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Apresentação
Rodrigo Assumpção
Presidente da Dataprev

Gestão da inovação foi o tema da edição do 47º Fórum de TIC Dataprev, que reuniu 
empresas, órgãos públicos e representantes da iniciativa privada para debater o que 
vem a ser, de fato, inovação nas empresas de TI.  Na pauta, a tentativa de concei-
tuar e definir o que seja de fato um processo inovador nas organizações. Os debates 
incluíram estratégias, detalhamento de recursos, governança, modelos organiza-
cionais e ferramentas voltadas para a geração de uma cultura propícia à inovação. 

Boa leitura!
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Contextualização

Claudio Filho¹
Dataprev

Abertura 

Edgard Miguel Prates Filho - Dataprev

Bom dia a todos, é um prazer recebê-los para nosso 47º Fórum de TIC, onde o 
tema central é a gestão da inovação nas empresas e no setor público. É um mo-
mento interessante para discussão. Contamos hoje, na Dataprev,  com aproxi-
madamente 600 desenvolvedores espalhados pelo Brasil. É uma fonte de cria-
tividade de ideias. Um  fórum com essa magnitude vai nos ajudar a discutir de 
que forma o mercado trabalha e de que forma abordamos esse tema. Essa troca 
de experiências e, principalmente, internalizar esse conhecimento pode ajudar 
a promover a inovação de uma forma mais efetiva. Teremos uma sequência de 
palestras onde trocaremos experiência e ao final teremos um debate, salutar 
nesse momento, para que possamos enriquecer o nosso trabalho. 

Claudio Filho

Estamos em um momento de começo da discussão sobre inovação. O mercado 
já discute o assunto há bastante tempo. Até que ponto temos inovação? Até que 
ponto precisamos gerenciá-la? O que é inovação? Podemos entender inovação 
de diversas formas. A ideia  é fazer uma rápida contextualização sobre a inova-
ção e aproveitar a experiência dos nossos convidados, para extrair ao máximo 
as informações e ter  uma visão melhor do processo, internalizando o processo 
de gestão da inovação. Começando pelo ponto mais importante que é a defini-
ção do que não é inovação. O professor Eduardo Ralph utilizou uma expressão 
bem interessante: “Hoje o termo inovação é utilizado quase que de uma forma 
prostituída”. Tudo é inovação. Fiz uma coisa nova é inovação. Fiz uma coisa di-
ferente é inovação. Mas tudo é inovação? Inovação é diferente de invenção, da 
descoberta e da prospecção. Para entendermos um pouco melhor,  vamos cha-
mar o pessoal de marketing. É que não adianta apenas inventarmos, não adianta 
apenas prospectarmos. Precisamos fazer um trabalho, eu diria holístico, para 
entendermos invenção, descoberta e prospecção como um subprocesso dentro 
do processo de inovação. 

Vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Algumas definições: inovação é a ex-
ploração com sucesso de novas ideias.  Um dos exemplos mais utilizados dentro 
do processo de caracterização da inovação é o iPod, que nada mais é do que um 
hardware que toca MP3. Mas por que esse equipamento prosperou no mercado 
já que existe tanta opção de MP3? O que há de tão diferente nele?  É diferente 

¹ Assessor da Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações (DRD)
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porque a empresa  fez um trabalho de mineração e perguntou: Qual é o proble-
ma? E obteve como resposta: o problema é que o usuário quer as músicas clas-
sificadas de maneira rápida e isso qualquer MP3 não fornecia. E, aí,  aconteceu 
a grande sacada de inovação da Apple. Eles criaram um equipamento, entraram 
em contato com a indústria fonográfica e apresentaram o dilema: eu preciso 
ter música barata em um equipamento fácil de usar para meu usuário comprar. 
Só que eu, Apple, sozinha, não consigo resolver o problema. A Apple entrou em 
contato com a indústria fonográfica e perguntou: o que você pode fazer para 
resolvermos esse problema? Você vende a sua música a R$ 0,99? Quando a 
indústria aceitou essa proposta surgiu o boom de inovação. Tivemos a união de 
um bom equipamento, leve e fácil de utilizar com uma reformulação completa 
na venda, inclusive no delivery do produto. 

Como entrego o produto para o usuário e de forma integrada? Aqui, tenho a 
agregação de valor e, com isso, passo a ter inovação. Outra definição: inovação 
é a ferramenta específica do empreendedor, o meio através do qual ele explora 
a mudança como uma oportunidade para um negócio ou serviço diferente. Isso 
é capaz de ser apresentado como disciplina, capaz de ser aprendido, praticado. 
Dentro do conceito do Peter Drucker, existem algumas questões importantes 
que às vezes não visualizamos. Muita gente acha que inovação está associada à 
invenção: a pessoa teve uma ideia formidável, inventou alguma coisa. A grande 
sacada da inovação é que ela tem metodologia, tem processo e pode ser repro-
duzida constantemente. Então, posso entrar em um ciclo de inovação constan-
te. Isso se torna uma disciplina. Esse é o grande diferencial hoje das empresas. 
Como que eu torno a gestão da inovação um processo dentro do meu negócio? 
Veremos outro exemplo muito utilizado, o Google. O Google é inovador, mas o 
que ele inovou? Foi a ferramenta? Não! Foi a detecção do problema e a forma de 
resolver esse problema. 

O problema era como procurar informação, como resolver isso e como avan-
çar em cima da barreira tecnológica. Fez uma grande inovação, principalmente, 
porque não inventou nada novo. Simplesmente pegou informações que já exis-
tiam utilizando Python. Para quem não conhece: 80% da tecnologia do Google, 
hoje, é em Python. Vocês usam a linguagem Python todos os dias. O criado do 
Google utilizou a  computação em rede, a clusterização, para formar todo esse 
agregado e fazer o processo de pesquisa. O que tem de novo aqui? A forma de 
resolver o problema. Porque todos esses componentes já estavam presentes e 
são tecnologias relativamente comuns. Então, a questão de inovação não está 
necessariamente ligada ao novo e, sim, a forma com que que atendo um de-
terminado problema, integrando diferentes componentes para gerar algo novo. 
Novamente, falamos da questão da agregação de valor. O conceito inovação 
está muito relacionado ao dinheiro novo que ele pode gerar. Dessa forma pas-
samos a ter um processo de inovação. O produto é novo, vendeu bem? Criou 
demanda? Paga os investimentos? Dá conta dos custos e ainda dá lucro? Então, 
temos um processo de inovação. 

Quando analisamos a questão de negócios dentro de todos esses processos, 
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falamos de  custos, lucros e ganhos. Assim fazemos a diferença. Mas a questão 
é: os meus preços ficarão cada vez mais baixos pela competitividade, o que vou 
fazer de diferente para meu negócio ser mais rentável? Preciso trabalhar com 
pessoas, com tecnologias, com processos. Mostrei dois exemplos de inovação 
com base na tecnologia, que para nós  eé muito fácil visualizar como inova-
ção. Existem outros tipos de inovação que são clássicas dentro da disciplina 
de gestão da inovação. São os casos do  Walmart e das Casas Bahia. No caso 
do Walmart, eles  inventaram o que conhecemos hoje como supermercado, o 
modelo de self-service.  Eles conseguiram dar liberdade para o usuário, conse-
guiram uma forma mais rápida de atender, fizeram todo um trabalho em cima 
de logística e trabalharam a questão just in time para o provimento dessas mer-
cadorias junto aos seus fornecedores. Tudo isso gerou um dinheiro novo para 
a economia. Como podemos trabalhar dentro da nossa empresa a questão de 
processo para gerar esses ganhos internos? 

