testadas
– Incorporação dos produtos na 
continuidade dos projetos
– Ampliou perspectiva dos servidores 
sobre possibilidades
– Eficiência e eficácia



“Todas as informações  
e insights que nós coletamos  
no processo com o GNova  
estão sendo importantes  
para continuar a discussão  
do modelo de governança.”
(PPA)



EFEITOS DA PARTICIPAÇÃO 
NO PROCESSO

Contribuição da participação de servidores 
no processo para geração de competências 
(aumento da capacidade de Estado) e 
incorporação de princípios de trabalho 
(para além de ferramentas)

– Dimensão aplicada das metodologias 
contribuiu para o desenvolvimento  
de competências para inovação
– Incorporação de princípios de  
trabalho do design
– Mudança de práticas e mentalidade



“Para qualquer solução 
que lançarmos no futuro, 
pensaremos em como 
melhorar nossa atuação 
junto aos usuários.”
(Sicaf)



“Foi incrível o amadurecimento 
da equipe. A gente não tinha 
essa visão de ‘vamos perguntar 
ao cidadão’.”
(Cidadania Financeira)



DESAFIOS ENCONTRADOS

– Governança rígida e baixo patrocínio político 
desincentivam a adoção de novas práticas

– Como transbordar os efeitos para além  
do experimento?

– Escala e escolha estratégica de projetos  
com foco em experimentação sistêmica



ESSÊNCIA EXPERIMENTAL

Precedentes de novas formas  
de atuação em governo

Experimentar na prática possibilidades 
dentro de um sistema que parece não 
mostrar aberturas

Manter vivo o questionamento  
e foco nos efeitos sociais desejados





OBRIGADA!
www.gnova.enap.gov.br
gnova@enap.gov.br
@gnovalab
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