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Tema Como definir os desafios que possam estar sujeitos a Compra Pública de 

Inovação? 
Problema 
identificado 

A caracterização do problema foi uma etapa desenvolvida por meio de três 
oficinas baseadas na resolução de problemas identificados pela empresa como 
desafios à inovação, pois com métodos tradicionais não seria possível alcançar 
metas desafiadoras. 

Principais 
atividades  

1. Desenvolver equipes humanas com alto potencial de inovação para que 
aqueles que participem de oficinas e espaços de inovação onde são 
identificados novos problemas sejam pessoas-chave na construção de uma 
cultura de inovação. 
2. Priorizar os problemas a serem abordados nos desafios da inovação. 
3. Realizar um workshop sobre projetos em potencial a serem resolvidos com a 
compra pública de inovação das iniciativas já estabelecidas inicialmente para 
seleção. 
4. Iniciar o projeto no qual deve ser implementada a compra pública de 
inovação. 

Resultados 
obtidos 

1. Soluções inovadoras a serem integradas para resolver o problema 
2. Novos métodos e tecnologias que não teriam sido identificados se o projeto 
não fosse realizado com a consulta de mercado. 

Lições  
aprendidas 

1. Dispor de especialistas que possam resolver um processo tão desafiador para 
apoiar as diferentes fases. 
2. Monitorar constantemente os grupos dos envolvidos para não perder o 
interesse no projeto. 

 
Tema Como desenvolver critérios para selecionar soluções inovadoras? 
Problema 
identificado 

Formar uma equipe que conheça claramente o problema, com pessoas que 
possam orientar ao que é inovação para esse caso. Assim, juntos, possam 
identificar os critérios em cada um dos casos, de tal forma que nenhum erro seja 
cometido no processo de identificação dos critérios. 

Principais 
atividades  

1. Definir claramente o escopo do que é uma solução inovadora no contexto do 
problema. 
2. Validar os critérios com soluções potenciais e validar os critérios. 

Resultados 
obtidos 

Folhas de avaliação do projeto, com definição de critérios e suas definições. 

Lições  
aprendidas 

Continuamente, é necessário dar seguimento ao processo para tomar decisões 
oportunas frente às dificuldades e aos imprevistos, sem que isso mude o 
objetivo do projeto; ao contrário, que o fortaleça.  
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