Outro exemplo também relacionado a questão de processo são as Casas Bahia. 
Qual era o paradigma? Dar crediário para quem não pode ter crediário. Como 
resolver esse problema? Eles conseguiram trabalhar em cima disso porque no-
taram que, através de um processo de crediário, conseguiriam oferecer algu-
ma coisa a população com menos recurso. Encontraram um nicho de mercado 
extremamente fiel dentro do processo de crediário. Hoje, o negócio das Casas 
Bahia não é loja, é crediário. Eles são um banco e isso é uma inovação. É pensar 
diferente no processo. Agora,  por que vou pensar em discutir inovação? Primei-
ro, porque é questão de sobrevivência. Hoje, as empresas que não forem inova-
doras, não conseguirem fazer um processo de gestão, estão fadadas a morrer. 
A descontinuidade tecnológica provoca mudanças consideráveis no composto 
socioeconômico e cultural que estamos vivendo. É só ver, por exemplo, a ques-
tão das novas tecnologias emergentes. Temos o smartphone, o tablet e estamos 
mudando a forma de interagir. Precisamos ver como o nosso negócio está se 
adequando a essas mudanças. Quem não estiver preparado ou não antecipar a 
descontinuidade pode esperar uma morte súbita ou gradual. 

Dessa forma surgem entidades como o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae) que publica a respeito da sobrevivência das empresas no 
Brasil. Nosso caso aqui, empresa pública, é um pouco diferente. No entanto, 
estamos mudando o nosso perfil para outro mais próximo da iniciativa privada. 
Estamos cada vez mais competitivos, procurando melhorar a eficiência da má-
quina pública. A questão de inovação também trata de oportunidade. Depende 
dos modelos mentais. Para alguns é um pesadelo e para outros é uma fonte 
de riqueza e prosperidade. Para muita gente mexer na empresa é complica-
do, mas muitas vezes necessário. Temos que pensar fora da caixinha. Pensar 
em maneiras diferentes de trabalhar, inclusive, para conseguir aquele dinheiro 
novo, aquele valor agregado, nos tornando mais competitivos. Pode melhorar a 
qualidade de vida e a produtividade, ou seja, o valor adicionado do capital e por 
trabalhador pode dar saltos impressionantes. Aí, entra a forma na qual estou 
desenvolvendo o trabalho dentro da empresa. Dependendo da metodologia, eu 
poderia ser produtivo em 50, 100, 200%. Mas preciso entender como melhorar 
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meu processo. Estou falando de coisas simples. Por exemplo, dentro do pro-
cesso atual, discutimos muito a questão do desenvolvimento de software, de 
metodologias ágeis. Como trabalhar com isso dentro da minha empresa? 

Falando em tipo de inovações, uma das formas é a radical. Podemos, inclusi-
ve, fazer uma tipologia sobre as diversas formas de entendimento da inovação. 
Primeira: onde acontece inovação? Muitas vezes as pessoas pensam que acon-
tece somente em produto. Não! Acontece em produto, em um bem ou serviço e 
em um processo produtivo. Pode ocorrer dentro do processo organizacional. No 
caso da Dataprev,  são os bens que nós produzimos e o serviço que oferecemos. 
Processo produtivo tem um universo a ser desenvolvido, a questão de marke-
ting também. E qual é a abrangência? Pode ser novo para a empresa, novo para 
o mercado local ou novo para o mundo. Essa parte da abrangência é um pouco 
confusa. O que é inovação e o que não é? Por exemplo, a empresa não utilizava 
SMS.  Nós é que trouxemos o SMS para dentro da casa. Isso é uma inovação? 
Isso pode ser caracterizado uma inovação. No entanto, hoje precisamos muito 
mais do que SMS. Precisamos ter a integração dos serviços prestados ao clien-
te interno e/ou externo utilizando o serviço de SMS, e não só ele. Precisamos 
fazer a  integração de dados, por exemplo, na questão de e-mails. Se eu tenho 
condição de disparar um e-mail, por exemplo, e há uma caixa postal associada 
ao smartphone, será  que não seria interessante trabalhar com a redundância? 
Mandar o SMS e mandar o e-mail? Isso é inovação. 

Pensar nessas facetas, além de meramente em um serviço em si, é um pro-
cesso de inovação. Para o mercado local, trazer alguma coisa de fora pode ser 
um processo de inovação, assim como inventar alguma coisa completamente 
diferente. Posso ainda discutir inovação com foco tecnológico, ou não, dentro 
da Dataprev e Serpro. Podemos ter a inovação radical, incremental ou desrup-
tiva. Vou deixar isso para nossos universitários explicarem melhor. No entan-
to, existe metodologia, existe um framework para definir a inovação. Essa aqui, 
particularmente, é do Henderson e Clark, 2001. Estamos em 2013, portanto, a 
discussão de gestão da inovação na academia já é antiga. O mercado começou 
a incorporar. Nos últimos cinco anos, começamos a prestar atenção na gestão 
da inovação. Só que ainda era extremamente incipiente. Vemos hoje grandes 
players de governo se preocupando muito com a gestão de inovação e internali-
zando isso como um processo. Um dos termos em na moda dentro da discussão 
da inovação é o conceito open innovation, que, para muita gente, é bastante con-
fuso. Só entendi esse termo há pouco tempo. Vou explicar o que isso significa. 

Temos um objetivo de inovação a alcançar, seja no mercado interno ou externo. 
Podemos ter internamente um universo de ideias. Essas ideias passam por um 
funil para atingir seu objetivo e resolver nosso problema. Essas ideias também 
podem permear o funil da empresa e atingir a outros mercados ou até mesmo 
outras instituições. Por exemplo, alguém tem um problema e, em determinado 
local, encontra uma solução. Isso me atende, porque tenho um problema pa-
recido. Com a devida adaptação, consigo aplicar a solução no meu problema e, 
pronto, estamos executando um conceito open innovation. Bemvindo a inova-
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ção aberta. No entanto, é complicado e, dependendo da criticidade do negócio, 
precisamos analisar o quanto utilizaremos ou não. 

Existem consultorias especializadas em open innovation. Existem empresas es-
pecializadas em consultoria de inovação fechada. Você precisa analisar o negó-
cio ou até mesmo fazer um balanço. Como seguir com a inovação? Como imple-
mentar a gestão da inovação na Dataprev? É isso que pretendemos responder 
hoje, aqui, com a participação dos nossos convidados. Quais são as ferramentas 
disponíveis no mercado para essa gestão? Innovatrix é uma delas.  Quais são os 
primeiros passos? Como foi na sua empresa? Foi através de um banco de ideias? 
Foi em um comitê de inovação? Foi por outra metodologia? Como foi a questão 
da gestão da inovação dentro do seu negócio? É isso que queremos entender 
para aplicar em tecnologias, pessoas, processos, enfim, como um todo. Benvin-
dos ao Fórum de TIC. Vou passar um vídeo de dois minutos que deve ajudar a 
consolidar toda essa discussão.
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Inovação Tecnológica no Serpro

Viviane Malheiros¹
Serpro

Trabalho na Coordenação Estratégica de Tecnologia do Serpro, ligada direta-
mente ao diretor-superintendente. Ela  tem o objetivo de dar direcionamento 
e trazer novas tecnologias para a empresa. Trabalhamos fortemente com ino-
vação e pesquisa aplicada em parceria com as universidades. Dentro da Coor-
denação de Experiência do Usuário, rediscutimos linhas de inovação, diretrizes, 
perspectivas de inovação. Um dos temas que achamos importante colocar na 
nossa estrutura foi experiência do usuário. O Serpro tem algumas iniciativas 
relacionadas à inovação que estão presentes no Planejamento  Estratégico. 
Temos mais de cinco projetos relacionados ao tema da inovação. Falarei um 
pouco sobre as linhas de inovação tecnológica. Discutimos muito a questão de 
tecnologia e as diversas possibilidades de inovação organizacional, inovação 
em processos. Sentimos a necessidade de caracterizar exatamente com qual 
tipo de inovação trabalhar e como focar em novas tecnologias para a empre-
sa. A nossa coordenação é uma coordenação de tecnologia, então colocamos o 
adjetivo “tecnológico” apenas para caracterizar. É uma inovação com todas as 
características definidas pela empresa, com um viés de alguma nova tecnologia 
ou de uma aplicação de uma tecnologia que talvez não seja nova externamente, 
mas nova para a empresa. Passamos por várias discussões com relação ao que 
é inovação  temos isso claramente definido, estabelecido. Está muito próximo 
do que foi apresentado aqui. Resumindo, tem que ter uma novidade tecnológica 
ou não, do ponto de vista da Coordenação de Tecnologia.  E tem que agregar 
valor. Ou seja, tem que ser agregada a algum serviço que geramos para algum 
cliente nosso. Trabalhamos hoje no planejamento estratégico dessa questão da 
sinergia entre tecnologia e negócio para fugir da questão “não é só uma inven-
ção, não é só uma nova tecnologia”. Precisamos aplicar isso em algum negócio. 
Temos algumas iniciativas para fazer essa aproximação das áreas de tecnologia 
com as áreas que chamamos de áreas de negócios, as que fazem relaciona-
mento com o cliente, para dar mais tangibilidade ao novo. 

