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RESUMO EXECUTIVO 

 

A inovação no setor público tem sido considerada tema estratégico para o enfrentamento, por parte 

das organizações públicas, dos desafios econômicos, sociais e políticos do século XXI. No contexto 

do Legislativo, essa premissa mostra-se ainda mais importante, tendo em vista o nível de 

desconfiança da população com relação aos parlamentos e a percepção generalizada de pouca 

representatividade e efetividade.  A literatura aponta que inovar na gestão pública não é um valor 

em si mesmo, mas significa a busca por transformações para agregar valor percebido para o cidadão 

e para a coletividade.  E não é algo restrito a “supostas mentes criativas”, pode ser aprendido por 

gestores e suas equipes, e incorporado à cultura organizacional, tendo a educação coorporativa um 

papel fundamental para que a organização desenvolva ambiente adequado e capacidades 

inovadoras.  O presente trabalho, desenvolvido na modalidade de projeto de intervenção, aborda 

as principais teorias sobre inovação no setor público e também o papel desempenhado pela 

capacitação dos servidores nesse processo. No Business Case, é realizada uma análise de como a 

Câmara dos Deputados se situa com relação às gerações e aos tipos de inovação.  E, por meio de 

análise documental, procura-se compreender como a questão da inovação está colocada nas 

diretrizes do Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento (CEFOR). É realizado ainda 

um benchmarking em outras instituições públicas para conhecer como tem sido feita a articulação 

entre educação coorporativa e inovação. Observa-se que o Centro não possui uma estratégia, nem 

um conjunto de ações articuladas para sua atuação nessa área, embora conte com capital humano e 

expertise para tal.  E, para suprir essa lacuna, propõe-se a implantação do programa Conecta Cefor: 

um conjunto de estratégias para que o Centro assuma, com intencionalidade, o papel de fomentador 

e apoiador da cultura de inovação na Câmara dos Deputados, em quatro frentes principais: inovação 

nos processos de aprendizagem; mapeamento de ações inovadoras na Casa e no próprio CEFOR; 

capacitação da rede interna de inovadores e inovadoras; e eventos de incentivo à cultura de 

inovação. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Uma fábula famosa na cultura ocidental narra a competição entre a tartaruga e a lebre 

em uma corrida.   Nessa narrativa, algumas características humanas são colocadas em questão 

por meio desses dois personagens: agilidade, ousadia, destemor versus lentidão, persistência, 

continuidade. E, porque não, tradição versus inovação. Em seu desfecho clássico, a tartaruga, 

mesmo mais lenta, ganha a corrida, já que a lebre resolve tirar um cochilo, confiando 

imprudentemente em sua superioridade. 

Quando pensamos a relação entre inovação e setor público, uma imagem comum seria 

o último como uma velha tartaruga tentando lidar com sua pesada estrutura, agarrada a práticas 

burocráticas e até mesmo patrimonialistas, com uma forte cultura de aversão ao risco. E 

resignada de que, mesmo assim, tem conseguido sobreviver e ganhar “algumas corridas”.     

No entanto, a gestão pública tem sofrido transformações e, atualmente, a inovação no 

setor público é defendida como uma condição para que sejam atendidas às demandas de uma 

sociedade exponencialmente complexa; de um cidadão que exige cada vez mais o direito à 

qualidade e à prontidão dos serviços prestados pelos governos; e de um contexto econômico e 

orçamentário bastante restritivo. Além disso, inovar, na perspectiva de geração de valor para a 

coletividade, tem sido visto como uma maneira de ampliar a legitimidade, a confiança e a 

representatividade do Estado perante a sociedade. 

Diante desse contexto, outra fábula traz elementos interessantes para a reflexão sobre a 

díade setor público e inovação:  a da gata borralheira que, com a ajuda dos ratinhos e da fada 

madrinha, utiliza e transforma tudo o que possuíam para construir o vestido e a carruagem para 

ir ao grande baile e, em última análise, conseguir livrar-se da opressão imposta pela madrasta. 

Aqui, criatividade, colaboração, coragem, confiança e determinação entram em cena para 

contar uma história de superação.  E podemos dizer que vários movimentos têm buscado a 

incorporação desses elementos à gestão pública, como é o caso dos Laboratórios de Inovação.  

Cavalcante e Cunha (2017), em artigo sobre as motivações para inovação no setor 

público, afirmam que, nos últimos vinte anos, a inovação passou a assumir uma dimensão 

estratégica tanto do ponto de vista do Estado construindo um ambiente favorável à inovação do 

setor privado, quanto do ponto de vista interno da gestão pública preocupando-se com o 

desenvolvimento de capacidades inovadoras e empreendedoras próprias, e buscando um maior 

engajamento em rede com diversos setores.  Segundo os autores, os princípios fundamentais da 
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inovação no setor público são: interação, colaboração, tentativa-erro, foco no conhecimento e 

perspectiva de longo prazo. Tais princípios dialogam fortemente com os espaços formais e 

informais de aprendizagem das organizações, pois esses são essencialmente locais de criação e 

disseminação de conhecimentos, nos quais a interação, a colaboração e a experimentação 

podem ser vivenciadas de forma intensa. 

O presente projeto de intervenção tratará a inovação a partir da perspectiva da gestão 

pública, com foco no desenvolvimento de competências relacionadas à inovação 

nos(as)servidores(as) públicos(as) e no  fomento à cultura de inovação.  

A literatura destaca a importância das ações de formação dos servidores para o fomento 

à cultura de inovação. Observa-se que, na Câmara dos Deputados, o Centro de Formação, 

Treinamento e Aperfeiçoamento (CEFOR) não possui uma estratégia de atuação, nem um 

conjunto de ações articuladas, para estímulo e apoio à inovação na instituição, embora tenha 

capital humano e expertise que suportariam uma atuação mais efetiva nesse campo. Assim, a 

discussão central do trabalho é a atuação do Centro para promoção da cultura inovadora da 

Casa.  

 Nesse sentido, propomos um programa, chamado Conecta Cefor, que pretende 

responder ao seguinte desafio: Como o Cefor pode atuar, intencionalmente, como estimulador 

e apoiador de iniciativas inovadoras na Casa? A partir desse desafio, o presente projeto de 

intervenção tem como objetivo elaborar programa para a atuação do Centro como apoiador e 

fomentador da cultura de inovação na Câmara dos Deputados, com quatro frentes principais de 

atuação: inovação nos processos de aprendizagem; mapeamento de ações inovadoras na Casa e 

no próprio CEFOR; capacitação da rede interna de inovadores e inovadoras; e eventos de 

incentivo à cultura de inovação. 

O trabalho está dividido nas seguintes partes: Sustentação Teórica, Business Case, Plano 

de Gerenciamento do Projeto e Conclusão.  

A sustentação teórica traz uma revisão bibliográfica sobre o conceito de inovação, sua 

aplicação na administração pública, com destaque para estudos brasileiros que buscam criar 

modelos para analisar o processo de inovação da gestão pública no Brasil. Também é abordado 

o surgimento dos Laboratórios de Inovação no âmbito dos governos como importante estratégia 

para impulsionar práticas inovadoras. Por fim, são expostas algumas teses sobre o papel da 

capacitação dos servidores para o processo de inovação nas organizações públicas. 
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O Business Case procura identificar momentos de transformações importantes na gestão 

da Câmara dos Deputados, tomando como marco o ano de 2001.  Aborda especialmente a 

gestão estratégica sob o enfoque das gerações de inovação (COELHO, 2012).  E, como não 

poderia deixar de ser, traz uma análise da atuação do CEFOR na temática da inovação, o que 

culmina na proposta do Conecta CEFOR, um programa para atuação do Centro como 

fomentador e apoiador da cultura de inovação da Casa.   

O Plano de Gerenciamento do Projeto aborda o escopo: objetivos, principais entregas e 

Estrutura Analítica do Projeto. Apresenta também o cronograma, informações sobre custos e 

recursos humanos necessários, partes interessadas, entre outros aspectos que compõem os 

elementos essenciais para a composição de uma visão geral do gerenciamento do projeto.  

Por fim, a Conclusão resgata as principais lições aprendidas e recomendações para que 

o projeto de intervenção venha a ser efetivamente implementado no CEFOR, apontando os 

benefícios para a Câmara dos Deputados.  
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2 SUSTENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA 

A Organização para Cooperação Econômica e Desenvolvimento (OCDE) tem sido uma 

referência no desenvolvimento de diretrizes e indicadores para a mensuração da inovação em 

empresas e, posteriormente, passou a exercer influência também nas discussões sobre inovação 

no setor público.  

No clássico Manual de Oslo (OCDE, 2005, p. 55), a inovação é caracterizada como 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.”. 

Em sua definição, a OCDE destaca, assim, quatro dimensões de inovação: de produto, 

de processo, de marketing e organizacional. Em todos os casos, mudam-se os objetos/conteúdos 

tratados, mas o processo é o mesmo: melhoria significativa ou criação de algo novo. 

Bloch (2011), em estudo que busca desenvolver um arcabouço metodológico para 

coletar dados internacionais sobre inovação no setor público, define inovação como a 

implementação de uma mudança significativa no modo que a organização opera ou nos 

produtos/serviços que fornece.  

No entanto, destaca o aspecto contextual, no sentido de que, para ser considerada 

inovação, a mudança deve ser nova para a organização, embora possa já ter sido desenvolvida 

por outras instituições.  Nessa perspectiva, a inovação pode ser motivada tanto por decisões 

internas quanto por resposta a novos regulamentos ou políticas públicas.  

Além disso, o autor adapta as categorias da OCDE para atender às características 

peculiares da iniciativa pública, substituindo a categoria de inovação em marketing por 

inovação em comunicação.  Assim, descreve os quatro tipos de inovação: 

1) Inovação de produto - introdução de serviço/bem novo ou significativamente melhorado 

comparado com os serviços/bens já existentes na organização. 

2) Inovação de processo - implementação de método de produção ou entrega de serviços/bens 

novos ou significativamente melhorados comparado com os processos já existentes na 

organização. 
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3) Inovação organizacional - implementação de novo método organizacional ou gerencial que 

difere significativamente dos métodos já existentes na organização.  

4) Inovação em comunicação - implementação de novo método de promoção da organização 

ou de seus serviços/bens, ou novos métodos para influenciar o comportamento de indivíduos 

ou outras organizações. 

Analisando a inovação no contexto público, outra importante tipologia foi desenvolvida 

por Halvorsen et al. (2005), que destaca aspectos da cultura organizacional quando propõe - 

além de categorias clássicas (inovação de serviço, inovação de processo, inovação 

administrativa inovação do sistema) - as categorias de inovação de concepção (nova missão, 

visão, objetivos, estratégias); e a categoria de mudança radical de racionalidade. 

Cavalcante e Cunha (2017), baseados em estudo da Comissão Europeia, definem a 

inovação no setor público 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” 

(p.15).  Um aspecto interessante dessa definição é a introdução da ideia de criação de valor para 

a sociedade.  Outra questão ressaltada é o duplo papel do Estado: inovando para apoiar a 

inovação no setor privado, e inovando na gestão de seus próprios processos internos e nas 

políticas públicas. 

Argumentam, ainda, que uma característica importante da inovação é a percepção de 

descontinuidade com relação ao passado, o que a diferenciaria da mudança. A inovação gera 

uma descontinuidade em grau incremental ou radical/disruptivo. Já a mudança enseja um 

vínculo com o passado, pois faz parte de um continuum de agregações. 

Vrie, Bekkers e Tummers (2014) realizaram uma sistemática revisão de literatura com 

o objetivo de descrever o estado da arte das pesquisas e estudos sobre inovação no setor público 

no mundo. Analisaram 181 artigos e livros sobre o tema, no período de 1990 a 2014, em 

publicações de língua inglesa. Verificaram que a literatura aborda inovação na gestão pública 

em basicamente quatro dimensões: inovação de processo (administrativo ou tecnológico); 

inovação de produto e de serviço; inovação de governança e inovação conceitual, sendo que os 

estudos que se dedicam às duas primeiras dimensões são predominantes (69% do total).  

Outra questão abordada foi motivacional: por que inovar? Os resultados apontam que, 

ao lado de motivações clássicas do gerencialismo como aumentar a eficiência e a eficácia, um 

grande número de estudos mencionam a busca por abordar problemas sociais complexos, o 

aumento da satisfação e do envolvimento dos cidadãos, e a busca por envolvimento do setor 
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privado. Indicando que a inovação no setor público está fortemente conectada com a conquista 

de confiança e legitimidade perante a população.  

