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Utilidades do clips

Cada participante 
deverá dizer nome, 
onde trabalha e uma 
utilidade para o clips



LABORATÓRIO URBANO  
DE RESPONSABILIDADE

PÚBLICA



CICLO DOS LABORATÓRIOS
Do Governo Aberto aos ODS

Tambo 1 -  
Metodologias  

de participação

Tambo 3 - 
Laboratório de 

Inovação

ODS e
Agenda 2030

Tambo 2 - 
Transparência e 
dados abertos



Programação do Dia

Apresentação
Boas vindas

Mural de inovadores
Características da 

inovação

ENTRADA EXPLORAÇÃO
Conceito de inovação
Mural de inovações

Contexto da inovação
Laboratórios pelo mundo
Vivência em Laboratório:
1) Qual é o problema?

2) Chuva de ideias

SAÍDA
3) Ideação

Expectativas 
Retomada e 
fechamento



● Celular
● Horários
● Encerramento
● Participação e integração
● Trabalho em grupo

Combinados



MURAL DE INOVADORES

● Quando falamos de inovação, em 
quem você pensa? Qual 
personagem vem a sua cabeça? 
Que características ele possui? 

● Desenhe com o grupo e cole no 
Mural de Inovadores



CARACTERÍSTICAS DA 
INOVAÇÃO

Acesse o link: 
http://bit.ly/característica
  
Agora, conte para nós:
Quais as características da 
inovação?

https://www.mentimeter.com/s/06fda19e40acdaf8850f874b8750e1c8/54afa4c04bce/edit


INOVAÇÃO Conceitos

Trajetória na gestão 
pública



CONCEITO 
Sinônimos de INOVAÇÃO

revolução; novidade; 
introdução de alguma 
mudança; alteração; 
renovação; reforma; 

restauração; 
aperfeiçoamento; 

modificação; mudança;

 

Definição de INOVAR:

fazer inovações; 
introduzir novidades; 

produzir ou tornar algo 
novo;

https://www.sinonimos.com.br/novidade/
https://www.sinonimos.com.br/alteracao/
https://www.sinonimos.com.br/renovacao/
https://www.sinonimos.com.br/reforma/
https://www.sinonimos.com.br/restauracao/
https://www.sinonimos.com.br/aperfeicoamento/
https://www.sinonimos.com.br/modificacao/
https://www.sinonimos.com.br/mudanca/


CONCEITO PARA ORGANIZAÇÕES 

Uma inovação é a implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou 
significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método de 
marketing, ou um novo método organizacional nas práticas de negócios, na 
organização do local de trabalho ou nas relações externas

Tipos de inovação:

● Inovação de produto;
● Inovação de processo;
● Inovação de marketing;
● Inovação organizacional;

                                                                          Fonte: Manual de Oslo - OCDE



CONCEITO PARA A 
GESTÃO PÚBLICA 

A inovação no setor público tem 
sido abordada, de modo geral, 
como a criação e a 
implementação de novos 
processos, produtos e serviços – 
bem como de novos métodos e 
técnicas de prestação de 
serviços públicos –, que 
impliquem melhoria 
significativa na eficiência, na 
eficácia e na efetividade de 
resultados do setor público 
para a sociedade (Mulgan e 
Albury, 2003; Albury, 2005)

a inovação pode ser definida 
como o processo de geração e
implementação de novas ideias 
com vistas à criação de valor 
para a sociedade, com foco 
interno ou externo à 
administração pública (Comissão 
Europeia, 2013).



Como o tema aparece 
dentro da gestão 
pública?

Fonte: Arapyaú



Como o tema aparece 
dentro da gestão 
pública?

● Reforma do Estado > modernização
● e-GOV:

○ Adoção de tecnologia
○ Digitalização de processos



Inovação para a Open Government 
Partnership (OGP)

● Tecnologia e Inovação para Transparência e Prestação de Contas;

● Os governos consideram a importância de fornecer aos cidadãos 
acesso à tecnologia;

● O papel das novas tecnologias na promoção da inovação;

● O aumento da capacidade dos cidadãos de usar a tecnologia;



Inovação para o governo aberto 

● Mais que a tecnologia pela tecnologia

● Adaptada a contextos

● Inovação reinventa processos, aprimora serviços públicos

● Considera a experiência do usuário/cidadão

● Responde a problemas complexos



Processos de inovação

Fonte: PNUD

Três trajetórias da inovação: (a) na borda da organização; (b) 
engajamento a partir da geradora; (c) irradiação a partir do 
aprendizado e replicação;



MURAL DE INOVAÇÕES

● Você já se envolveu ou conhece alguma iniciativa de 
inovação na Prefeitura?