Trabalhamos com os conceitos de inovação incremental e inovação radical. É 
aquela questão: não estou mudando o mundo, mas estou fazendo algo de uma 
forma diferente, entregando um processo de uma forma diferente que me agre-
gue algum valor. Vamos falar um pouco mais de inovações maiores, por exem-
plo, um novo centro de dados. Trabalhamos com uma perspectiva de quais são 
os nossos focos de inovação. Temos muitas tecnologias, mas como organizar 
e convergir isso para um negócio. Criamos basicamente duas perspectivas, a 
experiência do usuário e de dados. Com esses dois pontos focais conseguimos 
convergir a maior parte dos nossos estudos para os negócios. Como faremos 
essa inovação dentro da empresa? Quais metodologias, técnicas e ferramentas 
podemos utilizar para promover isso? Utilizamos muito a ideia de brainstorming 

¹Coordenadora de experiência do usuário do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro)  
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e a ideia do canvas, a técnica Business Model Generation (Geração de Modelos 
de Negócio). O objetivo de utilizar o canvas é fazer uma sinergia entre a tecno-
logia e o negócio. Começamos a utilizar essa técnica recentemente, mas ainda 
estamos em processo de aprendizado de uso dela. Qual é a nossa proposta de 
valor? Quais são os segmentos de mercado? A partir disso, fazemos uma carac-
terização do público que temos. Por exemplo, temos um projeto de mobilidade 
digital e focamos muito na questão do smartphone. Se meu foco é smartphone 
posso ter outro tipo de recorte, em termos de cliente, de canais de entrega do 
serviço, de relacionamento. Isso nos ajuda a escolher qual tecnologia utilizar. Foi 
comentado aqui sobre a gestão de tecnologia. Temos um processo de gestão 
de inovação que passa pela captação, promoção e patrocínio de ideias, que va-
mos chamar de subconjunto. Não chamamos de subprocesso porque não está 
organizado como um processo. Chamamos de Trespasse. Queremos que essa 
sigla represente basicamente esse ciclo protótipo, piloto e produção. Produção 
aqui é a ideia de linha de produção, de entrar na nossa planta produtiva e de 
conseguirmos padronizar e repetir isso várias vezes, colocando em um padrão 
industrial que possa ser repetido. A ideia é prototipar. O conceito disso é a apro-
ximação com o negócio, tentar fazer um produto viável, uma nova tecnologia 
que possa trazer inovação no serviço. Depois selecionamos um piloto. 

O piloto já é um produto ainda não desenvolvido que utiliza toda a padroniza-
ção e os processos produtivos que temos dentro da empresa. Seria uma espé-
cie de experimento. Esse piloto é colocado em produção até chegar ao cliente 
final. Fazemos ciclos de melhorias contínuas em cima dos nossos processos, 
buscando a otimização. Quando começamos a trabalhar esse ciclo contínuo de 
otimização engessamos um pouco. Além de tudo, temos agora que observar 
todas as fases, inclusive o andamento desse projeto dentro da minha estrutura. 
Aprender com esse piloto e reavaliar o processo produtivo para mudar a linha 
de produção e fazer com que aquela inovação entre na linha de produção. Então 
por que prototipar? A ideia é acertar cada vez mais no que estamos fazendo e, 
para termos inovação, precisamos de um espaço para errar, um espaço para 
desprendimento. As pessoas que irão trabalhar na prototipação precisam ser 
mais produtivas, aceitar as ideias que serão expostas. Dentro dessa ideia de ter 
espaços para errar, temos um laboratório de computação em nuvem, em Curiti-
ba, e está sendo criado um laboratório de computação de alto desempenho, em 
Belo Horizonte, para aumentar nossos espaços de experimentação. Do ponto 
de vista de inovação, trabalhamos muito com parcerias com as  universidades, 
dentro da ideia de que não detemos todo o conhecimento. Pretendemos inves-
tir no desenvolvimento do conhecimento interno, estabelecendo convênios com 
universidades. Hoje temos convênios, por exemplo, com a Universidade Federal 
de Minas Gerais (UFMG), na linha de mineração de dados. Temos convênio na 
linha de persistência de dados com Curitiba; de segurança com Santa Catarina; 
na área de redes com Belém e com a participação da Dataprev. Queremos pegar 
esse conhecimento externo e trazer para nós. Uma questão bastante discutida 
é como transformar uma inovação no dia a dia. Posso agregar valor com um 
único produto? Posso. Atualmente, trabalhamos com mais de dois mil desen-
volvedores. Temos diversos sistemas para diversos clientes no governo. 



13Fórum de TIC Dataprev Gestão de inovação no setor público

Inovação tecnológica no Serpro
Viviane Malheiros

Tivemos uma boa ideia e conseguimos mostrar que aquela ideia é viável e que 
agrega valor, como fazemos para mudar os processos produtivos e mudar a 
cultura organizacional para que aquela ideia deixe de ser uma inovação e passe 
a ser o meu dia a dia? Essa é a nossa principal dificuldade. Uma dificuldade que 
temos também é em relação a parceria com as universidades. Quando desen-
volvemos um conhecimento na universidade, uma linguagem, há um investi-
mento. De repente essa linguagem está fora de um padrão de documentação 
que a minha empresa conhece, como faço essa conversão para um padrão in-
dustrial? A inovação está no nosso Planejamento Estratégico. Trabalhamos com 
o conceito de linha de inovação tecnológica naquelas duas perspectivas, expe-
riência do usuário e dados. A partir dessas perspectivas, trabalhamos com as 
linhas de inovação. Temos hoje na empresa quatro linhas de inovação ativas. A 
ideia é que essas linhas de inovação sigam os nossos planejamentos estratégi-
cos e que sejam revisadas de tempos em tempos, porque a tendência de uma 
linha de inovação é que ela deixe de ser uma linha de inovação e entre em uma 
linha de produção. Essas quatro linhas hoje dentro do Serpro são: mobilidade, 
mapas (toda a parte de geo), plataforma como serviço e mineração de dados. 
Vou falar das linhas de mapa e mobilidade, que exemplificam melhor essa ques-
tão de processo, protótipo, piloto, produção. A linha de mobilidade foi definida 
com o escopo de 2012/2013 e, se tudo correr como planejado, a partir do ano 
que vem já fará parte do nosso processo produtivo. Assim como entregamos 
software em Java ou em grande porte, entregaremos em mobilidade. Estará da 
mesma forma no processo normal de desenvolvimento. Quando começamos a 
trabalhar nessa linha, pensamos nas perspectivas de fazer vários protótipos, 
um piloto e, na hora de colocar em produção, garantir, por exemplo, que os nos-
sos desenvolvedores estivessem capacitados e com todas as ferramentas de 
desenvolvimento disponíveis para trabalhar.