 Brandão e Bruno-Faria (2013), analisando a produção científica nacional e 

internacional sobre inovação no setor público no período de 2000 a 2010, chegam a conclusões 

semelhantes.  Segundo as autoras, percebe-se crescente interesse no tema tendo em vista a 

importância do Estado para a macroeconomia, seu papel na provisão de serviços fundamentais 

para cidadãos e empresas e também sua influência na própria definição de políticas públicas 

para o fomento à inovação no setor privado.  Além disso, destacam que, do ponto de vista social, 

oferecer produtos e serviços de qualidade é importante para a relação entre Estado e sociedade.  

Oliveira, Santana e Gomes (2014) apontam algumas diferenças entre a lógica inovativa 

do setor privado – que é baseada na competitividade e no lucro – e a do setor público. Afirmam 

que, para a inovação no setor público, elementos como “retorno social” e “ganhos para a 

sociedade” precisam estar presentes. Para Tonelli et al. (2016), comparado ao contexto de 

competição das empresas, o Estado não deixa de existir se não inovar.  No entanto, a falta de 

inovação levaria a uma situação insustentável, já que aumentaria a insatisfação e as exigências 

para que as demandas sociais sejam atendidas.  

Acevedo e Dassen (2016), analisando o contexto de inovação na gestão pública dos 

países da América Latina e Caribe, apontam que a crescente digitalização das sociedades e das 

economias originou uma nova cidadania digital.  Especialmente, os jovens que nasceram na 

democracia exigem maior transparência do Estado e participação nas políticas públicas.  

Compondo esse cenário, elementos como a expansão da economia digital, o governo aberto, e 

a geração de quantidades enormes de dados e informações criam grandes oportunidades para 

inovar em problemas sociais.  Por outro lado, exigem uma maior capacidade dos governos 

navegarem nas mudanças tecnológicas e sociais.   

Os autores também abordam as questões relacionadas ao gerenciamento de riscos na 

administração pública, que é bem diversa do empreendedorismo privado. Em suas palavras:  

A inovação no setor público é o resultado de um difícil equilíbrio entre, por um lado, o 

dever de manter a estabilidade das regulações e um certo grau de previsibilidade para 

os atores privados e, por outro lado, a necessidade de desenvolver novas formas de 

abordar os problemas da sociedade, com sua crescente complexidade e seu estado de 

transformação constante (ACEVEDO; DASSEN, 2016, p. 9).  

 



15 

 

 

 

Em um esforço de síntese, independente dos diversos modelos ou paradigmas existentes 

para analisar a gestão pública, Cavalcante e Cunha (2017) identificam cinco principais 

tendências de inovação nessa área:  

- transparência, governo aberto e responsabilização; 

- governo eletrônico com ampliação e facilitação do acesso e da participação cidadã; 

- novos arranjos de políticas públicas que estimulem a participação ativa do cidadão; 

- atuação em rede e em parceria com atores estatais, sociais e da iniciativa privada; 

- utilização de tecnologia de informação para ampliar a qualidade e eficiência dos serviços 

públicos. 

 

2.2 INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA BRASILEIRA 

Nessa seção, abordaremos estudos que analisam a inovação na gestão pública 

especificamente no Brasil. Começaremos com trabalhos que buscam descrever o panorama da 

gestão pública brasileira a partir da análise das iniciativas premidas no Concurso Inovação na 

Gestão Pública Federal realizado pela Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), em 

parceria com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. O concurso ocorre 

anualmente desde 1995. 

O já citado trabalho de Oliveira, Santana e Gomes (2014), analisando as experiências 

premiadas no período de 2004 a 2012, desenvolve um modelo para a compreensão das 

iniciativas com base na classificação das inovações quanto ao ambiente, ao tipo de inovação e 

à capilaridade. Além disso, busca verificar a sustentabilidade das experiências e os fatores de 

sucesso apontados pelos próprios gestores das iniciativas.   

A tipologia traz elementos interessantes para se refletir sobre inovação.  Na categoria 

ambiente a pergunta é: em que ambiente está a população-alvo para qual a ação foi 

direcionada? Ambiente interno da organização, ambiente externo à organização ou ambos. Essa 

categoria possui dois subníveis: tipo de inovação e capilaridade. Para o tipo de inovação a 

pergunta é: essa inovação está circunscrita à organização ou tem potencial de extrapolação? 

Nesse sentido, pode ser nova para a sociedade, nova para a organização ou apenas constituir-se 

em uma mudança de rotina. A capilaridade analisa a quem a inovação beneficia: a população 
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como um todo, um grupo específico ou somente atende a necessidades internas da própria 

organização.  

Os resultados apontaram para: 

Quadro 01: Principais resultados da pesquisa de Oliveira, Santana e Gomes (2014) 

Categoria de análise Principais resultados 

Sustentabilidade 
83% das iniciativas ativas; 16% sem informação disponível e apenas 1% 

inativa. 

Ambiente 
46% das iniciativas voltadas para o ambiente interno da organização; 

24% para o ambiente externo e 30% para ambos os ambientes. 

Tipo de inovação 

11% das iniciativas representaram inovação para a sociedade; 46% de 

inovações voltadas para a própria organização e 43% significaram 

apenas mudanças de rotina. 

Capilaridade 

49% das iniciativas voltadas para necessidades internas da organização; 

27% para uma população específica; 4% para o conjunto da população; 

14% tiveram como público-alvo tanto uma população específica quanto 

o público interno; e 6% buscaram atender necessidades do conjunto da 

população e também para o público interno. 

Fonte:  Oliveira, Santana e Gomes (2014). 

 

Segundo os autores, esses resultados indicam que inovações realmente novas para a 

sociedade são as mais difíceis de ocorrer, seriam as inovações mais genuínas.  Por fim, o estudo 

identificou sete fatores de sucesso apontados pelos gestores: decisão política dos dirigentes; 

engajamento/comprometimento da equipe envolvida; disponibilidade de recursos; participação 

do setor privado; participação de universidades e centros de pesquisa; participação de outros 

órgãos e/ou atores a e outros fatores.  

Outro estudo sobre a inovação na gestão pública brasileira é o de Souza et al. (2015), 

que estudam todas as iniciativas premiadas de 1995 a 2012. Dentre outras análises, os autores 

classificaram as iniciativas utilizando a tipologia de Bloch (2011). Observaram que 41,8% delas 

eram inovações organizacionais, 26,6% de processos, 17,6% de comunicação e 14% de 

produto/serviço.  Os autores consideram uma surpresa as inovações organizacionais terem sido 

as mais frequentes e acreditam que, diante das barreiras à inovação no setor público, esses 

resultados indicam um considerável esforço das organizações para se transformarem. 

Acreditam, assim, que não há falta de inovação na gestão pública brasileira, mas sim ausência 

de bons suportes teóricos para estudá-la de maneira mais profunda.  

Já Cavalcante e Camões (2015) analisaram as experiências vencedoras de 2004 a 2014 

buscando compreender como a administração pública brasileira se situa em relação às principais 

tendências de inovação observadas da gestão pública mundial. De maneira geral, verificaram 

aderência das inovações brasileiras às tendências mundiais.  
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Observamos que os estudos sobre as experiências vencedoras do prêmio da ENAP 

fornecem um panorama de como está ocorrendo o processo de inovação na gestão pública 

dentro do universo das experiências inscritas para a competição, o que, por derivação, traz 

insumos importantes para analisar a inovação nacional.  No entanto, fornecem elementos 

insuficientes para mensurar, de maneira específica, em que medida estas inovações estão 

acontecendo nas instituições brasileiras como um todo. 

Outra vertente de análise busca compreender como se deu historicamente o processo de 

inovação no setor público brasileiro. Para Coelho (2012), desde os anos 80 e, principalmente, 

a partir de meados da década de 90, a gestão pública brasileira está em transformação.  O autor 

aponta três gerações de reformas inovadoras: a primeira objetivando a economia de recursos e 

maior eficiência; a segunda com orientação para a eficácia administrativa; e a terceira que 

introduz os valores de gestão social e democracia participativa.   

Nesse sentido, caracteriza três tipos de orientações para a inovação: 1) a orientação para 

a eficiência, que se relaciona com a dimensão econômico-financeira da gestão pública; 2) a 

orientação para a eficácia, que se relaciona com a dimensão administrativo-institucional da 

gestão pública; e 3) a orientação para efetividade, que se relaciona com a dimensão sócio-

política.  

 O Quadro 02 sintetiza as principais características de cada uma das dimensões, trazendo 

seus princípios, perspectiva, ideias-chave, instrumentos e destinatários para criação de valor.   

Quadro 02: Características das gerações de inovação 

Dimensão 
Econômico-

Financeira 

Administrativo-

Institucional 
Sócio-Política 

Orientação para: Eficiência Eficácia Efetividade 

Princípios: 
Economicidade 

Produtividade 
Qualidade (percebida) 

Equidade 

Participação 

Perspectiva em: 
“fazer mais com 

menos” 
“fazer melhor” “fazer diferença” 

Ideias-chaves: 

(e instrumentos) 

- Ajuste estrutural 

- Equilíbrio fiscal 

- Qualidade do gasto  

público 

- Uso racional dos 

recursos 

- Controladoria 

estratégica 

- Pregão-Eletrônico 

- Parcerias Público-

Privadas 

-Sistemas de Atendimento 

-Desburocratização 

-Planejamento Estratégico 

-T&D 

-Contratualização de 

Resultados 

-E-GOV 

-Transparência 

Administrativa 

-Democracia participativa 

-Controle social 

-Impactos no público-

alvo 

- Desenvolvimento 

Territorial 

-Ação Coletiva 

-Ampliação dos Direitos 

Sociais 

-Sustentabilidade 

Criação de Valor 

para o: 
Contribuinte Usuário Cidadão 

Fonte: Coelho (2012). 
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 Já Tonelli et al. (2016) realizaram um estudo exploratório da inovação na gestão pública 

brasileira e propuseram iniciar a construção de um modelo analítico que gere tipologias e 

categorias específicas para as características do setor público. Para os autores, inovação é 

A ideia de mudança, introdução de novidade em relação ao modo antigo de fazer as 

coisas em determinado contexto público. (...) deve também gerar valor para a 

sociedade e usuários, de modo que a exploração bem-sucedida de uma ideia culmine 

em mudança positiva, consistente e duradoura para as pessoas (TONELLI et al., 2016, 

p. 63).  
 

 Os autores também destacam a dimensão contextual da inovação e defendem a tese de 

que as inovações no setor público sofrem influência do contexto histórico em que surgem e, 

assim, a formulação de uma proposta inovadora seria reativa ao modelo administrativo vigente.  

 No modelo desenvolvido, propõem um cruzamento entre as três gerações descritas por 

Coelho (2012) com três categorias de inovação: inovações em serviço, inovações em arranjos 

organizacionais e inovações em arranjos institucionais.   

A categoria da inovação em serviço compreende as inovações relacionadas com novas 

maneiras de prover serviços aos cidadãos. A categoria da inovação em arranjos 

organizacionais trata das formas de organização interna do governo que visam melhorar os 

fluxos de comunicação, os processos de realização de tarefas e a estrutura organizacional, entre 

outros.  Já a categoria de arranjos institucionais é constituída por inovações do tipo 

sociopolítico e conceitual, além das institucionais em si. 

Sobre a categoria de arranjos institucionais os autores afirmam que se trata da essência 

normativa e cultural que rege o funcionamento das organizações públicas. Estão relacionadas, 

por exemplo, ao desenvolvimento de políticas que integram a participação popular e impactam 

de maneira positiva as necessidades e direitos dos cidadãos.  

O cruzamento entre gerações de inovação e as categorias apresentadas resulta o Quadro 

03:   
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Quadro 03: Gerações de inovação x tipos de inovação 

Fonte: Tonelli et al. (2016). 

 

Importante ressaltar que, embora advoguem a existência de vínculo histórico e 

consequentemente um ordenamento temporal, consideram que características das três gerações 

podem estar presentes simultaneamente, já que nenhuma delas deixou de existir na 

administração pública.  Na verdade, podem até coexistir em uma mesma organização.  

Ainda sobre o aspecto contextual e histórico dos processos de inovação na gestão 

pública brasileira, Bolliger (2016) concorda que, desde a virada do século XXI, ocorrem 

processos inovadores, embora o termo “inovação” não fosse muito utilizado.  Afirma que havia 

outras palavras em voga como: desburocratização, gestão por resultados, qualidade total, 

informatização, descentralização, contratualização e participação. No entanto, acredita que algo 

mudou na maneira de inovar e, em sua avaliação, a mudança está diretamente relacionada à era 

do conhecimento vivida atualmente. 

