
Inovação nas 
organizações 
públicas



Chamado à inovação

• O debate sobre inovação no setor público ganhou espaço e relevância 
tanto no meio acadêmico quanto no âmbito da gestão das 
organizações nas últmas décadas (Borins, 2006; Osborne e Brown, 
2011).

• As reformas da Nova Gestão Pública (Reforma Gerencial) 
apresentaram limitações e falhas (Mulgan e Albury, 2003; Pollit e 
Bouckaert, 2011)

• Novos padrões de qualidade e expectatva: Crescentes pressões por 
organizações públicas mais efetvas e ágeis, expectatva de que as 
organizações públicas transformem seu trabalho e que provem seu 
valor para a sociedade (Osborne e Brown, 2005). 



Chamado à inovação

Surgimento de tecnologias 
inovadoras (De Vries et al., 2016): 
Inteligência artfcial, Machine 
learning, Big data

Mundo VUCA – Volatlidade, 
Incerteza, Complexidade, 
Ambiguidade. Processo acelerado 
de transformação.

Problemas complexos (‘Wicked 
problems’)

Pandemia da Covid-19: 
crescimento da desigualdade e da 
demandas por serviços 
governamentais, em um contexto 
de restrições orçamentárias ao 
setor público



Por quê inovar? 

No intuito de entregar valor 
público (benefcio às pessoas) no 
atual contexto, as organizações 
públicas devem considerar 
formas de melhorar 
contnuamenoe e de se 
oransformar para alcançar os 
resuloados e impacoos 
esperados.

Mudança de 
paradigma: 
Adaptabilidade e 
proatvidade



O que podemos 
considerar como 
inovação?

O Pix é inovação?  A implementação do 
processo digital pelo TCE é 

inovação?

A ideia de um novo 
produto é inovação?

Firmar uma nova parceria 
com outro órgão público é 

inovação?



Como 
compreender 
inovação nas 
organizações 
públicas?

“Adoção de um dispositvo, sistema, polítca, 
programa, processo, produto ou serviço, 
internamente gerado ou adquirido externamente,  
que é novo para a organização que o adooa” 
(Damanpour, 1991: 556). 

Deve “resuloar em melhorias signifcatvas na 
efciênciac efetvidade ou qualidade dos resuloados”  
(Mulgan e Albury, 2003: 3). 



Tipos de Inovação:

(Adaptado de: De Vries et al., 2016: 153)

Inovação de processo

Inovação de processo de gesoão

Inovação de processo oecnológico

Inovação de produoos ou serviços

Inovação de governança

Inovação conceioual



Tipos de inovação por grau de mudança 
gerada:

Inovações incremenoais
“Estão relacionadas à melhoria contnua 

em organizações públicas (Mulgan e 
Albury, 2003: 3). 

Inovações radicais 
“Produzem mudanças fundamentais nas 

atvidades de uma organização e representam 
distanciamento claro das prátcas existentes” 

(Damanpour, 1991: 561)

Inovações sisoêmicas
“muitas vezes impulsionadas pelo surgimento 

de novas tecnologias, que transformam setores, 
dando origem a novas estruturas de força de 
trabalho, novos tpos de organização, novos 

relacionamentos entre organizações e um salto 
no desempenho geral” (Mulgan e Albury, 2003: 

3).



Tipos de inovação quanto ao locus de 
criação dentro de uma organização:

Botom-up (“de baixo para cima”)

Top-down (“de cima para baixo”)

(Halvorsen et al., 2005)



Quais fatores infuenciam a geração de inovações

• A inovação é um fenômeno multcausal e 
multfacetado. Não é mera consequência de uma 
única circunstância em uma organização. 

• Nesse sentdo, muitos faoores inoernos e exoernos 
desempenham um papel fundamental na geração e 
adoção de inovações nas organizações, sendo 
conhecidos como anoecedenoes de inovação. 

• Esses fatores podem impulsionar ou difcultar a 
ocorrência de inovações (Damanpour, 1991; De 
Vries et al., 2016). 



Fatores 
antecedentes de 
inovação

• Para organizações e gestores que desejam estmular 
inovações, é essencial dedicar atenção à presença 
ou ausência desses fatores em seu contexto 
organizacional para criar as condições adequadas 
para a inovação (Borins, 2001; OECD, 2015).

• Cada elemento desse framework é um fator externo 
ou interno à organização que, de acordo com os 
diversos estudos analisados, afeta a geração e 
adoção de inovações.



Fatores Externos 
(Antecedentes de 

inovação)

Pressões e demandas exoernas 

Colaborações e partcipações em redes

Mudanças legais e regulaoórias

Organizações similares/compatveis adooando a 
mesma inovação

Competção com ouoras organizações

Adaptado das fontes: Damanpour, 1991; Borins, 2001; 

Walker, 2014; OECD, 2015; e De Vries et al., 2016)



Fatores Internos 
(Antecedentes de 

inovação)

Tamanho e recursos disponíveis

Estrutura organizacional

Centralização

Regulamentos internos

Comunicação interna

Liderança apoiadora e receptva a mudança 

Incentvos e prêmios

Recursos dedicados à inovação

Diversidade

Adaptado das fontes: Damanpour, 1991; Borins, 2001; 

Walker, 2014; OECD, 2015; e De Vries et al., 2016)



Fatores Internos 
(Antecedentes de 

inovação)

Confito

Aversão ao risco

Espaço/Abertura para aprendizado e mudança

Autonomia e empoderamento dos servidores

Conhecimentos e habilidade relacionados à trabalho

Criatvidade

Comprometmento e satsfação da equipe

Uso de dados

Adaptado das fontes: Damanpour, 1991; Borins, 2001; 

Walker, 2014; OECD, 2015; e De Vries et al., 2016)



Alguns pontos adicionais para refexão:

O erro e fracasso 
fazem paroe do 
processo: Aceitar a 
existência de riscos

Pratcar a 
experimenoação 
(“errar pequeno” ) 
 Pilooos e 
Prooótpos

Ter foco no usuário do 
produooc serviçoc 
processo (cidadãoc 
órgãos públicosc 
jurisdicionadosc ouoros 
seoores...) e consuloá-
lo sempre que possível

Buscar alcançar um 
resuloado: evioar o 
“novo pelo novo” 

Buscar apoio da 
liderança 
(paorocinador) e das 
redes (apoiadores)

Ter aoenção 
à implemenoação e à 
comunicação



Alguns exemplos de 
inovações no TCE:

• Digitalização de processos e procedimentos

• Protesto extrajudicial dos ttulos executvos 
emitdos pelo TCE

• Prêmio de reconhecimento e valorização do 
servidor (DestAQUI-TCE)

• Novos critérios para seleção de contas anuais 
que serão objeto de análise por meio de 
processo de contas (Resolução n. 192/2014)

• Mirante - Sistema de Observação das Contas 
Públicas
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