Há dois anos, os clientes que tinham smartphones vinham falar sobre algum 
projeto e, muitas vezes, nossos analistas de negócio não tinham um dispositivo 
móvel em mãos. Fzemos um trabalho de capacitação informando a tendência 
de mercado, os aplicativos que estavam sendo utilizados por outros governos 
e  agora, estamos adquirindo dispositivos do Serpro  para deixar nas mãos do 
analista de negócio. Para que ele perceba o que é a tecnologia e identifique me-
lhor as oportunidades de novos negócios. Como vamos gerenciar os dispositi-
vos, serviços e dados do governo no dispositivo móvel com segurança? O que 
vou oferecer para o meu cliente para que ele destrua aqueles dados no caso de 
roubo desse dispositivo, por exemplo? Existe toda uma discussão, pesquisas e 
testes em torno disso. Desde que começamos com o desenvolvimento de apli-
cações híbridas, com o uso de HTML, a questão da vigilância tecnológica dessas 
aplicações evoluiu muito. Mesmo durante a pesquisa de uma linha de inovação, 
precisávamos dessa vigilância tecnológica constante e da diversidade tecno-
lógica. E quanto mais tecnologia eu tenho mais tenho que me preocupar com 
cada perspectiva desse ciclo. O aplicativo da Receita Federal de pessoa física 
saiu como piloto. Ou seja, foi desenvolvido em um ambiente experimental todo 
controlado, porque era um produto para ir para produção, mas fora do nosso 
processo produtivo do desenvolvimento. Uma equipe da Coordenação de Estra-
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tégia trabalhou no desenvolvimento observando todos os detalhes que a nova 
tecnologia trazia, em parceria com a equipe de desenvolvimento, mas fora do 
nosso processo padrão. Antes de chegar nesse piloto fizemos vários protótipos, 
inclusive envolvendo o cliente. Lançamos algumas ideias para envolver o cliente 
e a cada semana trabalhávamos com ele até chegar ao produto final. Utilizamos 
esse mesmo modelo de desenvolvimento de piloto para o Departamento Na-
cional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

Fizemos uma aplicação nativa desenvolvida para iOS e para Android, nosso pri-
meiro aplicativo para uma loja. Aprendemos a criar uma loja, colocar um dispo-
sitivo na loja. Isso é um exemplo de mudança do nosso processo. Não tínha-
mos até então na empresa um processo de produção que não envolvesse as 
nossas áreas de produção. Outro exemplo de utilização do design responsivo 
desenvolvido em Android foi um catálogo de aplicativos oficiais do governo. De-
senvolvemos também a linha de mapas com algumas perspectivas, seguindo 
aquela nomenclatura de protótipo, piloto e produto em produção. Depois de 
algumas discussões e algumas prototipações, chegamos nessa divisão da li-
nha de mapas. Gostaríamos de incorporar nos serviços que oferecemos alguns 
recursos básicos de localização, como o Google Maps. Gostaríamos também de 
trabalhar com Location Intelligence, para agregar as aplicações de BI a perspec-
tiva de localização, oferecendo não só todas as dimensões que você tem em 
um banco de BI , mas também a ideia de vizinhança. Estamos trabalhando com 
essa arquitetura básica para ter um banco de dados espacial, um servidor de 
mapas, um serviço de cash. Essa arquitetura está guiando os nossos trabalhos 
de prospecção, absorção e internalização de tecnologias. Na parte dos serviços 
de mapas, fizemos um processo de prospecção e isso culminou em um edital, 
pois chegamos a conclusão que era melhor contratar um serviço externo do que 
manter esse serviço dentro do Serpro. Isso exigiria todo um conhecimento de 
cartografia, profissionais especializados. Não faria muito sentido. Depois dessa 
licitação, solicitamos ao Google Maps todos aqueles serviços que mencionei. A 
definição desses serviços fez parte de uma prospecção de traçar rotas, localizar 
pontos, fazer geocodificação. Prospectamos também um banco de dados espa-
cial, como o Geoserver e Mapserver.
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Inovação Tecnológica no Serpro Viviane Malheiros

Edgar Prates – Dataprev: Obviamente, quando você 
fala de inovação tecnológica, você está consideran-
do o impacto que isso vai trazer para as pessoas e 
para os processos. Entendi também, pelo seu slide, 
o desafio que isso representou para o Serpro e gos-
taria de saber qual foi a experiência, principalmente 
com foco no desenvolvimento. Temos processos 
e, por mais flexíveis que sejam, não estão a prova 
de inovação. São muito rígidos. Quando inovamos, 
quebramos paradigmas, provocamos algumas mu-
danças. Você podia compartilhar como implemen-
taram isso? Qual o relacionamento com qualidade e 
arquitetura referente a essas questões?

Viviane – Serpro: Estamos em um processo de 
aprendizado contínuo. Tivemos essa percepção, por-
que o nosso processo, no ar há dez anos, se baseia 
na melhoria contínua, com foco na padronização e 
produtividade, que são duas coisas, de certa forma, 
opostas a inovação. Para alcançarmos nosso obje-
tivo e chegar o mais próximo do padrão industrial 
investimos na prototipação, no piloto. Só depois dis-
cutimos as linhas de produção. Os pilotos não foram 
executados seguindo o nosso processo de desen-
volvimento e nem pela equipe que trabalha normal-
mente  no negócio. Prototipamos primeiro dentro 
da própria coordenação, com a participação da área 
estratégica e das outras partes interessadas.

Gustavo – Dataprev: Percebemos que os proble-
mas da Dataprev e do Serpro são semelhantes. É 
sempre bom ver como o Serpro está resolvendo 
seus problemas. Você falou em inovação,  conceito 
muito difícil de ser explicado. Na minha concepção, 
para termos um processo de inovação efetivo é fun-
damental visualizarmos o quanto aquilo melhorou 
no seu processo. Como funciona o processo de vo-
cês? Você tem pessoas fixas? 

José Cláudio – Dataprev : Complementando a pergun-
ta acima, como as pessoas se sentem ao participar do 
processo de inovação? Sentem-se inibidas ao expor 
suas ideias, sejam elas grandes, médias ou pequenas? 

Viviane – Serpro: Por meio do Conserpro, um con-
gresso anual que acontece há uns sete anos, as 
pessoas podem fazer artigos que tragam novas 

ideias. Não pode ser um produto em desenvolvi-
mento no dia a dia da empresa. O Serpro dá um prê-
mio em dinheiro para os três melhores trabalhos. 
Qualquer funcionário pode se inscrever, inclusive 
fazendo parceria com pessoas de fora do Serpro.  
Mas é pré-requisito ter, pelo menos, um funcionário 
do Serpro. Esses artigos são avaliados, temos dois, 
três revisores para os artigos. Os melhores são se-
lecionados de acordo com  alguns critérios,  como a 
possibilidade de gerar valor para o Serpro. Eles são 
apresentados no Conserpro. 

Gustavo – Dataprev: Como essa coordenação está 
estruturada? Ela é composta de quantas pessoas?

Viviane – Serpro: A coordenação tem mais ou me-
nos 50 pessoas hoje espalhadas pelo Brasil. Meu 
coordenador fica aqui, em Brasília. A coordenação 
está associada ao diretor- superintendente e temos 
projeções em Curitiba, Salvador, Fortaleza, Belo Ho-
rizonte e Rio de Janeiro. A ideia desse espalhamento 
é a possibilidade de você chegar mais junto, tanto 
das equipes remotas do Serpro quanto das univer-
sidades. Por exemplo, falei que temos uma parceria 
com a UFMG. Temos uma equipe em Belo Horizonte 
que faz essa ponte da pesquisa do nosso trabalho. 
Temos um grande incentivo na participação de pro-
gramas de pós-graduação, doutorado, mestrado e, 
às vezes, na área de especialização. 