A inovação, como todos os processos, hoje, tende por isso a transbordar os limites das 

organizações e dos setores socioeconômicos. Dentre os conceitos correlacionados à 

inovação, hoje o de maior destaque é o da inovação aberta e do emprego da inteligência 

coletiva, que procuram orientar a atuação em meio a tal transbordamento (BOLLIGER, 

2016, p. 46). 

 

Gerações 

 

            Categorias 

Primeira geração 

(eficiência) 

 

Segunda geração 

(eficácia) 

 

Terceira geração 

(Efetividade) 

Serviço 

 

Novo serviço que 

permite reduzir custos 

e/ou racionalizar 

recursos 

empregados. 

 

Novo serviço que 

contribui para a 

realização plena dos 

objetivos públicos e 

organizacionais. 

 

Novo serviço que 

melhora a qualidade 

da ação pública por 

meio da relação aproximada 

entre Estado e 

sociedade. 

Arranjos 

organizacionais 

 

Novo arranjo 

organizacional 

que permite 

reduzir custos e/ou 

racionalizar recursos 

empregados. 

 

Novo arranjo organizacional 

que contribui 

para a realização plena 

dos objetivos públicos 

e organizacionais. 

 

Novo arranjo organizacional 

que melhora 

a qualidade da ação 

pública por meio da 

relação aproximada 

entre Estado e 

sociedade. 

Arranjos 

institucionais 

Novo arranjo que 

permite reduzir custos 

e/ou racionalizar 

recursos empregados. 

 

Novo arranjo institucional 

que contribui 

para a realização plena 

dos objetivos públicos 

e organizacionais 

Novo arranjo institucional 

que melhora 

a qualidade da ação 

pública por meio da 

relação aproximada 

entre Estado e 

sociedade. 
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O autor defende a necessidade de incorporar o conhecimento social como o elemento 

central do processo de inovação pública, o que exigirá a reinvenção das formas de 

relacionamento entre a sociedade e o Estado.  Nesse processo, o agente público deve atuar na 

criação de espaços de colaboração, não só como facilitador, mas como partícipe.   

 

2.3 OS LABORATÓRIOS DE INOVAÇÃO 

Apostando na perspectiva de inovação com foco no cidadão, os Laboratórios de 

Inovação no governo ou inovação cidadã são iniciativas que tem surgido em todo mundo.  

Ainda pouco estudados na academia, os Laboratórios de Inovação tem sido um desenho 

crescente no setor público, dentro e fora do governo, e se mostrado uma face mais ágil e criativa 

da inovação pública. 

Os Laboratórios de Inovação são caracterizados como 

espaços criativos e colaborativos, onde ocorre a socialização de conhecimento e o 

desenvolvimento de novas ideias.  Segundo Acevedo e Dassen (2016), os laboratórios de 

inovação governamental são espaços dinâmicos onde se promove a criatividade para o desenho 

de novas soluções de políticas públicas, em geral, caracterizados pela multi-setoralidade dos 

membros e pela abordagem colaborativa dos problemas e desafios.  

Com características de mapeamento de iniciativas, um levantamento realizado pela 

Nesta1 (PUTTICK; BAECK; COLLIGAN, 2014) analisou vários laboratórios da Europa, Ásia 

e América do Norte. Acreditam que sua existência aponta para o fato de que os governos estão 

aperfeiçoamento a ideia de inovação como um processo organizacional e como uma capacidade 

imprescindível. E trazem uma pergunta importante: como fazer com que a inovação seja a regra 

e não a exceção? A pesquisa revelou que inovação é uma capacidade que envolve o 

desenvolvimento de habilidades especificas e é necessário suporte político para tal, já que sem 

um esforço sistemático para a inovação, a estabilidade pode se transformar em estagnação.  

O levantamento analisou 20 times de inovação, denominados de I-teams, que possuem 

atuação em inovações incrementais, mas também em transformações disruptivas. Observaram 

que esses times possuem, em comum, a utilização de disciplinas de design e de engajamento de 

usuários; colaboração multi-setorial; mobilização e utilização de dados, informações de 

maneiras não usuais; criando espaços novos de experimentação no governo.   No entanto, 

                                                 
1 Nesta é uma importante agência de inovação inglesa, que possui atuação mundial. 
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também verificaram que os I-teams possuem focos de atuação diferenciados, tendo, assim, 

identificado quatro perfis de times: desenvolvedores; engajadores; educadores e arquitetos, que 

serão descritos no Quadro 04:  

Quadro 04: Times de Inovação 
TIMES DE INOVAÇÃO – I-TEAMS 

DESENVOLVEDORES 

Criam soluções para desafios específicos. Focam na 

resolução de problemas e desenvolvimento de 

soluções viáveis e com potencial de escala, sempre 

buscando colaboração com agências governamentais.  

 

 

ENGAJADORES 

Atuam engajando cidadãos e os diversos setores da 

sociedade para encontrar ideias novas. Focam na 

abertura dos governos para vozes e ideias de fora do 

sistema governamental, frequentemente adaptando a 

inovação aberta e utilizando abordagens centradas em 

desafios.  Fazem uso intenso de estratégias de 

engajamento e de comunicação, criando condições 

para que a inovação de fora entre no governo.  

EDUCADORES 

Atuam transformando processos, habilidades e a 

cultura dentro do governo. Focam na transformação na 

forma como o governo encara a inovação, por meio de 

serviços de consultoria e treinamento, fornecendo os 

insights e os conhecimentos necessários para capacitar 

o governo a inovar a partir de dentro.  

ARQUITETOS 

Atuam buscando mudanças em políticas públicas e 

sistemas mais amplos como, por exemplo, educação, 

saúde, energia.  Esses times criam designs e blueprints 

que poderão ser utilizados por outros atores do 

sistema. 

 

Fonte: Puttick, Baeck e Colligan (2014).  
 

 

Acevedo e Dassen (2016) apontam características ambientais propicias à inovação: 

incorporação de visões externas aos organismos governamentais; a formação de redes externas 

e internas de inovação; apoio da liderança; flexibilidade e capital humano; além da 

administração do risco.  Acreditam que, em um setor em que os riscos para inovar são altos, os 

laboratórios têm incorporado esse papel de internalizar os riscos inerentes à inovação e, assim, 

promover novas práticas na gestão pública.  

 No entanto, também chamam atenção para alguns desafios enfrentados pelos 

laboratórios: a capacidade de inovar em temas e processos centrais e não ficarem relegados a 

temas não prioritários; a adoção efetiva das inovações dos laboratórios por parte de outros 

organismos do estado; e a sustentabilidade e o manutenção das soluções desenvolvidas após 

sua implementação.   

Ainda segundo os autores, duas características têm diferenciado os laboratórios surgidos 

na América Latina: um foco mais intenso em temas de governo aberto e transparência de dados 

públicos e menos atividades de mensuração controlada dos impactos das inovações.  
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 Um exemplo é o projeto Cidadania 2.0, Laboratório de Inovação Cidadã, criado pela 

Secretaria Geral Ibero-Americana (SEGIB) para fomentar a criação de laboratórios cidadãos. 

Na definição da SEGIB:  

Os laboratórios de inovação cidadã têm como objetivo promover a inovação cidadã em 

Ibero-américa com o fim de fomentar a transformação social, a governança 

democrática, e o desenvolvimento social, cultural e econômico. A inovação cidadã é 

um processo que resolve problemas sociais com tecnologias (digitais, sociais, 

ancestrais) e metodologias inovadoras, através do envolvimento da comunidade 

afetada. Isto significa que os cidadãos já não são receptores passivos de ações 

institucionais, para se tornar atores e produtores de suas próprias soluções (SEGIB, 

2016, s/p).  

 

Com relação ao desenvolvimento de serviços centrados no cidadão, Gregório (2014) 

cita o trabalho de Jeff McMullin, especialista em serviços inovadores, que construiu - em um 

projeto colaborativo - os Princípios Orientadores para a Experiência do Cidadão. Esses 

princípios destacam o fato de que a experiência do cidadão é a base da relação entre a sociedade 

e o governo, e, como qualquer interação, essa experiência trata essencialmente de pessoas. 

Além disso, o papel do governo varia em cada interação e até mesmo em uma única interação, 

podendo desempenhar os papeis de parceiro, fornecedor e/ou participantes. Assim, em algumas 

interações, agirá de forma simples e sob demanda e, em outras, oferecerá e usufruirá de um 

espaço de colaboração e co-criação.  

Alguns laboratórios pioneiros no Brasil foram o Laboratório Hacker (LabHacker) da 

Câmara dos Deputados e o Lab Rio criados em 2013 com características mais acentuadas de 

times de engajadores. E também o Igovlab do Governo do Estado de São Paulo criado em 2014; 

o G.Nova - Laboratório de Inovação da Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) 

criado em 2016; e o Colab-i do TCU criado em 2015, times com características de 

desenvolvedores e educadores. 

 Como exemplo da perspectiva educadora dos laboratórios, citamos uma das diretrizes 

principais do Igovlab que é a promoção de “atividades de formação de servidores públicos 

estaduais e municipais para a inovação, abrangendo metodologias e técnicas colaborativas para 

a resolução de problemas complexos, tais como design thinking, modelagem de negócios e uso 

de plataformas de inovação aberta” (AGUNE, 2014, p. 32). 
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2.4 PAPEL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO COORPORATIVA NOS PROCESSOS DE 

INOVAÇÃO  

Cavalcante e Camões (2017), analisando os trabalhos da Comissão Europeia, ressaltam 

os seguintes fatores internos à organização que podem atuar como indutores da inovação: 

cultura organizacional; liderança e atitude gerencial frente à mudança; gestão de recursos 

humanos (incentivos à inovação); e comunicação interna e externa.  Com relação aos indutores 

externos estão: quadro legislativo adequado; necessidades e expectativas públicas; rápida 

emergência de novas tecnologias; e presença de impulso político.  

Bergue (2014), no livro Gestão Estratégica de Pessoas no Setor Público, argumenta que 

a principal função da área de recursos humanos| é a mobilização das pessoas para a produção 

de valor público, ou seja, valor para a sociedade. Essa seria uma característica própria do 

contexto das organizações públicas, fazendo com que a perspectiva do cidadão como o cliente 

seja enfatizada.  De acordo com Bergue: 

A capacidade de identificar e potencializar o que é essencial para a produção de 

valor público a ser emanado da organização – implicando que seus membros 

compartilham uma aceitação acerca do que são os elementos ou processos essenciais 

para a geração daquilo que efetivamente caracteriza e legitima a organização perante 

a sociedade (BERGUE, 2014, p. 8) 

Para que isso ocorra, Schikmann (2010) defende a pactuação de um novo contrato de 

trabalho nas organizações públicas. Tal pactuação está alicerçada em uma mudança cultural  

baseada nas seguintes transformações:  

Quadro 05: Novo contrato de trabalho 

Substituição de Para 

Presença física Resultado 

Pura aceitação Iniciativa 

Simples lealdade Compromisso 

Garantias Oportunidade 

Obediência Cega Flexibilidade 

Comunicação de cima para baixo Comunicação em mão dupla 

Fazer sua tarefa Conhecer os objetivos da instituição 

Progressão por tempo de serviço Progressão por desempenho 

Fonte: Schikmann (2010). 

  Bruno-Faria e Fonseca (2014) realizaram um estudo abrangente de revisão de literatura 

sobre cultura de inovação nas organizações.  Observaram, nos numerosos trabalhos analisados, 

uma forte evidência da relação entre cultura organizacional e inovação.  Dentre os fatores mais 



24 

 

 

 

citados para a construção de uma cultura de inovação em uma organização estão: atuação da 

liderança; comunicação e compartilhamento de informações; abertura para correr riscos; e a 

intenção de inovar e ser bem-sucedido ou a estratégia de inovação. Com relação à 

intencionalidade e à estratégia, é importante que a inovação esteja presente na missão e na visão, 

com objetivos claros e uma preocupação sistemática de atuar levando em consideração a 

perspectiva e as necessidades dos clientes. 

O livro Dá para fazer - Gestão do Conhecimento e Inovação no Setor público (2014) é 

importante por ser fruto de trajetória pioneira, que começou em 2009, quando foi instituída a 

Política de Gestão do Conhecimento e Inovação no estado de São Paulo. Derivada dessa 

política, surge a Rede Paulista de Inovação e, em 2014, o já mencionado Igovlab.  Guilherme 

Ary Plonski afirma, no prefácio, que “[o] fulcro da proposta é a inovação do setor público e a 

estratégia para a sua implementação é a capacitação do servidor do século 21”. E Sônia Wada 

(2014) diz, na apresentação, que as mudanças da gestão pública passam necessariamente pela 

abertura à participação dos vários parceiros, começando pelos cidadãos e pelos próprios 

funcionários públicos, o que demandará essencialmente em um investimento na sensibilização 

e qualificação dos servidores, criando condições para o compartilhamento de conhecimentos e 

o estímulo à criatividade e à inovação.  