● Escreva no canva sobre a iniciativa

● Compartilhe com o grupo



INOVAÇÃO

Por que inovar?

Governo que quer 
inovar

Papel dos servidores

Barreiras e 
facilitadores



POR QUE INOVAR?

● Estado como promotor de política pública

● Problemas complexos e estruturantes

● Demanda por melhores serviços públicos

● Demanda por mais participação na tomada de decisão



GOVERNO QUE QUER 
INOVAR 

1. Foco nas pessoas

2. Conhecimento em prática

3. Trabalho em conjunto

4. Repensar regras



GOVERNO QUE QUER INOVAR 

Fonte: IPEA 



Competências dos servidores

Fonte: OCDE



Barreiras

Fonte: Arapyaú



https://www.youtube.com/watch?v=UqE3uWS4XEo


Facilitadores 



Quem mais inova 
pelos governos?





1 hora

ALMOÇO



O que são os 
Laboratórios 
de Inovação na 
Gestão?



#experimentação e teste 

Características dos 
Laboratórios





# riscos (controlados) e custos menores 

Características dos 
Laboratórios





#participação, co-criação e colaboração 

Características dos 
Laboratórios





#pensar fora da caixa 

Características dos 
Laboratórios







Espaços para experimentação, com riscos 
controlados, com novas formas de gerar valor 

público, apontar novos canais de participação e 
co-criação, assim como fomentar a colaboração de 

pessoas e instituições. 

Características dos 
Laboratórios



Mobilização de atores multisetoriais para resolver 
problemas e/ou propor melhorias no serviço público e 
na relação Estado-cidadão. 

Uma nova fonte de criação de novos direitos > direito 
de inovar, gerar novas tecnologias, novos campos de 
conhecimentos e estruturas econômicas, sociais e 
culturais. 

Características dos 
Laboratórios





1. Olhar: para todos os atores - de dentro e de fora
2. Pessoas: reconhecendo as necessidades e demandas 

das pessoas
3. Implementação: soluções na prática 

Características dos 
Laboratórios



No mundo





Como se 
concretizam? 
Qual o fluxo 
interno e como 
se conectam a 
processos 
maiores?



Fluxo de processos nos 
Laboratórios

Definição e 
entendimento do 

problema

Exploração de 
ideias

Ideação e plano 
de trabalho

Execução e 
acompanhamento

Avaliação e 
sistematização



Fluxo de processos nos 
Laboratórios

Definição e 
entendimento do 

problema

Exploração de 
ideias

Ideação e plano 
de trabalho

Execução e 
acompanhamento

Avaliação e 
sistematização



Fluxo de processos nos 
Laboratórios

Definição e 
entendimento do 

problema

● Árvore de problemas

● 5 Ps

● Caixa de ferramentas 







https://www.youtube.com/watch?v=lRxV2Tw8gbk&feature=youtu.be


Laboratório na 
prática 



LABORATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE DO RIO 





PASSO 1: QUAL O PROBLEMA?

Que problemas vocês identificam 
nas diferentes etapas do PDS ou 
políticas que suas secretarias? 

● Formulação;
● Implementação; ou,
● Avaliação.



Pensar individualmente - 1’

Compartilhar com o colega - 2’

Compartilhar em quinteto - 5’

Levar para o resto do grupo - 10’

PASSO 1: QUAL O PROBLEMA?



Por que ele é um 
problema? A quem afeta?

Definir e entender o 
problema

PASSO 1: QUAL O PROBLEMA?



PASSO 2: EXPLORAÇÃO DE IDEIAS

Como é possível resolver o 
problema?

Que tipo de inovação é 
necessária pra resolvê-lo?



30 minutos

INTERVALO



PASSO 3: IDEAÇÃO

Prototipando a inovação

Storyboard



RETOMADA

Hoje, o dia começou....



AVALIAÇÃO

Acesse:

http://bit.ly/lab_inovação



HORA DA 
FOTO