Rafael – Dataprev: 50 pessoas dedicadas exclusi-
vamente à coordenação?

Viviane – Serpro: A coordenação estratégica cui-
da da  parte de Pesquisa e Desenvolvimento em 
Inovação, o que chamamos de modernização e a 
governança de TI,  que é a parte de atualização do 
nosso parque tecnológico.

Bruno – Inventta: De acordo com o seu conceito de 
inovação, qual é a diferença entre melhoria contí-
nua e produtividade de inovação? 

Viviane – Serpro: O desenvolvimento de um sof-
tware já é uma inovação. Em nosso processo de de-
senvolvimento trabalhamos com pontos de função 
para medir a produtividade daquele desenvolvedor. 
Sendo assim, quantos pontos de função ele con-
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segue fazer naquele dia ou naquela semana? Por 
exemplo, em mobilidade, você é um desenvolvedor 
e recebeu o desafio de fazer um serviço que pode 
trazer uma inovação, mas é um serviço para o seu 
cliente, o que determina a possibilidade de ter re-
quisitos estabelecidos, uma pontuação de ponto 
de função e um prazo de entrega. Você trabalha em 
cima de um problema específico que pode surgir. 
Pode perder tempo prototipando e chegar a conclu-
são que não é o momento de utilizar aquilo. É uma 
boa tecnologia, mas do ponto de vista do governo 
não tem muita oportunidade de agregar valor. 

Bruno – Inventta: A diferença, então, é que agora 
temos mais espaço para errar?

Viviane – Serpro: Talvez tenha, sim, um espaço ga-
rantido para isso. Porque é muito difícil você com-
petir diariamente com a produção. Se temos um 
prazo a cumprir, pegamos todos os recursos dispo-
níveis e alocamos naquele projeto. Porque temos 
que cumprir aquele prazo da melhor forma possível. 
Mas podem surgir imprevistos, outros projetos. Po-
demos tirar a pessoa que vai entregar um projeto no 
mês seguinte e dizer que ela não terá mais tempo 
para isso. Então, assim, sempre haverá conflito, se 
deixarmos tudo na mesma área, toda vez que ana-
lisarmos o trade-off vamos priorizar o cliente. Nem 
sei se há espaço para errar.

Rafael – Dataprev: A área de inovação do Serpro já 
olhou para a política de dados abertos?

Viviane – Serpro: Eu não sou da área de inovação 
do Serpro. Eu comentei que existem várias pers-
pectivas de inovação na nossa área de tecnologia, 
que chamamos de inovação tecnológica. Temos ou-
tras áreas que trabalham em inovação também. Já 
olhamos para a política de dados abertos, mas não 
temos nenhum projeto de inovação específico para 
dados abertos.

Fernando – Tesouro Nacional: Entendo que o Ser-
pro, assim como a Dataprev, são instrumentos de 
política pública da difusão de tecnologia, difusão de 
inovações. Como essas questões de políticas sociais 
são testadas no Serpro?

Viviane – Serpro: O Serpro tem esse papel de aju-
dar na promoção do uso de software livre. Dentro 
da nossa coordenação, temos uma equipe focada 
apenas em software livre. Temos o Demoiselle que 
é um produto originalmente desenvolvido pelo Ser-
pro e, hoje, é um produto de software livre. A ideia 
do Demoiselle é promover uma plataforma livre para 
desenvolvimento de software e, inclusive, ser man-
tida na comunidade. Se eu tenho soluções proprie-
tárias que são muito melhores que a de software 
livre, se estou focando na qualidade do serviço, a 
solução proprietária vai ser indicada. Agora, se eu 
tenho soluções equivalentes ou muito próximas, a 
prioridade é para o software livre. Damos preferên-
cia ao software livre. Além do Demoisielle. temos o 
Expresso, outra solução também de software livre. 
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Antes de falar sobre inovação, preparei a pauta para falar de gestão da inova-
ção sob a ótica do setor público. Sou um dos sócios do Grupo Instituto Inovação, 
criado em 2002.  Meu sócio, Paulo, exercia a função de gerente da Incubadora da 
UFMG e, em uma viagem para o Vale do Silício, descobriu que era possível gerar 
um negócio a partir de ciência. Paulo saiu de uma empresa incubadora para uma 
aceleradora. Criamos um modelo onde descobríamos tecnologias com potencial 
de negócio. Criávamos empresas nas universidades, a partir dessa tecnologia 
oferecida. Em 2012, pensamos que ficaríamos ricos com isso. Éramos jovens 
com vontade de empreender. Ficávamos sócios dos pesquisadores e tocávamos 
as empresas. Pensamos que o ciclo dessas empresas fosse de 2 ou 3 anos, no 
máximo, e que venderíamos a empresa e faríamos a maquininha girar. Não fica-
mos ricos. Mas, mas como as empresas precisavam de dinheiro, começamos a 
prestar consultoria para levantar recursos para essas empresas. Aprendemos 
a captar esses recursos. Dessa forma, o grupo evoluiu. O Instituto Inovação era 
uma empresa, apesar do nome instituto. Atualmente é um grupo com grandes 
áreas de negócio. A Inventta é a parte de consultoria; a INSEED é a evolução 
do modelo de aceleração; e a ECOVEC (empresa de biotecnologia, desenvolvida 
na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) é especializada em pesquisa e 
desenvolvimento de produtos e serviços para controle de vetores e pragas urba-
nas. É a única empresa que sobrou do grupo. As outras quatro foram vendidas. 
Existe outro negócio que está sendo criado, o Startup Farm,  um acelerador de 
empresas. Um dos nossos sócios, Felipe Matos, CEO da Startup Brasil do Minis-
tério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) é sócio fundador do grupo e tem 
vários negócios.Criamos o negócio para fazer inovação no Brasil, numa época 
em que era bem difícil. Continua sendo, mas hoje o mundo e a nossa realidade é 
bastante distinta em termos de ideias. 

Como evoluiu o modelo de aceleração? 

Daquele negócio que fazíamos de maneira quase artesanal,que era acelerar as 
empresas. Conseguimos entender como é criar e fazer uma empresa de bases 
tecnológicas acontecer no Brasil. Vimos que a equação precisava de recurso fi-
nanceiro. Decidimos criar uma empresa e hoje temos a gestão do Fundo de In-
vestimentos de capital  destinado à aplicação em empresas emergentes inova-
doras (Criatec). É o  fundo do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES) voltado para empresas nascentes. Só para ter uma ideia do que 
conseguimos fazer com o Criatec: em cinco anos criamos quatro empresas no 
modelo antigo no valor de R$ 100.000.000,00. Investimos  em 36 empresas em 
quanto anos. Escalamos nosso modelo de aceleração de empresa. E esse fundo 
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já está fechado, estamos só acelerando as empresas, fazendo essas empresas 
crescerem. O faturamento dessas empresas cresce em média 50 % ao ano. Tem 
empresa que multiplica por seis. Outras iniciamos o trabalho com o faturamen-
to de R$ 3.000.000,00. Depois do nosso trabalho, o faturamento chegou a R$ 
35.000.000,00 ao ano. Pegamos empresa faturando R$ 5.000.000,00 que que-
brou. Temos de tudo. Esse é o desafio de fazer inovação. Somos quatro sócios no 
Grupo Inventta, dois ficam na Inseed . O fundador Paulo fica na escola. O que o 
Grupo Inventta faz? Ele possui três grandes áreas de negócio. Uma trabalha com 
a parte de recursos para inovação. Todos esses fundos de incentivos fiscais que 
de alguma maneira estão disponibilizados para fazer inovação no Brasil  ajudam 
a empresa a captar seu curso. Seja incentivo de lei, como projetos da Financiado-
ra de Estudos e Projetos (Finep), BNDES, fundos internacionais (ASFAPS). A In-
ventta Tech trabalha com as pessoas que lidam com inovação tecnológica. Quem 
faz gestão de pesquisa e desenvolvimento de alguma maneira interage conosco. 