Agune (2014), ao tratar do servidor do século XXI, defende o desenvolvimento de 

programas continuados de qualificação que desenvolvam modelos mentais e competências 

diferentes do que tem sido enfatizado habitualmente, batizando esse esforço de “Capacitação 

360°”, a qual é baseada em cinco dimensões:  

Quadro 06: Dimensões da Capacitação 360° 

FORMAÇÃO DE CULTURA INOVADORA 

 

Trata da sensibilização sobre a nova lógica que guiará 

os processos de trabalho no século XXI, com ênfase 

em temas como “visão sistêmica, empreendedorismo, 

colaboração, criatividade, novos formatos 

organizacionais, novos métodos de trabalho, inovação 

em gestão.” 

INOVAÇÃO COMO ELEMENTO 

ESTRUTURADOR E INTEGRADOR 

Nas organizações privadas a inovação é condição 

essencial para a sobrevivência no mercado, no setor 

público a inovação passa a ser o elemento estruturador 

para a construção da representação. 

INTRODUÇÃO DE NOVAS DISCIPLINAS 

 

Disciplinas como gestão do conhecimento, design 

thinking e design de serviços, gestões de projetos 

governamentais complexos, empreendedorismo 

público, entre outras deverão estar presente nas ações 

de capacitação. 

MÉTODOS PEDAGÓGICOS QUE 

PRIVIGELIEM A INOVAÇÃO 

Todas as ações de capacitação devem incentivar a 

resolução de problemas reais e que favoreçam a 

inovação. 

MUDANÇA E AMPLICAÇÃO DO AMBIENTE CAPACITANTE 

Construção de ambiente de aprendizagem que favoreçam a criação e a circulação de ideias e a co-construção. 

Fonte: Agune (2014). 
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Corroborando Agune (2014), Carlos (2014) defende que a criação de um ambiente 

capacitante adequado à inovação é tarefa complexa e inadiável, já que é necessária uma total 

reorientação cultural e metodológica para que o ser humano seja colocado no centro das 

decisões organizacionais e, de fato, o setor público seja transformado.   

Assim, ao abordar a inovação no contexto das organizações, a área de gestão de pessoas 

e, especificamente, sua função educativa, tem um importante papel para a aprendizagem de 

novos modelos mentais e comportamentos colaborativos que levem ao alcance de soluções 

organizacionais inovadoras e centradas no cidadão, contribuindo, assim para o estabelecimento 

de uma cultura de inovação das instituições.  

Em uma perspectiva mais ampla, a Conferência da OCDE para Inovação no Setor 

Público, realizada em 2014, enfatizou quatro “chamadas para ação” urgentes para que o setor 

público promova e se capacite para inovação, são elas:  

1. Foco nas pessoas – Governos devem investir nas capacidades e habilidades dos servidores 

públicos como catalizadores da inovação, o que inclui construir cultura, incentivos e normas 

para facilitar novas formas de trabalhar.  

2. Colocar conhecimento em uso – Governos devem facilitar o fluxo livre de informações, 

dados e conhecimentos através do setor público e utilizá-lo de maneira criativa para responder 

a novos desafios e oportunidades.  

3. Trabalhar junto – Governos devem avançar em novas estruturas organizacionais e 

alavancar parcerias para aprimorar abordagens e ferramentas, compartilhar riscos e explorar 

informações e recursos disponíveis para a inovação. 

4. Repensar as regras - O governo deve garantir que as regras e os processos internos sejam 

equilibrados na sua capacidade de mitigar os riscos, protegendo os recursos e permitindo a 

inovação. 

 A figura, abaixo, ilustra o modelo criado pela OCDE, no qual as pessoas são colocadas 

no centro do processo, ressaltando as capacidades e competências individuais dos servidores 

públicos, a maneira como estão organizados em equipes e a organização da administração 

pública influenciando fortemente o quanto o setor público pode ser inovador (OCDE, 2017). 

Nessa perspectiva, a inovação seria a resultante da complexa interação entre níveis (individual, 

organizacional, gestão pública e a sociedade) e diversos fatores como pessoas, conhecimento, 

formas de trabalho e regras e processos. 
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Figura 01: Modelo de Inovação da OCDE 

 

Fonte: OCDE (2014). 

  

Em 2016, a OCDE realizou uma pesquisa sobre Gestão Estratégica de Pessoas e 

verificou que a inovação figura entre as prioridades das reformas entre os países do grupo.  Em 

28 países, a inovação está entre os objetivos estratégicos, muitos estão desenvolvendo 

programas de capacitação nessa área, e quase metade dos respondentes passaram a incluir 

conceitos relacionados à inovação em seus mapas de competências.   

Baseado nessas informações, em 2017, a OCDE desenvolveu, de maneira colaborativa, 

um modelo sobre habilidades para inovação no setor público, baseada em seis áreas 

fundamentais: iteração, letramento de dados, centralidade do usuário, curiosidade, storytelling 

e insurgência. Para cada uma dessas áreas, as competências podem estar desenvolvidas em três 

níveis: consciência básica, capacidade emergente e praticante regular. Na tabela abaixo, estão 

as descrições de cada área e seus componentes principais.  
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Quadro 07: Competências para a inovação no setor público 

Interação Letramento de 

Dados 

Centralidade 

do usuário 

Curiosidade Storytelling Insurgência 

Desenvolvimento 

de políticas, 

produtos e 

serviços públicos 

de maneira 

experimental e 

incremental 

Garantir que as 

decisões sejam 

baseadas em 

dados e que 

esses não sejam 

usados apenas a 

posteriori 

Serviços 

públicos devem 

estar centrados 

nas 

necessidades 

dos usuários 

 

Busca 

permanente por 

novas ideias e 

novas maneiras 

de trabalhar 

Explicar as 

mudanças de 

forma a 

construir apoio 

e suporte 

Desafiar o 

status quo e 

trabalhar 

utilizando 

padrões pouco 

usuais 

Componentes: 

Gerenciar 

projetos 

inovadores 

Utilizar 

protótipos para 

explorar 

possibilidades 

Conduzir testes e 

experimentos 

Correr riscos, 

mas não com 

tempo e dinheiro 

Componentes: 

Utilizar dados 

para a tomada 

de decisões 

Políticas 

Públicas 

baseadas em 

dados 

Trabalhar com 

especialistas 

em dados 

Explicar dados 

e informações 

Componentes: 

Atender às 

necessidades 

dos usuários 

Focar nas 

necessidades 

dos usuários em 

cada etapa 

Considerar 

como os 

usuários 

pensam e atuam 

Envolver 

usuários nos 

projetos 

Componentes: 

Buscar novas 

ideias 

Repensar 

problemas e 

situações 

Adaptar 

abordagens 

Aprendizagem 

continua 

 

Componentes: 

Usar narrativas 

Contar as 

histórias dos 

usuários 

Trabalhar com 

múltiplas 

mídias e 

métodos 

Compartilhar 

experiências e 

lições 

Componentes: 

Desafiar o 

status quo 

Lidar com o 

que pode dar 

errado 

Construir 

alianças para a 

mudança 

Trabalhar com 

padrões não 

usuais 

Fonte: OCDE (2017). 

 

Como podemos observar, a inovação no setor público passa necessariamente pelo 

desenvolvimento de capacidades e habilidades dos servidores públicos e por uma mudança 

cultural na maneira como é concebida a interação entre governo e sociedade, assim como o 

papel dos servidores nesse processo. A Gestão Estratégica de Pessoas e, especialmente, a área 

de Educação Coorporativa, desempenha papel fundamental e deve buscar amadurecer sua 

estratégia com relação ao fomento e à capacitação em inovação.  
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3 BUSINESS CASE 

 

Como tem ocorrido o processo de inovação na Câmara dos Deputados do ponto de vista 

da gestão pública? Para responder a essa questão, serão abordados alguns marcos relacionados 

a mudanças na gestão da Casa, especialmente a partir de 2001.  Além disso, será descrito o 

papel do CEFOR, assim como suas possíveis interações com o processo de inovação da 

instituição, culminando em um resumo do diagnóstico realizado.  Por fim, apresentaremos um 

benchmarking, realizado em instituições públicas, que buscou investigar justamente a relação 

entre ações de educação corporativa e os processos de inovação organizacional.  

 

3.1 INOVAÇÃO NA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Guimarães et al. (2012) realizaram um estudo de caso sobre a implantação do primeiro 

ciclo de gestão estratégica na Câmara dos Deputados e apontam alguns momentos importantes 

que trazem subsídios para responder à questão colocada no início da seção. Um marco 

fundamental apontado pelos autores foi a transformação nos paradigmas de gestão, em 2001, 

com a ampla mudança no corpo diretivo da administração, que teria recebido da Mesa Diretora 

e do seu Presidente a missão de “modernização” da Câmara.    

Nesse sentido, apontam que, logo em 2002, foi criada a Assessoria de Projetos Especiais 

(APROJ), com o objetivo de pensar e discutir as questões estratégicas da instituição e também 

formado um grupo de trabalho para implantar o planejamento estratégico. Com o 

amadurecimento da gestão, em 2009, a APROJ muda de nome e passa a se chamar Assessoria 

de Projetos e Gestão (APROGE), reforçando o papel de assessorar diretamente a Diretoria-

Geral na implantação e acompanhamento da gestão estratégica. Ao longo desses sete anos, 

várias áreas administrativas da Casa realizam seus planejamentos setoriais.  

A culminância desse processo é o primeiro ciclo de gestão estratégica da Câmara dos 

Deputados, que buscou orientar as ações de planejamento para o período de 2009-2011, e 

utilizou como metodologia principal o Balance Score Card. A partir da perspectiva de atores - 

chave que estiveram envolvidos, o estudo buscou identificar os fatores facilitadores e 

dificultadores desse processo.  Os fatores apontados pelos entrevistados como facilitadores 

foram: a aprovação da área política; o patrocínio da Diretoria Geral; a qualificação dos 

servidores; e a estabilidade da equipe gestora. Já os fatores dificultadores relatados foram: a 

resistência ao tema do planejamento estratégico e a percepção de que não é uma questão 
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prioritária e indispensável; o perfil de burocracia mecanizada; pouco envolvimento dos gestores 

intermediários; participação desigual das áreas; heterogeneidade da força de trabalho da Casa; 

e ausência de um sistema informatizado de apoio.  

Na avaliação dos autores, os principais dificultadores foram de ordem cultural como a 

resistência à mudança e a falta de uma cultura de gestão por resultados.  Em sua avaliação, o 

processo de planejamento estratégico avançava lentamente, encontrando resistências a uma 

nova lógica de trabalho que valoriza eficácia, flexibilidade, delegação de poder, e negociação 

constante entre as áreas.  

 Outro marco importante foi a formulação do segundo ciclo de planejamento estratégico, 

compreendendo agora o período de 2012-2023, principalmente no que diz respeito à perspectiva 

de escopo do próprio planejamento. A metodologia utilizada também foi modificada, 

abandonando o uso do Balance Score Card, e apostando na definição de diretrizes de longo 

prazo e na formulação de ciclos de curto prazo. 

O mencionado primeiro mapa estratégico, 2009-2011, foi restrito à área administrativa 

e enfatizava prioritariamente os deputados federais como clientes, como pode ser observado na 

declaração da missão: “Dar suporte à atividade parlamentar, com qualidade e ética, 

contribuindo para o seu contínuo fortalecimento, aperfeiçoamento e transparência.” 

Já no segundo momento do planejamento estratégico, 2012-2023, a declaração de 

missão resgata o papel constitucional da Câmara com foco claramente na sociedade brasileira: 

“Representar o povo brasileiro, elaborar leis e fiscalizar os atos da Administração Pública, com 

o propósito de promover a democracia e o desenvolvimento nacional com justiça social”.  

O segundo ciclo aborda sete diretrizes estratégicas:  

1. Sintonia - Ampliar a sintonia da agenda do Legislativo com os anseios da sociedade. 

2. Transparência - Ampliar a transparência das atividades e informações da Câmara dos 

Deputados e das Políticas Públicas. 

3. Interação - Fortalecer a participação da sociedade nos processos legislativo e de 

fiscalização e controle. 

