
 
 

Esta ferramenta apresenta diferentes características 
para serem consideradas em um processo de inovação 
e de cocriação. Elas são inspiradas em diferentes 
teorias e levam em conta os principais desafios, tipos 
de problema, soluções e processos de inovação já 
realizados na Plataforma Desafios.

Use essa ferramenta para definir os tipos de problema, 
de solução, de inovação, de participação, o estágio da 
inovação e o impacto da premiação para ajudar no 
desenho da competição de inovação aberta.

Descreva o escopo do seu desafio com as 
suas percepções iniciais sobre o problema, as 
soluções imaginadas e as expectativas para o 
processo de premiação;

Faça uma análise reflexiva individual ou em 
grupo em relação a cada tópico disponível no 
anexo da ferramenta. Você pode utilizar essas 
sugestões de hashtags ou acrescentar outras 
ideias correlacionadas. Selecione somente 
aquelas que são diretamente aplicáveis ao 
seu desafio;

Discuta o resultado com seu time, para 
enriquecer a análise. E tenha sempre em 
mãos esse quadro, para orientar seu projeto 
na escolha das metodologias mais aderentes 
ao seu desafio.

O QUE É?

PARA QUE SERVE E QUANDO USAR?

COMO USAR?

Inspirado em:  NESTA Stages of Innovation, Public Participation Guide: Selecting the Right Level of Public Participation, NESTA Challenge 
Prizes: A Practice Guide, McKinsey & Company. ‘And the winner is...’: Philanthropists and governments make prizes count. 2009, A Leader’s 
Framework for Decision Making by David J. Snowden and Mary E. Boone.

Você está na 1ª fase: preparação 

TIPOLOGIAS DE DESAFIO 2 horas dificuldade  individual ou 
em grupo

Preparação Lançamento Premiação21 3 4 5 6 7

https://diytoolkit.org/background/
https://www.epa.gov/international-cooperation/public-participation-guide-selecting-right-level-public-participation
https://www.nesta.org.uk/toolkit/challenge-prizes-a-practice-guide/
https://www.nesta.org.uk/toolkit/challenge-prizes-a-practice-guide/
https://www.mckinsey.com/industries/public-and-social-sector/our-insights/and-the-winner-is-philanthropists-and-governments-make-prizes-count
https://hbr.org/2007/11/a-leaders-framework-for-decision-making
https://hbr.org/2007/11/a-leaders-framework-for-decision-making


TIPO DE PROBLEMA

ESCOPO DO DESAFIO

ESTÁGIOS DA INOVAÇÃO

Descreva aqui a sua primeira percepção 
do problema, relatando a situação 
atual, o tipo de solução desejada e suas 
expectativas sobre como a premiação 
ideal poderia ocorrer.

TIPO DE SOLUÇÃO

NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO

TIPO DE INOVAÇÃO

IMPACTO DA PREMIAÇÂO
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TIPO DE PROBLEMA

ESTÁGIOS DA INOVAÇÃO

#simples
#complexos
#caóticos
#emergentes
#internos 
#externos 
#ecossistema

#oportunidadesedesafios
#gerandoideias
#desenvolvendo 
#testando
#mudandoosistema
#piloto
#implementação
#escala

#melhoria
#ampliarimpacto
#adaptação
#escala
#novidade
#motivação
#aprendizagem
#compartilhamento
#ambientedetrabalho
#colaboração
#regras
#processos

#capacitação
#equipamentos
#projetos 
#games 
#apps 
#simuladores
#processotecnológico
#ciênciadedados
#comunicação 
#design 
#modelos  
#metodologias 

#informar 
#consultar
#envolver
#colaborar
#criarparcerias
#empoderar

#inovaçõesdeponta
#soluçõespontuais
#impulsionaraescala
#inovadoresatriunfarem
#mudançasistêmica
#integração 
#fortalecimentodoecossistema
#estimularomercado
#aumentarparticipação
#comunidadesdeinovadores
#fortalecerumacomunidadeparticular

TIPO DE SOLUÇÃO

NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO

TIPO DE INOVAÇÃO

IMPACTO DA PREMIAÇÂO

#serviçospúblicos
#organizacional
#cívica
#urbana
#setorial
#ecossistêmica
#produtos 
#modelosdenegócio
#políticaspúblicas
#tecnologias

#software
#sistemas
#procedimentos
#plataformas
#planejamentos
#planos 
#sites 
#comportamental
#segurançadedados
#pesquisa 
#algoritmos
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