Projetos de estruturação de processo de propriedade intelectual, licenciamento 
de tecnologia e aquisição de tecnologia. Existem vários projetos. A Inventta Drive 
trabalha com inovação que não precisa ser necessariamente  apenas referente 
à tecnologia. Estamos falando mais de design thinking, de outras ferramentas, 
cujo centro da inovação é o usuário, o consumidor. Ou seja, ajudamos a empre-
sa e/ou organização a se tornar mais inovadora, fazendo também o projeto de 
inovação com elas. A Inventta existe há mais ou menos sete anos, com outro 
nome, mas desde o início desenvolvemos muitos clientes. Com o nome Inventta, 
há quatro anos, desenvolvemos projetos de clientes de todas as características. 
Aprendemos algumas coisas sobre inovação. Tenho preferência pelo innovation 
import, o novo aplicado e com sucesso. O novo para uma empresa pode não ser 
para outra. Essa aplicação pode ter diversas interpretações. O  sucesso é  lucro. 
Dependendo da característica da organização,  não é o lucro, às vezes, o ganho é 
a  imagem e o impacto social. A palavra correta para o sucesso é geração de valor 
de todo tipo, pode ser financeiro. O importante é que, quando falamos em ino-
vação, falamos sobre o novo, aplicado e com sucesso. O processo inventivo faz 
parte da inovação, mas não é inovação, é só um alinhamento de conceito. Não 
inovamos por inovar. Inovação é como dinheiro: é um meio e fim. Se a inovação 
é o fim para alguém, está começando errado. Inovação é um meio de se chegar 
a algum lugar. Por que queremos inovar? Qual é o objetivo que queremos alcan-
çar? Através da leitura do planejamento e do mapa estratégico da Previdência 
Social, observamos a garantia da proteção ao trabalhador e a sua família. Essa 
é a missão, por meio de um sistema público  da política previdenciária solidária, 
inclusive sustentável. Como a inovação pode ajudar? A inovação tem categorias, 
dimensões, intensidades. Existem dois tipos de inovação, a inovação evolutiva, 
que visa melhorar o que o sistema e/ou a organização faz, e a inovação transfor-
madora, que busca transformar o sistema em organização. 

A empresa Ecovec começou por causa de uma pesquisa com um feromônio que 
atraia o mosquito da dengue. Desenvolvemos uma armadilha que capturava o 
mosquito, pensando que a grande sacada seria capturá-lo e eliminar o problema. 
Na prática não era. As pessoas ficavam com medo do mosquito da dengue entrar 
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na casa porque estava sendo atraído. E tudo mudou. Montamos uma solução, 
um sistema de monitoramento integrado, com geolocalização, onde o agente de 
campo vê se o mosquito foi capturado ou não. Indica se tem foco de dengue ou 
não. Estávamos tendo um problema muito grande com essa empresa, porque  
existia outra armadilha no mercado mais barata; Era quase 1/4 do valor da nossa 
armadilha. Só que o feromônio era líquido. Se alguém encostasse na armadilha, 
ela caia, perdia eficiência. Era pior tecnicamente, mas era 1/4 do preço do nos-
so e não conseguimos vender. A grande inovação dessa empresa aconteceu na 
hora em que mudamos completamente o modelo de negócio. Passamos a não 
cobrar mais por armadilha. Começamos a cobrar por quilômetro quadrado mo-
nitorado. Simplesmente mudamos a referência do mercado. Temos a patente do 
sistema de geoprocessamento para fazer o monitoramento de pragas urbanas. 
Esse era um diferencial que tínhamos. O mercado perdeu a referência, pois não 
estávamos vendendo armadilha e, sim ,o serviço. Todo o esforço de desenvolver 
um produto foi muito importante, mas a coisa só aconteceu na hora que fizemos 
uma inovação de modelo de negócio. O mundo está mudando e muito rápido. Es-
tamos falando de globalização, acesso a informação, tecnologia, redes, susten-
tabilidade, da questão das pessoas estarem mais preocupadas com propósitos. 

Existe uma série de questões que não podemos ignorar. Nesse contexto, temos 
uma frase muito interessante do Zygmunt, “Vivemos em um mundo líquido com 
organizações sólidas”. Christensen publicou um livro, em 2001/2002, chamado “O 
Dilema da Inovação”, que explica porque as empresas têm dificuldade em inves-
tir em inovação. As inovações de impacto muitas vezes não focam nos clientes 
atuais da empresa. Pensam em outro segmento de mercado, atender um novo 
cliente. E como vamos deixar de atender o cliente para poder pensar em uma 
coisa nova? O termo inovação aberta existe há muitos anos. O conceito é abrir as 
portas da organização para que o conhecimento possa fluir de dentro para fora 
e de fora para dentro em todas as etapas de um processo de inovação. A Pringles 
queria desenvolver uma batata com um rosto estampado. Tentaram desenvolver 
uma impressora que conseguisse imprimir uma tinta comestível naquela bata-
ta. Perderam quase um U$ 1.000.000,00 tentando e não conseguiram. Estavam 
descartando o projeto. A internet estava começando a surgir. Resolveram procu-
rar na internet alguém que conseguisse ajudar a fazer isso. Acharam um padeiro 
na Itália que tinha técnica para pintar biscoito através da serigrafia. Conversaram 
com o padeiro e pagaram U$ 50.000,00 para ele licenciar a técnica. Construíram 
uma máquina e fizeram a batatinha. O produto em si não é um grande sucesso. 
E não é essa questão. O caso é muito mais emblemático para entender. Será que 
antes de tentar fazer aquela impressora, se procurassem alguém que já conhe-
cia a técnica não teriam economizado U$ 1.000.000,00? Muitas pessoas têm 
conhecimento e, dentro de uma empresa, esse conhecimento pode não existir.

Como uso isso em benefício da inovação da minha companhia? Nesse aspecto 
é inovação de fora para dentro. De dentro para fora, temos vários casos. O mais 
bacana é o da Xerox em Palo Alto,  que tem um grande centro de pesquisa de 
várias inovações. Na década de 1990, um pessoal estava desenvolvendo uma 
tecnologia para leitura de documentos eletrônicos. Imagina o chefe de (Pesquisa 
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e Desenvolvimento (P&D) da Xerox, uma empresa que ganhava rios de dinheiro 
vendendo tonner, falar de documento eletrônico? O fato é que não continua-
ram o projeto. Esses dois pesquisadores saíram, captaram um recurso, criaram 
uma pequena empresa. Alguém já leu um PDF na vida? Adobe. Criaram o Adobe 
que, hoje, vale mais em valor de mercado do que a Xerox. Como as organizações 
podem aproveitar esse valor, talento, tecnologia, conhecimento? O celular em 
algum momento foi uma inovação, a caneta esferográfica também e hoje é algo 
comum que não percebemos mais. Observamos nessas inovações históricas 
que sempre existe uma pessoa inovadora por trás. Quem faz inovação somos 
nós. Inovação e empreendedorismo se relacionam diretamente um com o outro. 
Empreendedor é quem enxerga as oportunidades, aquele que arrisca, cria uma 
rede de contato, que faz acontecer, que persiste. É essa característica usada a fa-
vor da organização. O reconhecimento da inovação é extremamente importante, 
a forma como aquela pessoa contribuiu.