4. Qualidade das Leis - Melhorar a qualidade das leis e do ordenamento jurídico brasileiro. 

5. Fiscalização - Aprimorar a avaliação e a fiscalização das políticas públicas e das ações do 

Estado. 
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6. Cidadania - Fomentar a educação política e a cidadania ativa. 

7. Gestão - Aperfeiçoar a gestão da Câmara dos Deputados. 

 Nesse conjunto de diretrizes, observamos uma amplitude de objetivos que vão desde a 

interação com a sociedade até o aprimoramento da gestão. No entanto, quando analisamos, por 

exemplo, os objetivos dos projetos coorporativos e dos projetos setoriais2, percebe-se que a 

diretriz 7 (Gestão – Aperfeiçoar a gestão da Câmara dos Deputados) é aquela com o maior 

número de projetos, sendo assim a mais enfatizada.  Os projetos coorporativos são aqueles 

definidos pela alta administração e envolvem toda a instituição, já os projetos setoriais são 

propostos e executados em nível das diretorias.  

Em documento divulgado pela APROGE, denominado “Painel de Projetos Setoriais 

alinhados à estratégia” (2016), é analisado o pertencimento dos projetos setoriais às diretrizes 

estratégicas. Observa-se que 72 projetos pertencem à diretriz 7, bem à frente do segundo lugar: 

diretriz 2, com 18 projetos. No Quadro 08, há uma síntese das informações.  

 

 

Quadro 08: Diretrizes x projetos setoriais 

 

        

 

 

 

 

 

 

  

 

Fonte: Adaptado do documento: Painel de Projetos Setoriais Alinhados à Estratégia (2016). 

 

Outro exemplo é o Portfólio de Projetos Coorporativos de 2017-2018, dos 11 projetos 

elencados, pode-se afirmar que a maioria deles tem a diretriz 7 como prioritária.  O Quadro 09 

descreve tais informações, ressaltando-se que um mesmo projeto pode atender a mais de uma 

diretriz simultaneamente.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Para o escopo desse trabalho, não iremos abordar a governança da Gestão Estratégica da Câmara dos Deputados.    

Diretriz 
Número de Projetos Setoriais 

alinhados à estratégia  

1 – Sintonia  0 

2 – Transparência  18 

3 - Interação 3 

4 – Qualidade das Leis  8 

5 – Fiscalização  3 

6 – Cidadania  1 

7 – Gestão  72 
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Quadro 09: Projetos coorporativos x diretriz prioritária 
Projetos Coorporativos – Portfólio 2017-2018 Diretriz Prioritária 

Serviço de Preservação Digital Diretriz 7 

e-Doc Diretriz 7 

Ocupação do Centro de Gestão e 

Armazenamento de Materiais - CEAM/SIA 

Diretriz 7 

Infoleg - Movimentação Parlamentar Diretriz 7 

Implantação da Gestão de Riscos Corporativos Diretriz 7 

Implantação da Gestão de Riscos Corporativos Diretriz 7 

Câmara de Inovação3 Diretriz 7 

Modernização da CEAP - Cota Parlamentar Diretriz 7 

Infoleg Diretriz 7 

Virada Digital Diretriz 3 

Modernização das Redes Sociais Diretriz 3 

Fonte: Elaboração da autora. 

  

Resgatando os modelos de análise de Coelho (2012) e Tonelli et al. (2016), podemos 

afirmar que o processo de mudança na gestão da Casa se caracteriza  primordialmente como de 

segunda geração, no campo administrativo-institucional voltado para a eficácia, para o fazer 

melhor, tendo como princípio a qualidade, e gerando “novos serviços e arranjos organizacionais 

que contribuiriam para a realização plena dos objetivos públicos e organizacionais”. Nessa 

perspectiva, vale ainda destacar as iniciativas relacionadas à Diretriz 2 – Transparência, entre 

eles, o Portal de Dados Abertos da Câmara dos Deputados, que é um serviço que disponibiliza 

dados legislativos em formato adequado para o processamento por computadores4. 

Corroborando essa análise, temos o estudo de Santana e Gomes (2014), que aborda 

como a adoção do modelo gerencial de gestão pública no Poder Executivo influenciou as 

mudanças administrativas na Câmara dos Deputados. E afirma que, em seu planejamento 

estratégico, tanto no primeiro como no segundo ciclo, a Casa deixou clara sua orientação 

gerencial, reforçando o movimento de isomorfismo comum nas mudanças da administração 

pública. 

Vale também citar estudos, geralmente realizados por servidores, que buscam 

compreender vários aspectos da gestão estratégica na Câmara dos Deputados, apontando para 

a complexidade e as dificuldades de sua implantação, e os esforços para comunicar a estratégia 

e construir sua governança (BOTELHO; MELO, 2010; BORBA, 2011; REIS, 2011; RIOS  

NETO, 2011). Tais estudos se referem ao primeiro ciclo de gestão.   Não encontramos estudos 

                                                 
3 Este projeto coorporativo será abordado mais detalhadamente adiante, devido a sua relevância ao objetivo desse 

trabalho.  
4 Informações extraídas de https://dadosabertos.camara.leg.br 
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desse tipo que se dedicassem a analisar o segundo ciclo, o que pode representar uma perda de 

interesse dos servidores na temática.  

 Outra análise importante é com relação às inovações de terceira geração, centradas na 

efetividade, em fazer a diferença, baseadas nos princípios de equidade e participação, e em 

novas ações que busquem uma relação mais aproximada entre o Estado e a sociedade. Nessa 

linha, observa-se, na Câmara dos Deputados, a presença do Labhacker e de projetos como o 

Desafio.leg e a Pauta Participativa, e ainda os programas de educação para democracia. 

O Labhacker foi fundado em 2013, com foco de atuação nas temáticas relacionadas ao 

parlamento aberto, e tendo como objetivo principal “articular uma rede de parlamentares, 

hackers e sociedade civil que contribua para a cultura de transparência e de participação social 

por meio da gestão de dados públicos”5. Procura, assim, estimular o desenvolvimento de 

aplicações digitais para a visualização de informações legislativas; promover atividades como 

maratona hackers e hackdays sobre temas inovadores, e oficinas sobre tecnologia para vários 

públicos. Também gerencia o portal E-Democracia, que é uma plataforma para participação 

popular. 

 Já a Pauta Participativa é um projeto, hospedado no E-democracia, em que a Câmara 

coloca para votação popular uma série de projetos sobre alguns temas previamente 

selecionados. O objetivo é identificar, para diferentes temas legislativos, os projetos de lei que 

tenham maior consenso entre a população para serem colocados na pauta de votação pelos 

parlamentares. 

Embora sejam ações extremamente relevantes, esses projetos encontram dificuldades 

de garantir um amplo engajamento da população, o que levanta uma série de questões sobre a 

representatividade da participação popular nessas instâncias. Além disso, do ponto de vista da 

gestão, existe grande dificuldade de socializar os conhecimentos desenvolvidos pelo Labhacker 

para o restante da Casa, que poderia ser inspirada por um conjunto de temas e formatos 

inovadores de trabalho com os quais o Labhacker atua.  

 O projeto Desafio.leg6 foi lançado em 2017. É um portal que convida os cidadãos a 

proporem soluções para desafios reais do Legislativo. Os desafios são configurados como 

competições, que têm premiações em dinheiro. Os dois primeiros desafios lançados foram: 

                                                 
5 Informações extraídas do portalhackercd.leg.br, em 30/10/2017. 
6 Informações extraídas de desafio.leg.br, em 30/10/2017. 
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propor um novo portal da Câmara dos Deputados na Internet e a criação de aplicativo para 

tablets e celulares que tornem o processo legislativo mais atraente para a população.  

Podemos citar, ainda, os programas de educação para democracia desenvolvidos pelo 

próprio CEFOR, como Missão Pedagógica no Parlamento, Estágio-Visita, Estágio Participação, 

Parlamento Jovem Brasileiro, Oficina de Atuação no Parlamento, entre outros, que buscam, por 

meio da educação, aproximar sociedade e parlamento, aumentando a possibilidade de 

participação e controle social.  Os programas atendem a públicos diversos como universitários, 

professores, estudantes de Ensino Médio e sociedade civil organizada e possuem em comum a 

possibilidade de interação dos participantes com as atividades legislativas na Câmara dos 

Deputados, complementadas por aulas, debates, simulações e oficinas. 7 

A partir das análises realizadas, observa-se que a Câmara dos Deputados tem 

acompanhado as tendências de inovação no Setor Público brasileiro, principalmente, as de 

segunda geração. No entanto, é um processo difícil e que encontra muitas resistências, 

principalmente culturais. Com relação às inovações de terceira geração, embora estejam 

ocorrendo, percebe-se uma falta de integração entre elas e obstáculos para difundir seus 

princípios e estratégias para outras áreas da Câmara.   

Além disso, não há nos documentos relacionados à gestão estratégica, nenhuma menção 

mais clara à importância ou incentivo à inovação como um valor da organização.  Destacamos, 

por fim, o projeto corporativo Câmara de Inovação do portfólio 2017-2018, que se constitui em 

uma exceção, pois propõe em seu Termo de Abertura “implantar práticas de inovação dentro 

da Câmara dos Deputados por meio de pesquisa de métodos, benchmarks em outros órgãos, 

teste de pilotos e divulgação de boas práticas de inovação em gestão pública” (TAP Câmara de 

Inovação, 2016, p. 03). O projeto está previsto para o biênio 2017-2018, mas ainda não está em 

fase de execução. 8 

Entre as entregas previstas estão: criação de um framework para iniciativas de inovação; 

reforma e adequação de espaço físico propício ao trabalho colaborativo e ao fomento de ideias; 

capacitação; e estruturação de uma área responsável pela coordenação das iniciativas de 

                                                 
7 Informações disponíveis em www.camara.leg.br/evc.  
8 Em tempo: No momento da última revisão do presente trabalho, no inicio de 2018, algumas novidades ocorreram 

no contexto da Câmara dos Deputados.  O Centro de Informática - Cenin passou a ser a Diretoria de Inovação e 

Tecnologia da Informação.  O Departamento de Material e Patrimônio – DEMAP criou um Laboratório de 

Inovação em Compras Públicas.  E o projeto Câmara de Inovação entrou em fase de execução. Tais iniciativas 

apontam para o crescente reconhecimento do tema da inovação e reforçam a necessidade de fortalecimento da rede 

interna, o que pode vir a ocorrer por meio do projeto Câmara de Inovação.  
 

http://www.camara.leg.br/evc
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inovação.  Com relação à capacitação, estão previstas promoção de eventos de sensibilização 

de gestores e também capacitação dos escritórios setoriais e gestores em técnicas de inovação 

em gestão.  

 No bojo desse projeto coorporativo, a Câmara aderiu, em 2017, à Rede Inovagov9, que 

é uma rede de inovação de instituições públicas federais, ativada pelo Ministério do 

Planejamento e Gestão em parceria com a ENAP.  O objetivo da rede é integrar e estimular a 

troca de conhecimentos e de experiências, assim como identificar boas práticas entre 

organizações do setor público, privado, acadêmico e da sociedade civil sobre a temática 

inovação no setor público.   

  

3.2 CENTRO DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO (CEFOR) 

  

 O CEFOR é o órgão na estrutura administrativa da Casa responsável pelas ações de 

educação coorporativa sendo subordinado à Diretoria de Recursos Humanos (DRH). 

Além de desempenhar essa função clássica da área de Gestão de Pessoas, o CEFOR tem 

atuado nos últimos anos tanto na produção e disseminação de conhecimentos sobre o Poder 

Legislativo, quanto na interação com a sociedade.   

No Projeto Pedagógico Institucional (PPI), documento que reúne os princípios e as 

diretrizes educacionais que devem orientar as ações do Centro, a missão do CEFOR é definida 

como: “promover a educação legislativa e prover a Câmara dos Deputados de um quadro de 

servidores qualificados, com vistas ao fortalecimento da democracia com foco no Poder 

Legislativo” (PPI, 2012, p.8). O Centro possui três áreas de atuação: recrutamento e seleção10; 

estágios11 e educação legislativa. O Quadro 10 sintetiza as principais informações sobre a área 

de educação legislativa que é o foco de interesse desse trabalho.  

 

 

                                                 
9 Informações retiradas de redeinovagov.blogspot.com.br 
10 Segundo o PPI, Recrutamento e seleção de candidatos que possuam as competências técnicas e 

comportamentais desejadas para o desenvolvimento de atividades na instituição. Recrutamento externo visa prover 

os cargos efetivos por meio de concursos públicos.  Já o recrutamento interno objetiva escolher servidores para 

funções comissionadas.  

