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FOCO NO MERCADO
- Aversão ao risco e incerteza 
- Produtividade  
- Competitividade 
- Sustentabilidade

FOCO EM GOVERNO
- Falhas de governo
- Problemas complexos
- Melhores serviços
- Mais participação

É PRECISO INOVAR NO GOVERNO, MAS POR QUÊ?
Pedro Cavalcante e  Bruno Queiroz Cunha

Estruturar e dar 
competitividade 
da iniciativa 
privada

Prover processos 
e serviços 
inovadores

Interação
Colaboração
Tentativa-erro
Gestão do conhecimento
Longo prazo

Tendências 
de gestão

Políticas de  
inovação

Unidades de 
Inovação

Sistema Nacional 
de Inovação Desenvolvimento  

social e 
econômico das 
nações ou 
unidades 
subnacionais.



FOCO EM GOVERNO

Inovações  nos 
produtos  e 

serviços  
públicos

Inovações  em  
processos

Inovações  
institucionais  

políticas

Inovações 
organizacionais

Modificar a  forma 
como um  serviço 

é prestado.

Aumento da  
eficiência de  

procedimentos  
internos de  serviços 
e produtos  que já 

estão em  vigor.

Inovações que  
alteram as  regras 
do jogo  político.

Criação de  
organizações  ou 

alteração de  
processos  

decisórios ou de  
gestão.



FOCO NO MERCADO

Inovação via  
compras 
públicas  

(procurement)

Investimento 
público  em 

ciência, 
tecnologia e  

inovação (CT&I)

Inovações  
institucionais e  

econômicas

Criação das 
condições e  das 

grandes fontes para 
o  mercado inovar.

Inovações surgem 
como  consequência 

de exigências  do 
Estado sobre produção
e aquisição de novas  

tecnologias e produtos.

Novas soluções  
institucionais que 
visam  alterar as 
regras do jogo 

econômico.



FOCO NO MERCADO
- Aversão ao risco e incerteza 
- Produtividade  
- Competitividade 
- Sustentabilidade

FOCO EM GOVERNO
- Falhas de governo
- Problemas complexos
- Melhores serviços
- Mais participação

Interação
Colaboração
Tentativa-erro
Gestão do conhecimento
Longo prazo

Orquestrar atores, fortalecer 
capacidades instaladas  e 
codesenvolver soluções 
inovadoras.

Estruturar e dar 
competitividade da 
iniciativa privada.

Prover processos e 
serviços inovadores na 
administração pública..

Tendências 
de gestão

Políticas de  
inovação

Laboratórios 
de Inovação

Sistema Nacional 
de Inovação

Ambientes e hubs 
catalisadores da 

inovação.
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