O desconhecimento das competências necessárias para inovar muitas vezes 
prejudica as pessoas na forma como desenvolvem o modelo de negócio, como 
escrevem um projeto, como pegam uma ideia fraca e a deixam mais robusta. 
Como vender isso? Como vender a ideia para a alta direção?  Ninguém questiona 
a qualidade, ela é importante. Mas, como tornar isso um processo de negócio? 
Vou compartilhar alguns aprendizados que tivemos em relação a esse processo. 
O processo de inovação não começa com uma ideia. Antes, devemos gerar uma 
ideia. Existe uma fase interior que chamamos de inspiração, que é sabermos onde 
e por que queremos inovar em algum aspecto. Um processo de ideação requer 
uma preparação. Quanto mais preparado estivermos, melhor será o processo de 
ideação. Esse é o primeiro ponto. O processo de inovação não começa nas ideias. 
Pode ser um fragmento de ideias. Portanto, a ideia quando nasce está pronta 
para ser avaliada. Quando uma pessoa dá uma ideia, é um lampejo, é um pequeno 
insight sobre uma possível inovação. Chamamos essa ideia de fragmento de ideia, 
pois, para ser avaliada, precisa ganhar robustez. Temos que transformar em um 
conceito antes de ser avaliada. O que as empresas mais modernas estão fazen-
do hoje é a criação de um banco de ideias. Elas ficam expostas e as pessoas vão 
olhando, conectando ideia com ideia, mudando, adicionando outras ideias até que 
isso ganhe robustez, vire um projeto e um conceito. Dessa forma consigo avaliar 
se esse projeto é bom ou ruim. Não devemos avaliar o que nasce.  melhor avaliar 
algo que já se preparou para uma avaliação. É como colocar um bebê para fazer 
vestibular. O bebê não está pronto para isso. Existe outro conceito importantíssi-
mo dentro do processo de gestão da inovação que é prototipar rápido, errar rápi-
do. Algumas coisas só descobriremos ao colocar o produto no mercado para rodar 
em produção ou se testarmos antes. Se testarmos antes é melhor. 

Temos os conceitos mais novos de startup, prototipagem, modelagem de ne-
gócio, entre outros. Esses três aprendizados dentro do processo de gestão da 
inovação, de alguma maneira, estão sendo traduzidos pelas empresas. Fizemos 
um trabalho na Fiat onde uma inovação espetacular nasceu de uma pessoa que 
apertava o parafuso do motor do carro. Havia um problema que às vezes cau-
sava defeito no motor. Com a mão de graxa tinha que pegar um papelzinho e 
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marcar a peça que estava com problema. Passava o turno e a outra pessoa não 
conseguia entender nada que estava escrito, ou porque estava sujo de graxa ou 
devido ao baixo nível de escolaridade da pessoa. Assim, surgiu a ideia de criar um 
sistema simples demais. Com três toques registrava direto no sistema qualquer 
defeito, qual a peça e quem o registrou. Por fim, quais recursos e infraestruturas 
serão utilizados para isso. Estou falando de recursos humanos, tempo e a infra-
estrutura para fazermos acontecer. Esse processo acontecerá, de melhor ou pior, 
mais assertivo ou não, em função de como será organizado. E, na prática, tudo 
isso acontece ao mesmo tempo. O processo vai sendo criado, vai se ajustando 
até chegar ao modelo maduro. Falando da parte de recursos e infraestrutura, te-
mos uma questão importante que é a de criação de um ambiente para inovação. 
Não estou falando do ambiente de infraestrutura, sistema, processos, imagens, 
janela. Não é isso. Temos que nos preocupar com culturas, valores, motivações, 
frustrações, clima organizacional regras não declaradas. Fizemos um projeto em 
uma empresa que foi interessante. Queremos buscar uma grande inovação, mas 
temos que buscar todas as inovações. Isso criará a cultura de inovação em uma 
organização, temos que promover, queremos aquelas transformadoras, aquelas 
que darão o grande impacto, mas para promover uma cultura de inovação tenho 
que trabalhar um todo, tenho que envolver todo mundo. E existe um processo 
para isso. A parte de estrutura e processo que estamos falando tem que ter am-
biente, sistema, método, definição.

O responsável em decidir tem que definir quais critérios serão utilizados ou não 
para escolher um projeto. Temos que definir quem cuidará disso.  E por fim, que 
recursos e infraestrutura serão utilizados para isso. Estou falando de recursos 
humanos, o recurso tempo e a infraestrutura para fazermos acontecer. Esse 
processo acontecerá melhor ou pior, mais assertivo ou não, em função de como 
isso está organizado. E na prática tudo isso acontece ao mesmo tempo. O pro-
cesso vai sendo criado e ajustado até que se chega ao modelo maduro. Falando 
da parte de recursos e infraestrutura temos uma questão importante que é a 
criação de um ambiente para inovação. Não estou falando do ambiente de infra-
estrutura, sistema, processos, imagens, janela. Temos que nos preocupar com 
culturas, valores, motivações, frustrações, clima organizacional e regras não de-
claradas do jogo. Fizemos um projeto interessante em uma empresa.  A empresa 
era hierárquica. Se em uma reunião alguém mais graduado falasse, desse uma 
opinião sobre algum assunto, ninguém discordava daquela opinião. E ocorriam 
sessões de brainstorming misturando as hierarquias. As ideias dos mais gradua-
dos sempre combinavam. Através desses ocorridos mataram as ideias da turma 
com um nível de graduação inferior. Tiveram que mudar o projeto e o processo 
dessa empresa. Temos que trabalhar sem o medo de errar. Ambiente é tudo isso. 
Existem questões importantes de ambiente que para a inovação é importan-
te. Diversidades são importantes para inovação, pensamentos diversos, olhares 
completamente distintos sobre o mesmo tema. Se quiser gerar mais inovação 
em uma companhia promova diversidade e colaboração,  não padronização e 
competição. No momento em que falamos de ambiente, falamos da questão de 
como as pessoas de relacionam, como são os processos e os sistemas, espa-
ço físico e recursos. Que desafio sobre essas questões se tem hoje dentro de 
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uma organização? Inovação está no recurso, mas não se reflete na prática da alta 
gestão. Falta um direcionamento. Existe concorrência entre as pessoas, pressão 
do parceiro, exposição de ideias por um membro da equipe que não agrada a 
todos. Isso mata a inovação. Alguns aspectos culturais, processos muito rígidos 
e burocráticos, espaço físico e ambiente que sufocam a atividade, ausência ou 
constante contingenciamento de recursos financeiros. Isso é a realidade de toda 
empresa, toda organização. Como lidar com isso? Sendo variáveis no jogo. 

A forma como se promove uma cultura de inovação é um ponto importante. Para 
a inovação florescer dentro de uma organização, temos que promover a cultura 
de uma maneira geral. Não tem receita de bolo. Temos que envolver todo mundo, 
mas tem algumas palavrinhas que de alguma maneira ajudam a pensar. O que 
é uma cultura de inovação? Estamos falando de colaboração, celebração, ritmo, 
inspiração, transparência, criatividade, curiosidade, diversidade, equilíbrio, tole-
rância ao erro, disciplina, apetite ao risco, liderança, comprometimento, saber 
ouvir, reconhecimento, direção, desafio, empreendedorismo. São palavras que 
de alguma maneira representam uma cultura bacana de inovação. Temos que 
entender a organização, ver o tipo de cultura, como é a cultura dessa companhia 
e que tipo de interferência pode ser feita para essa cultura se tornar mais ino-
vadora? Respeitando o que é caro a essa cultura, respeitando o que é de valor, 
o que é importante. Possivelmente fazer inovação em uma empresa japonesa 
é diferente de fazer inovação em uma empresa americana ou alemã. E, dentro 
de empresas americanas, as formas de fazer inovação de empresas como o pe-
garmos o Google e a Apple são completamente distintas. O Google é muito mais 
aberto, mais cloud. A Apple é muito mais fechada. Essa questão não impede 
que as duas sejam inovadoras. Temos que entender um pouco mais a cultura da 
companhia e ver como podemos fazer. Por fim, não é sentado em uma sala de 
aula, não é debruçado sobre os livros, sobre os artigos e sobre a parte conceitual 
que iremos aprender inovação. Ninguém aprende a andar de bicicleta em uma 
lousa. O convite é fazer logo. Errar? Errar rápido? Errar logo. Por que? É só assim 
que conseguiremos entender o que temos que fazer, o que temos que melhorar 
e o que temos que mudar para, de fato, fazer a inovação acontecer de uma ma-
neira mais sistemática. Reforço e inovação toda organização faz, isso às vezes 
está traduzido em forma de melhoria contínua, de melhoria de processo. O que 
talvez  possa diferenciar um pouquinho a melhoria contínua de processo de uma 
inovação seja algum um nível de risco  de tomada de algumas decisões. 