 
11 De acordo com o PPI, os estágios visam proporcionar aos futuros profissionais a aquisição experiências e 

conhecimentos.  O estágio universitário é voltado para estudantes de graduação. O estágio curricular para 

servidores da Câmara que estejam cursando graduação e o estágio de iniciação científica para estudantes de 

graduação que desenvolvem pesquisa científica orientados por docentes do Programa de Pós-Graduação do 

CEFOR.  
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Quadro 10: Dimensões da Educação Legislativa 

Educação Legislativa  

Educação Continuada 
Produção e disseminação de 

conhecimento legislativo 
Educação para Democracia 

Desenvolvimento de competências 

profissionais e pessoais do 

servidor para incorporação ao 

trabalho por meio de  

ações de treinamento, 

desenvolvimento e 

educação vinculadas aos objetivos 

organizacionais da Câmara dos 

Deputados. 

 

 

 

Formação do saber legislativo, 

com o  objetivo  de estimular a 

reflexão, a criação, a 

sistematização e a difusão do 

conhecimento inerente ao Poder 

Legislativo, amplamente 

produzido na Câmara dos 

Deputados. Presente nas ações e 

programas educativos e mais 

especificamente dos cursos de pós-

graduação. 

 

 

 

Formação do cidadão para a 

vivência democrática, por meio de 

programas que possibilitam o 

conhecimento da Câmara dos 

Deputados e do processo 

legislativo.  

Realizada especialmente pelas 

ações educativas sobre temas 

ligados à democracia, à cidadania, 

à ética pública, à representatividade 

para diversos públicos e por 

programas de interação com outros 

órgãos legislativos estaduais, 

municipais e com Parlamentos de 

outros países. 

Fonte: Adaptado de PPI (2012). 

 

Nesse sentido, o PPI define, assim, a função educativa: 

[a] função educativa sistemática está a cargo do CEFOR, que, com a ampliação de 

suas atividades e responsabilidades, ultrapassou o modelo de centro de treinamento 

e formação para se constituir em um novo e diferenciado órgão educacional no 

campo do Poder Legislativo, pois congrega, em um mesmo espaço e de forma 

integrada, três funções educativas: a educação continuada, a produção e 

disseminação do conhecimento legislativo e a educação para a democracia (CEFOR, 

2012, p. 14). 

 

Podemos observar que a perspectiva ampliada da atuação do CEFOR, ciente de seu 

papel enquanto agente de formação dos servidores, mas que também busca a produção de 

conhecimento original sobre o Legislativo e a disseminação desse saber para a sociedade - está 

em sinergia com as próprias diretrizes estratégicas da Câmara dos Deputados que, ao mesmo 

tempo, procuram o aperfeiçoamento dos processos internos, e ainda a ampliação da interação 

com a sociedade e a transparência pública, por exemplo.  Ou seja, a percepção da importância 

desse duplo olhar - para dentro e para fora - para que as instituições públicas consigam 

realmente gerar, em sua atuação, valor para o cidadão.  

Além disso, no PPI, também estão descritas as diretrizes para a atuação do Centro, são 

elas:  
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Quadro 11: Diretrizes do CEFOR 

Diretrizes do CEFOR 

1. Adotar modelo integrado de avaliação das necessidades de aprendizagem dos públicos-alvo alinhado às 

diretrizes estratégicas corporativas e à política de RH. 

2. Priorizar o planejamento das ações educativas por meio de programas. 

3. Priorizar estratégias educacionais que valorizem as experiências e os conhecimentos prévios do educando. 

4. Oferecer oportunidades de desenvolvimento adequadas às necessidades dos diferentes públicos-alvo e aos 

estilos de aprendizagem individuais. 

5. Considerar, nos programas educativos, as necessidades de independência, acesso e segurança das pessoas 

com necessidades especiais. 

6. Inserir a cidadania e a democracia como temas transversais nos programas. 

7. Considerar também como temas transversais a educação ambiental e a equidade. 

8. Valorizar o papel do educando como corresponsável pelo seu desenvolvimento e pela aplicação e 

disseminação dos conhecimentos, habilidades e atitudes adquiridos. 

9. Reforçar o papel do gestor como corresponsável pelo desenvolvimento dos servidores e pela aplicação e 

compartilhamento de conhecimentos na equipe. 

10. Potencializar oportunidades de socialização e de constituição de redes de relacionamento a fim de 

promover a disseminação do conhecimento. 

11. Valorizar o educador interno. 

12. Adotar modelo integrado de avaliação institucional como processo contínuo de aperfeiçoamento. 

13. Estabelecer parcerias estratégicas para cooperação institucional, intercâmbio de melhores práticas e 

disseminação da educação legislativa. 

Fonte: PPI, 2012. 

 

Observa-se que um conjunto de diretrizes diz respeito à metodologia de trabalho do 

Centro como a implantação de modelo integrado de avaliação de necessidades; planejamento 

por meio de programas; e avaliação integrada. Outras abordam especificamente o tratamento 

da diversidade: necessidades dos diferentes públicos-alvo; equidade como tema transversal; e  

pessoas com necessidades especiais. Outro conjunto de diretrizes pode ser caracterizado como 

relacionadas à gestão do conhecimento: potencializar oportunidades de socialização e de 

constituição de redes de relacionamento; valorizar o educador interno; estabelecer parcerias. 

Por fim, verificamos a declaração explícita dos temas transversais cidadania, democracia, 

educação ambiental e equidade.  

 Novamente, não há qualquer menção ao incentivo à inovação, o que é uma lacuna 

significativa, diante do papel fundamental do Centro para o desenvolvimento organizacional da 

Câmara dos Deputados, criando contextos de aprendizagem seguros e instigantes para que 

gestores e servidores possam experimentar novos modelos mentais e comportamentos 

colaborativos que levem às mudanças necessárias para que a cultura da Casa seja mais propícia 

à inovação.  Não há também nenhum projeto em andamento com o objetivo específico de tratar 

questões relacionadas à capacitação para inovação.  

No entanto, embora não se observe nas diretrizes do Centro intencionalidade em atuar 

para o fomento à inovação, a própria estruturação da função educativa em três frentes já pode 
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favorecer essa atuação justamente pelo desenvolvimento do duplo olhar já mencionado 

anteriormente.  E alguns projetos desenvolvidos pelo Centro possuem potencial nesse sentido 

como o Programa de Educação Continuada em Gestão – PEC Gestão, o Mestrado Profissional 

em Poder Legislativo e os programas de Educação para Democracia, por exemplo.  

Por ter uma relação direta com o escopo desse projeto de intervenção, o PEC Gestão 

será objeto de uma análise mais detalhada, no sentido de demonstrar o potencial dessa iniciativa 

e as melhorias que poderiam ser alcançadas caso o programa tivesse a intencionalidade de ser 

um lócus de estímulo à inovação.  

No Quadro 12, a seguir, é apresentada uma síntese do diagnóstico realizado, que 

culmina no desafio para o qual serão propostas respostas no Plano de Gerenciamento do Projeto.  

 

Quadro 12: Síntese do diagnóstico 

Síntese do Diagnóstico: Inovação na Câmara dos Deputados e o Papel do CEFOR 

No nível da sociedade 

Complexidade cada dia maior das questões sociais. 

Impacto das novas tecnologias de informação e comunicação. 

Necessidade de o Estado inovar para atender às demandas da sociedade 

e garantir legitimidade e representação. 

No nível da Câmara dos 

Deputados 

Pouca confiança da população no Parlamento e crise de 

representatividade. 

Os processos de inovação têm ocorrido, mas, com dificuldades, 

principalmente culturais.  Necessidade de incentivo à cultura de 

inovação. 

Foco nas inovações de segunda geração, mas também estão acontecendo 

inovações de terceira geração. No entanto, com pouca integração entre as 

áreas e entre os inovadores internos.  

Necessidade de fortalecer rede interna de inovação. 

Existe um projeto coorporativo de incentivo à inovação, inclusive com a 

previsão de ações de capacitação, mas ainda não começou efetivamente 

a ser implementado. 

No nível do CEFOR 

O desenvolvimento de capacidades organizacionais e habilidades para a 

inovação é fundamental para a criação de uma cultura de inovação.  

Não há nas diretrizes de atuação do Centro qualquer menção ao incentivo 

à inovação, o que aponta para uma falta de intencionalidade de atuar 

nesse sentido. Também não há projetos em andamento com esse objetivo. 

O Centro já desenvolve algumas ações que podem contribuir para a 

cultura de inovação da Casa, mas a falta de intencionalidade diminui as 

possibilidades de impacto positivo das ações.  

Desafio: 
Como o CEFOR pode atuar, intencionalmente, como estimulador e 

apoiador de iniciativas inovadoras na Casa? 

Fonte: Elaboração da autora. 
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3.3 BENCHMARKING 

 

Como tem sido vista a relação educação coorporativa/ações de capacitação e os 

processos de inovação em organizações públicas? Para responder a essa questão, realizou-se 

um benchmarking em instituições públicas que intencionalmente (ou declaradamente) se 

propuseram a incentivar a inovação.  As instituições escolhidas foram: 

- Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA) estão patrocinando projetos com foco especifico em fomento à inovação. 

- Governo Federal/Ministério do Planejamento e Gestão, criou um Laboratório de 

Inovação em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP).  

- Tribunal de Contas da União (TCU) também criou um laboratório de inovação.  

O benchmarking foi realizado por meio de visitas às instituições e entrevista com 

servidores e servidoras que atuam nas iniciativas citadas como coordenadores. O roteiro da 

entrevista está relacionado no Anexo A.  

 No quadro abaixo, são apresentadas as principais informações colhidas no 

benchmarking com destaque para a área da instituição em que a iniciativa está situada e a 

relação observada entre a iniciativa e ações de educação coorporativa.   
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Instituição 

 
Iniciativa Relação com ações de educação coorporativa 

Agência 

Nacional de 

Vigilância 

Sanitária 

(ANVISA) 

Fábrica de Ideias 

 

Projeto piloto de 

fomento à inovação na 

Anvisa.  

Ainda em 2017, será 

transformado em um 

laboratório de inovação, 

o Labvisa. 

A Fábrica de Ideias surgiu em programa de capacitação da Anvisa chamado “Programa de Formação Aplicada”, no qual os 

participantes tinham de desenvolver um projeto de intervenção, pensando nas necessidades da instituição.  Entre os projetos de 

2015, a Fábrica de Ideias foi identificada pela própria turma como aquele que conseguiria facilitar a realização de todos os outros 

e passou a ser encubado na área de gestão do conhecimento.  

 

Como projeto piloto, atuou na mentoria e aceleração de outros projetos, com foco na criação de uma rede interna de inovação.  

 

Uma ação interessante foi a própria reformulação do “Programa de Formação Aplicada”. Agora, os projetos elaborados passam 

por um processo de consulta entre os servidores da Anvisa e são escolhidos, por meio de votação, aqueles que serão executados. 

Assim, segundo o entrevistado, houve a “injeção do tema da inovação no programa”.  

 

Com relação à capacitação, a Fábrica de Ideias atuou em parceria com a ENAP tanto para viabilizar cursos de capacitação em 

inovação, quanto no auxílio para facilitação de algumas fases dos projetos trabalhados. Utilizam Design Thinking como uma das 

principais abordagens metodológicas. 

 

A Fábrica de Ideias irá se transformar em um Laboratório de Inovação e, em seu planejamento, já está presente um conjunto de 

ações de capacitação em parceria com a área de gestão de pessoas. Essas ações serão destinadas a vários públicos diferentes e 

com distintos de graus de profundidade, abordando basicamente três frentes: introdução à inovação, formação de facilitadores e 

como fazer um projeto de design.   

 

Área em que a 

iniciativa se situa 

 

A Anvisa possui uma 

área de gerência 

administrativa, a 

DIGES -  Diretoria de 

Gestão Institucional. 

 

Dentro dessa diretoria, 

existe a GGCIP –

Gerência Geral de 

Conhecimento, 

Inovação e Pesquisa, 

onde está situada a 

Fábrica de Ideias.  

 

Agência 

Nacional de 

Aviação Civil 

(ANAC) 

Inova Anac 
Movimento de estímulo 

à inovação - 

InovaANAC 

 

O movimento InovaANAC surgiu a partir de uma pesquisa feita com os servidores para mapear as dificuldades de comunicação 

com a área de gestão de pessoas. A partir dessa pesquisa, foi realizada uma oficina ampla com os servidores cujo mote foi: “Como 

melhorar a interação entre a gestão de pessoas e os servidores?” As melhores ideias que surgiram dessa oficina foram patrocinadas 

e estão sendo implementadas.  

