
Como promover 
processos 
colaborativos 
para solução 
de problemas 
públicos? 

Caso 13 
Mobiliza+SP 

O que podemos 
copiar e colar 
deste projeto? 

Realização de: 
Responsáveis pelo caso 

O que é? 
O Mobiliza+SP é uma  
estratégia do Mobilab+  
para realização de  
concurso de projetos que  
engajou organizações e  
indivíduos envolvidos com  
programação e ciência  
de dados para viabilizar  
a abertura e promover o  
uso dos dados de radar  
em São Paulo. 

Pontos centrais 
Governança  
compartilhada: articulação  
entre diferentes órgãos  
públicos e da sociedade civil  
possibilita inovação 

Inovação aberta: 
Aproveita boas ideias  
de dentro e de fora da  
prefeitura na cocriação de  
soluções inovadoras para  
problemas da cidade 

Modelo jurídico: Concurso  
de projetos permite realizar  
contratação de soluções  
ajustadas à demanda da  
prefeitura  

Por que é
inovador? 

Mobilização de 
pesquisadores, 
programadores 

e empreendedores com 
desafios relevantes 

Construção 
colaborativa 
do projeto 

possibilitou que a solução 
encontrada fosse aderente 
à demanda pública 

Formato do 
concurso deu 
chances de 

contratação para micro e 
pequenas empresas 

Hackatona 
como etapa de 
seleção promove 

cocriação de problemas 
públicos 

Que problemas
busca resolver? 

uuContratos usuais não 
são ágeis, limitam 
inovação e dão pouco 
espaço para adaptar 
a solução à demanda 
pública 

uuDificuldade de 
contratar solução 
adequada à 
infraestrutura 
tecnológica da 
prefeitura 

Passos para promover 
soluções colaborativas  
para um problema público 

Articulação, com construção de uma  
agenda em torno da questão pública  
e mobilização de atores relevantes no  
tema 

Concepção colaborativa através de  
oficinas e de um evento aberto 

Cocriação do instrumento jurídico  
mobilizando participantes com  
diferentes conhecimentos técnicos 

Realização do concurso na prática  
garantindo a concorrência e  
assegurando que os passos previstos  
no edital fossem realizados 

Avaliação do processo de contratação  
para promoção de melhores práticas. 
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1) 

mobiliza O sp 

Fatores de sucesso Desafios 
uuJanela de oportunidade uuDimensionamento da 

política demanda 
uuAtratividade do concurso uuInternalização da 

de projetos solução encontrada 
uuGestão de conhecimento uuManter equipe engajada 
uuFortalecimento da uuMobilização de 

capacidade técnica interessados 
interna 

uuEngajamento de atores 
externos 

Resultados 

52 
inscritos em 18 
equipes hackatona 

6 soluções 
premiadas 

6 meses 
foi o tempo 
para realizar a 
contratação dos 
serviços 

1 
API em 
desenvolvimento 