 

A partir dessa experiência, a área passou a ser demandada para facilitar oficinas em outros setores na ANAC com o propósito de 

gerar respostas  inovadoras  para os problemas, utilizando Design Thinking como uma metodologia principal.  A entrevistada 
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Área em que a 

iniciativa se situa 
 

ressalta que “é preciso criar uma cultura de inovação. Estamos recebendo várias demandas de realização de oficinas e as próprias 

oficinas já são uma oportunidade de capacitação para os participantes”.  “Inovação tem que trazer valor para o usuário, impacto 

positivo para o usuário, foco nas pessoas. Desvincular de uma questão só tecnológica”.  

 

Objetivos do InovaANAC: 
 Formar, capacitar e valorizar inovadores 

 Promover a criação de soluções inovadoras 

 Fomentar a cultura de inovação na ANAC 

Ações desenvolvidas: 
 Palestras e eventos 

 Ações de comunicação 

 Prêmio de inovação 

 Projetos  

 Oficinas com uso de Design Thinking 

 Ações de aprendizagem sobre inovação 

 

Com relação às ações de aprendizagem sobre inovação, a ANAC possui um “Programa Específico em Inovação e Gestão do 

Conhecimento” e é membro ativo no Grupo de Trabalho de Capacitação da Rede InovaGov.  

 

O programa “orienta os colaboradores no desenvolvimento de competências técnicas individuais e competências transversais 

organizacionais requeridas no desempenho, em diferentes níveis, relativas à inovação e gestão do conhecimento na agência, que 

contribuirão para o desenvolvimento de competências institucionais necessárias para o alcance dos objetivos estratégicos e 

missão da ANAC.” 

 

Possui dois públicos específicos: todos os colaboradores da agência e os desenvolvedores de ações de inovação e gestão do 

conhecimento.  Prevê ações em dois eixos: cultura e promoção de ações. Ressaltando a importância de ações formais e 

informações de aprendizagem. 

 

Além disso, estão realizando o prêmio InovaANAC para práticas de inovação na instituição,  inspirado no prêmio da ENAP, a 

primeira edição está em curso em 2017, sendo a escolha dos vencedores realizada por combinação de avaliação de banca 

examinadora e votação dos servidores. 

 

 

Entre as áreas de gestão 

administrativa da 

ANAC,  existe a  

Superintendência de 

Gestão de Pessoas.  O 

InovaANAC é um 

projeto piloto da 

Gerência de 

Desenvolvimento de 

Pessoas, dentro dessa 

superintendência. 

 

Existe possibilidade de 

criação de laboratório. 
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Governo 

Federal, em 

especial 

Ministério do 

Planejamento 

em parceria 

com ENAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.nova 

 

Laboratório de 

Inovação do Governo 

Federal 

 

A Escola já atuava na área de inovação e o Prêmio de Inovação na Gestão Pública é um referencial utilizado por vários 

pesquisadores. 

 

A entrevistada fala de duas ondas de inovação. A primeira voltada para ciência de dados, governança digital, dados abertos, 

aplicativos e transparência. A segunda onda mais voltada para a mudança de cultura, como formar inovadores na instituição.  

 

O laboratório busca aplicar o Design Thinking e de Serviços para pensar diferentes desafios do Setor Público. Tem atuado nas 

frentes: projetos; moderações, facilitações e mentorias; eventos abertos como G`papo e a Semana de Inovação na Gestão Pública;  

Concurso de Inovação;  Bolsa de Pesquisa em inovação; ações de capacitação.  

 

Com relação à área de capacitação, o laboratório procurou mapear o ecossistema de inovação da própria escola, nos diversos 

cursos e especializações que já são realizados.  Outra perspectiva é a da metodologia de ensino-aprendizagem da ENAP, no 

sentido de construir metodologias que favoreçam a experimentação e a cultura de inovação, criatividade em todas as ações de 

capacitação.  Por fim, estão construindo percursos de aprendizagem em inovação tanto para os servidores em geral, quanto para 

os servidores que atua no G. Nova.  

 

Para os servidores do laboratório, os conteúdos estão situados em torno, principalmente, de: Design Thinking e de serviços; 

Inteligência Visual; Facilitação e Moderação; e Sociedade Contemporânea e futuro do Estado. 

  

Área em que a 

iniciativa se situa 
 

 

A ENAP é uma escola de governo, do Poder Executivo federal, que oferece formação e aperfeiçoamento em Administração 

Pública a servidores públicos federais. A ENAP é vinculada ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 

 

A escola possui uma Diretoria de Inovação e Gestão do Conhecimento, onde está situado o G. Nova. 

TCU 

 

 

 

Colab-i 

 

Primeiro laboratório em 

governo em um órgão 

de controle brasileiro 

 

A entrevistada afirma que, na gestão de 2015-2016, o então presidente trouxe a inovação como diretriz. Existia a percepção que 

a escola possui um papel fundamental para a indução da inovação na instituição, já que o ISC tem como cliente não só os 

servidores do TCU, mas também os gestores públicos em geral.  

 

O objetivo do laboratório é disseminar a inovação no TCU a serviço da sociedade. “Como estimulo à inovação, e estímulo à 

inovação na administração pública, é estratégico o Laboratório estar na escola” 

 

Entre as frentes de trabalho do laboratório, está o desenho de programas de capacitação que estão na fronteira do conhecimento 

para o TCU, temas que realmente sejam inovadores para a instituição. 

 

http://www.enap.gov.br/web/pt-br/diretoria-de-inovacao-e-gestao-do-conhecimento?p_p_id=56_INSTANCE_tx1rQie4H3mH&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1
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Fonte: Elaboração da autora 

 

Há também um Programa de Capacitação em Design Thinking, em dois formatos: 

56 horas – formar “novos thinkers”, pessoas que atuarão como inovadores na organização.  

16h – aborda os fundamentos do DT (empatia, colaboração e experimentação), voltado para sensibilização de lideranças.  

 

Estão construindo parceria com a Secretaria e Planejamento para a adoção de estratégias de DT no planejamento estratégico e 

redesenho de processos do TCU. 

 

 

 

Área em que a 

iniciativa se situa 

 

  

No Instituto Serzedello Correa (ISC) - área de educação coorporativa do TCU. 

No ISC existe um Centro de Pesquisa e Inovação. 
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O Quadro 14 sintetiza as principais lições aprendidas com o benchmarking: 

Quadro 14: Lições do Benchmarking 

Principais Lições Aprendidas com o Benchmarking 

 

- Existe uma relação forte entre as áreas de capacitação e os esforços de inovação das instituições. Alguns 

laboratórios se situam nas áreas de capacitação e o único que não se situa nasceu de uma ação de capacitação; 

 

- A relação entre inovação, capacitação e gestão do conhecimento também é presente; 

 

- Existe nas iniciativas uma preocupação constante em fomentar a cultura de inovação e formar e apoiar 

inovadores na instituição; 

 

- Design Thinking e de serviços tem sido as abordagens mais utilizadas;  

 

- Os próprios protagonistas das iniciativas estão investindo em suas capacitações, ou seja, “é novidade para todo 

mundo”.  

 

- Prêmios de inovação são estratégias utilizadas. No caso do prêmio clássico da ENAP, há a tentativa de 

aperfeiçoamento. E no caso da ANAC e da ANVISA existe a intenção de  estímulo para formação de uma rede 

interna de inovadores (ANAC e ANVISA) e tentativas de envolver os servidores de várias maneiras.  

 

- Parcerias com outras instituições públicas e com o setor Privado para as capacitações. 

 

- Necessidade de entusiasmo das equipes envolvidas com as iniciativas e de patrocínio da alta gestão.  

Elaboração: própria autora. 
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4  PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROJETO 

 

4.1 ESCOPO  

4.1.1 Objetivo  

Elaborar programa para a atuação do Centro de Formação, Treinamento e 

Aperfeiçoamento como apoiador e fomentador da cultura de inovação na Câmara dos 

Deputados, com quatro frentes principais de atuação: inovação nos processos de aprendizagem; 

mapeamento de ações inovadoras na Casa e no próprio CEFOR; capacitação da rede interna de 

inovadores e inovadoras; e eventos de incentivo à cultura de inovação.  O programa estará 

elaborado até julho de 2018. 

 

4.1.2 Entregas 

-  Capacitação da equipe multidisciplinar que conduzirá o projeto.  

- Estudo de abordagens inovadoras no contexto da educação coorporativa, com foco na 

andragogia e na heutagogia, e consequente proposição de ações para experimentação e 

implementação nos programas e cursos oferecidos pelo Centro.   

- Levantamento de ações inovadoras na Câmara dos Deputados e no próprio CEFOR com o 

objetivo de mapear as ações, identificar os atores-chaves e propor estratégias para socialização 

dos conhecimentos e de boas práticas, de forma a potencializá-los.    

- Construção de ações capacitação, para desenvolvimento de competências da rede interna de 

inovadores, voltadas para servidores de diferentes níveis hierárquicos com foco em 

metodologias de inovação contextualizadas ao setor público.  

 - Elaboração de eventos abertos para o fomento à cultura de inovação, nos quais ocorram 

interações entre servidores da Câmara entre si e com atores de outras instituições, e também de 

outros setores.  

- Elaboração de relatório com a descrição detalhada dos produtos das entregas predecessoras, 

com recomendações para implementação. 
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4.1.3 Estrutura analítica do projeto 

 

 

 

Fonte: Elaboração da autora  

Nota: As caixas em vermelho referem-se a ações que contarão com a participação outros membros, além da equipe de execução do projeto.   
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4.2 CRONOGRAMA 

Quadro 15: Cronograma em duração das entregas 

Entrega 
Entrega 

Predecessora 
Duração 

1. Formação da equipe multidisciplinar - 6 meses 

2. Estudos de abordagens inovadoras no campo da educação 

coorporativa 

- 2 meses 

3. Levantamento de ações inovadoras na Câmara e no CEFOR  - 2 meses 

4. Construção de ações de capacitação em inovação 2, 3  2 meses 

5. Desenho de eventos de fomento à inovação 4  2 meses 

6. Elaboração e apresentação de relatório 5  1 mês 

Fonte: Elaboração da autora 

 

 

Quadro 16: Cronograma em meses 

Entrega fev mar abr mai jun jul 

1.Formação da equipe multidisciplinar       

2. Estudos de abordagens inovadoras no 

campo da educação coorporativa 
      

3. Levantamento de ações inovadoras na 

Câmara e no CEFOR  
      

4. Construção de ações de capacitação 

em inovação 
      

5. Desenho de eventos de fomento à 

inovação 
      

6. Elaboração e apresentação de relatório       

Fonte: Elaboração da autora 

 

 

4.3 CUSTOS 

Os custos do projeto virão basicamente de três aspectos: a. recursos humanos dedicados 

à sua execução; b. participação de servidores em oficinas de co-criação e contratação de 

facilitadores e c. capacitação da equipe que atuará no projeto.  

a. Com relação aos recursos humanos dedicados ao projeto, há a previsão de uma 

equipe de sete servidores que se dedicarão, aproximadamente, seis horas por semana 

ao projeto.  A estimativa de seis horas semanais inclui: um encontro semanal de três 

horas da equipe do projeto acrescido de três horas de trabalho individual.  Eventuais 

reuniões com patrocinadores serão computadas nas horas destinadas ao encontro 

semanal da equipe.  

O valor médio da hora de trabalho de um servidor efetivo da Câmara dos Deputados 

é, aproximadamente, R$ 162,50.  Considerando 7 servidores, trabalhando 6 horas 

semanais por seis meses, o aporte em horas de trabalho será de R$ 163.000,00.  
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Memória de cálculo: 6 horas por semana x 4 semanas x 6 meses x 7 servidores x 

162,50.  

b. Algumas entregas preveem a participação de outros membros, além da equipe de 

execução do projeto, em oficinas de co-criação. Esses participantes podem ser 

servidores da Câmara ou atores externos. No caso dos servidores da Câmara, será 

calculado o custo com base na hora trabalhada de 8 participantes em três oficinas de 

quatro horas de duração, o que acarretará em  um custo de R$ 15.600,00.  Memória 

de cálculo: 8 participantes x 3 oficinas x 4 horas x 162,50.  

Além disso, será necessária a contratação de facilitadores para a condução das 

oficinas de co-criação.  Com base em outras contratações externas realizadas pelo 

CEFOR, estima-se que, para uma oficina de 4 horas, será cobrado aproximadamente 

R$ 7.000,00, o totalizará R$ 21.000,00. Memória de cálculo: 3 oficinas x R$ 

7.000,00. 

c. No que diz respeito à formação da equipe do projeto, há a previsão de participação 

de cada um dos servidores em, pelo menos, dois cursos de 20 horas de duração.  Em 

pesquisa de mercado realizada na área de inovação, cursos na área de inovação - 

com a referida carga horária - custam, em média, R$ 2.500,00. Considerando 7 

servidores realizando 2 cursos, o aporte na formação da equipe será de R$ 

35.000,00.  Memória de cálculo: 7 servidores x 2 cursos x R$ 2500. 

 

Nesse sentido, o valor total do projeto será de R$ 234.600,00. 
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4.4 QUALIDADE 

Quadro 17: Qualidade das entregas 

Entregas Critérios de Aceite 

1.Formação da equipe multidisciplinar Participação de cada um dos membros da equipe em 

dois eventos de capacitação, preferencialmente, de 

vinte horas, que abordem as habilidades definidas pela 

OCDE (2017).  

2. Estudos de abordagens inovadoras no campo da 

educação coorporativa. 

Mapeamento das principais abordagens e 

metodologias inovadoras no campo da educação 

coorporativa com a indicação de aplicabilidade para a 

realidade do CEFOR e da Câmara. 

3. Levantamento de ações inovadoras na Câmara e no 

CEFOR. 

Mapeamento das principais ações inovadoras na 

Câmara e no CEFOR contendo, no mínimo, a 

descrição da ação, a área responsável, a justificativa, 

os principais atores envolvidos, assim como a 

indicação de que fatores caracterizam tal ação como 

uma boa prática para a Casa. 

4. Construção de ações de capacitação em inovação. Indicação de um conjunto articulado de ações de 

capacitação com objetivos, público-alvo, estratégias 

de aprendizagem e plano de comunicação e 

mobilização.  

5. Desenho de eventos de fomento à inovação. Indicação de um conjunto de eventos de fomento à 

inovação com:  objetivo, temática, formato e estratégia 

de comunicação e mobilização. 

6. Elaboração e apresentação de relatório. Relatório elaborado com linguagem clara e objetiva, 

contendo a descrição de todas as entregas 

predecessoras. O relatório deve conter mapas mentais 

e ilustrações que facilitem a visualização das 

informações. E também a indicação de Plano de 

Trabalho para tornar as ações permanentes. 

Fonte: Elaboração da autora.  

 

 

 

4.5 RECURSOS HUMANOS 

 Os Recursos Humanos serão o fator mais importante desse projeto, já que se trata de 

criação e planejamento de ações, o que deverá mobilizar o trabalho em equipe, a análise da 

realidade da instituição e a proposição de soluções criativas e viáveis para a atuação do Centro 

como fomentador e apoiador da cultura de inovação da Casa.  

 Como foi abordado, o processo de inovação está relacionado à colaboração e à 

experimentação, sendo que a diversidade desempenha um papel importante. Seguindo esses 

princípios, a equipe do projeto deverá ser multidisciplinar, contando com servidores do CEFOR 

e de outras áreas da Câmara. Os membros da equipe devem ter interesse na temática de inovação 

e disposição para o trabalho colaborativo.  

 A equipe deve ser composta por servidores com das seguintes áreas: 
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Quadro 18: Equipe do projeto 

Servidor Área de Atuação 

Servidor 1   Coordenação de Treinamento do CEFOR  

Servidor 2  Coordenação de Pós-Gradução do CEFOR  

Servidor 3  Coordenação de Educação para Democracia do CEFOR  

Servidor 4   Aproge, com especialização em métodos ágeis de gerenciamento de projetos 

Servidor 5   Labhacker  

Servidor 6  Cedi, com especialização em Gestão do Conhecimento  

Servidor 7  CENIN, envolvido nas ações de inovação desenvolvidas por este departamento como o 

Desafio.leg.  

Fonte: Elaboração da autora  

 

4.6 COMUNICAÇÕES 

 A equipe do projeto realizará reuniões semanais, que serão comunicadas por e-mail, 

utilizando o recurso de agendamento de reuniões do Outlook Microsoft. Além disso, será 

utilizado o aplicativo Whatsapp para a criação de um grupo de compartilhamento de mensagens.  

 Serão realizadas reuniões periódicas com os patrocinadores do projeto para informar o 

andamento das ações e validar os encaminhamentos propostos. As reuniões serão agendadas 

também por e-mail, utilizando o Outlook Microsoft. Nesse caso, é possível que contatos 

telefônicos sejam utilizados para reforçar o convite para as reuniões.  

 Outra comunicação importante será com as diversas áreas da Casa envolvidas no projeto 

e também outras instituições, a fim de convidá-las para participação nas oficinas de co-criação. 

Nesse caso, serão necessários contatos telefônicos, seguidos por marcação por e-mail.  Visitas 

também podem ser necessárias.   

 Os registros das reuniões e andamento do trabalho da equipe serão realizados por meio 

de alguns aplicativos. A organização das tarefas e o monitoramento de sua realização serão 

feitos por meio do aplicativo Trello. Já o registro das reuniões será feito com o aplicativo Mural, 

quando se tratar de registros visuais com utilização de post its.  A vantagem desses aplicativos 

é que são colaborativos: todos os membros da equipe poderão utilizá-los, inserir, editar e 

consultar as informações.  O armazenamento das informações será feito em uma pasta pública 

do próprio CEFOR.  

 

 

 



50 

 

 

 

4.7 RISCOS 

O Quadro 19 relaciona os principais riscos do projeto e as ações para mitigá-los. 

Quadro 19: Riscos 

Risco Criticidade Ação 

Dificuldade para montar a equipe do 

projeto, tendo em vista o tempo de 

dedicação semanal. 

Além disso, alguns membros não 

serão do CEFOR e podem não estar 

motivados para um trabalho complexo 

e com duração de seis meses em outra 

área.  

Alto 

Selecionar servidores que tenham interesse 

genuíno no tema.  Conversa individual do 

gerente do projeto com cada membro da equipe 

para fortalecer o acordo de trabalho.  

Sensibilizar patrocinador do projeto para 

facilitar a liberação dos servidores do CEFOR.  

Solicitar ajuda ao patrocinador para convencer 

os diretores das outras áreas a liberarem seus 

servidores para atuar no projeto.  

Falta de apoio efetivo do patrocinador. Média 

Realizar reunião para apresentação de cada uma 

das entregas do projeto. Assim, ao longo dos seis 

meses, o patrocinador terá acesso aos resultados 

parciais do projeto.  

Complexidade do trabalho 

Embora os servidores da Câmara 

sejam muito qualificados, o trabalho 

com inovação pode ser desafiador no 

sentido de requerer mobilização de 

criatividade e empreendedorismo. 

 

  

Média  

Reforçar as ações de capacitação da equipe. E, 

caso seja necessário, contratar um serviço de 

consultoria externo.  

Resistência cultural ao trabalho com 

inovação. 

Espera-se que os membros da equipe 

sejam servidores motivados para 

trabalhar com questões de inovação. 

No entanto, é possível que fiquem 

receosos com a repercussão do 

trabalho tendo em vista as novidades 

que provavelmente ensejará.  

 

Média 

Nas oficinas de co-criação, tentar trazer outros 

servidores e participantes que entendam da 

cultura da Câmara e do setor público, ajudando a 

equipe do projeto a propor ações viáveis.  

Esse também será um momento em que a equipe 

poderá validar suas propostas.  

Atraso nas entregas  Média 

Avaliação constante do cronograma de entrega 

com a equipe e com o patrocinador.  Exclusão ou 

reformulação de algumas entregas para que o 

projeto não estenda o prazo de 6 meses.  

Fonte: Elaboração da autora  

 

 

4.8 AQUISIÇÕES 

O projeto prevê a contratação de cursos de capacitação para equipe do projeto.   
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4.9 PARTES INTERESSADAS 

Os principais stakeholders do projeto são: 

- Diretor do CEFOR – Patrocinador do projeto.  

- Diretoria de Recursos Humanos – Patrocinador secundário do projeto.  

- Diretores das Coordenações do CEFOR – Patrocinadores secundários do projeto.  

- APROGE – Setor que deverá ser necessariamente envolvido já que é um dos principais atores 

da Casa preocupados com a inovação na gestão.  

- Labhacker – O Labhacker é um caso de sucesso em inovação na Câmara dos Deputados. 

Conseguir sua parceria fará com que o projeto possa contar com o apoio de profissionais que 

entendem de inovação e do contexto da Casa.  

- Cedi e do Cenin – as áreas de gestão do conhecimento e de tecnologia estão relacionadas aos 

processos de inovação e poderão apoiar o projeto indicando servidores para participar da 

equipe.  

- Grupos e instituições ligadas à inovação no setor público - É fundamental que a equipe do 

projeto dialogue com outros grupos e instituições que atuam na promoção de inovação no setor 

público. 

 

4.10 CONTINUIDADE DAS AÇÕES IMPLEMENTADAS 

A responsabilidade pela execução das ações previstas no projeto será o próprio CEFOR, 

o qual deverá, sempre em diálogo com outras áreas da Casa, buscar formas de tornar o projeto 

permanente e sustentável, assim como avaliar continuamente seu impacto.  
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5 CONCLUSÃO 

Ao longo do trabalho, foi abordada a inovação na gestão pública a partir da perspectiva 

de mudanças intencionais para a criação de valor para a sociedade. A intencionalidade como 

conceito fundamental aponta para o aspecto estratégico que a inovação passa a assumir no setor 

público tendo em vista uma sociedade com problemas sistêmicos cada vez mais complexos e 

uma população que questiona a representatividade e a legitimidade do Estado para lidar de 

maneira efetiva com tais questões. No contexto da Câmara dos Deputados, esse cenário não é 

diferente e pode, até mesmo, ser mais urgente devido aos questionamentos profundos que a 

sociedade faz com relação ao desempenho dos parlamentares e da instituição.  

Nessa perspectiva, a inovação está relacionada, principalmente, a uma mudança cultural 

na gestão pública, na qual se busca um novo arranjo na balança entre 

estabilidade/previsibilidade e transformação/ousadia. E, para isso, é necessário ampliar as 

oportunidades de colaboração, experimentação, construção de soluções criativas e busca por 

maior conexão entre todos os envolvidos em cada problema, incluindo atores de dentro e fora 

das instituições públicas. 

Além disso, é preciso destacar que a inovação no setor público deve estar alicerçada nos 

valores democráticos e republicanos, diferentemente do setor privado em que a busca pelo lucro 

e pela competitividade no mercado tendem a ser os valores mais importantes.  

O projeto de intervenção ConectaCefor busca justamente intencionar a atuação do 

Centro para a promoção de uma cultura de incentivo à inovação na Câmara dos Deputados. E, 

nesse caso, traduz-se no posicionamento do CEFOR como local privilegiado para a ampliação 

de conexões entre saberes, projetos, departamentos, pessoas e ideias, de forma a gerar um 

terreno fértil para o fortalecimento de respostas inovadoras às diversas questões da instituição.  

Acredita-se que o CEFOR tem potencial para assumir esse lugar, tendo em vista as ações 

que já realiza e o capital humano presente em seu quadro de servidores. Outro aspecto 

interessante é que o próprio contexto educativo pode ser bastante convidativo para pensar, 

refletir, questionar, considerando a matéria prima de toda instituição de ensino: a construção do 

conhecimento.  

Assim, entre os benefícios da implementação do ConectaCefor, destaca-se o Centro 

assumir um papel mais protagonista no estímulo e apoio à inovação na Câmara dos Deputados.   
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ANEXO A - ROTEIRO DA ENTREVISTA BENCHMARKING 

  

 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA  

 

Iniciativa: 

Instituição e setor:  

Data de Implantação: 

Entrevistado(a): 

 

 

 

 

•Como surgiu a iniciativa?

•Qual a perspectiva de inovação no Setor Público 
adotada?

•Como tem sido a receptividade? Quais os principais 
desafios?

Contexto de 
implantação

•Quais as principais frentes de trabalho?

•Que serviços são oferecidos? Como é feita essa 
oferta?

•Quais as principais metodologias utilizadas?

Serviços e 
metodologias 

•Como percebe o papel da capacitação de pessoas em 
inovação?

•Existem ações com esse objetivo? Quais são elas? Como 
tem sido desenvolvidas? 

• Como se dá a relação entre a iniciativa e a área de 
treinamento/educação coorporativa? 

Perspectivas de 
capacitação