Normalmente, quando falamos de melhoria contínua, o benefício da iniciativa é 
incontestável. E há dúvidas quando a inovação,  porque tem mais imprevisto e 
mais incertezas. Inovação de alguma maneira toda organização faz. O que nós 
estamos falando é daquela inovação que transforma, que faz uma organização 
ser melhor e cumprir a missão dela de maneira mais eficaz. Sugiro que comecem 
isso ontem. Comecem já e experimentando, batendo cabeça, errando, tropeçan-
do, acertando. Só assim conseguirão fazer. Criamos para o Governo de Minas um 
projeto. Gostaria de falar e exemplos de projetos de inovação no setor público. 
Eu não ouvi ninguém falar, tirando o exemplo do Serpro. Temos muitos exemplos 
de inovação no setor público. E tenho certeza que vocês são o pilar para uma 
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série de inovações que podem acontecer e que vai mudar a realidade do nosso 
país,  mudar a qualidade de vida do brasileiro, mudar o patamar de qualidade de 
serviço público. Fazer um serviço que a população merece. Peço que comecem 
logo, façam inovação, porque vocês já sabem fazer, só precisam descobrir isso 
exercitando mais. É isso que a gente precisa nesse país.

DEBATE
N. I.: Debatedor e/ou instituição não identificados 

Rafael– Dataprev: Quero que seja explorado um 
pouco mais a história da Tropos. Sei que é um pouco 
fora do seu foco específico, mas me pareceu uma 
coisa interessante para nós.

Bruno: É uma iniciativa que está nascendo. O que é a 
Tropos? É uma escola de inovação, através da trans-
formação das pessoas. Não é processo, não é me-
todologia. É trabalhar em um elemento essencial da 
inovação por meio de uma série de iniciativas. Seja em 
organizações, governos e empresas que trabalham 
o elemento cultural da inovação. Essa iniciativa está 
nascendo e sendo acessada por empresas que que-
rem dar uma sacolejada nas organizações. A Tropos é 
uma iniciativa propositalmente colada ao Instituto de 
Inovação. Semana passada fomos ao Innovation Camp 
com 180 pessoas para questionar a inovação do esta-
do de Minas. A Tropos faz uma série de iniciativas em 
organizações, governos e empresas que trabalham o 
elemento cultural da inovação. É uma iniciativa que 
está nascendo e, atualmente, tem sido muito aces-
sada por empresas que querem dar uma sacolejada 
nas organizações. Em intervenção com a alta gestão 
sempre misturamos arte com inovação. O Innovation 
Camp foi ao Inhotim (Centro de Arte Contemporânea) 
e mostrou um jeito de fazer as pessoas apreciarem a 
obra de arte, questionando aquela obra sobre algum 
aspecto importante para a inovação. 

Edgar – Dataprev: Foi colocada a questão de co-
meçarmos logo. Aprender fazendo. Não ter medo 
de errar. Em sua opinião, o que tem que mudar é a 
cabeça das pessoas, principalmente da alta direção 
das organizações ? Porque notamos que a inovação 

acontece, damos muita visibilidade para as coisas 
grandes e não as coisas pequena. Há mudanças que 
provocamos no nosso meio, diariamente. Mas essa 
cultura de inovação, de transformarmos iniciativas 
em resultado concreto é um trabalho mais de cultu-
ra. E tem que ser feita a partir da alta direção?

Bruno: Se pudesse sugerir, sem conhecer muito 
bem, começaria provocando a discussão na alta 
gestão. Uma discussão muito bem feita sobre esse 
tema,  do tipo o que a gestão quer em relação a 
isso? Porque se isso não está definido gera atri-
to, acarreta dificuldade para quem tenta fazer isso 
acontecer. O processo não avança e, depois de uma 
discussão, ele pode ocorrer de maneira muito mais 
eficaz. Vi iniciativas morrerem completamente pelo 
desalinhamento da alta gestão. No momento em 
que conseguirmos mostrar a importância do tema 
para alta gestão, ela ficará mais atenta. E, sabendo 
de sua importância, alguém dará uma ideia, dizendo 
que é uma inovação. Esse elemento é importante 
e é obvio que, na hora que a alta gestão descobrir 
que é importante, o assunto entrará na agenda, os 
processos serão estruturados, com equipe definida 
e dando importância a esse ponto. É uma questão 
de cultura. Só que cultura não é uma coisa que se 
tem de uma hora para outra. 

Gustavo– Dataprev: Reforçando essa questão so-
bre a necessidade de envolver a alta gestão, o ponto 
que me chamou atenção em relação aos fatores que 
podem matar a inovação foi a competição. Li uma 
reportagem sobre um ex-funcionário da Microsoft 
falando sobre como era o processo de promoção 
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dentro da empresa e como isso estava matando a 
criatividade da empresa. Destinava-se uma verba 
de promoção para as equipes, que era distribuída 
para quem tivesse mais resultado. As pessoas que 
tivessem menos resultado eram demitidas. Isso 
criou uma cultura canibal dentro da empresa. Era 
um querendo matar e sabotar o outro. Os grupos 
de avaliação eram muito pequenos, então, a pes-
soa reconhecia facilmente os seus concorrentes. 
Destacando a importância de envolver a alta dire-
ção, principalmente, no que diz respeito a gestão de 
pessoas, acredito que isso seja uma área importan-
te a ser trabalhada nesse processo. 

Bruno: É isso mesmo, tem que envolver. Inovação 

são pessoas, temos que nos envolver, sim. Quando 
falo de provocar uma discussão da alta gestão que-
ro dizer que a alta gestão tem que saber, tem que 
entender de inovação. Fizemos um trabalho muito 
interessante para Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa), que tem com 40 unidades. 
Mapeamos o que era inovação para eles. Era impos-
sível fazer uma inovação, porque cada um achava 
que inovação era uma coisa, cada um queria seguir 
uma linha, estava muito desigual. Saímos de um 
plano de ação para que tentassem alinhar um pouco 
mais os conceitos. Pensávamos em um tipo de ino-
vação para a Embrapa e no topo a linha da diretriz 
trabalhamos a questão da cultura como um todo. Os 
processos e metodologias vêm como consequência 
desse processo todo. 
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Ainda é uma proposta, mas estamos preparados para pensar no processo de 
gestão da inovação. Virou uma meta estratégica do Tesouro Nacional. Pensa-
mos em como acompanhar sistematicamente as tecnologias emergentes que 
existem no mercado. O contexto de pensar esse processo de gestão da inovação 
surgiu, principalmente, de uma iniciativa minha, em conjunto com a multiplici-
dade de possibilidades do uso das novas tecnologias que estavam aparecendo 
e que estávamos deixando passar. Na hora de implementar a meta, percebi que, 
para isso, precisaríamos fazer algo mais articulado com o processo, tendo em 
mente o próprio planejamento estratégico da organização. Surgiu, então, esse 
processo de gestão de inovação para TI. Vamos dar uma rápida olhada no con-
texto, os pressupostos dos processos, a visão geral e a visão detalhada. 

Precisamos trabalhar com o processo de inovação e precisamos pensar em pro-
cesso. Mas fica entendido que o novo sempre é interessante e precisamos saber 
como lidar com esse novo para não sermos pego desprevenidos. Precisamos 
entender que existe inovação, mas vamos trabalhar com o novo. Somos respon-
sáveis principalmente, pelo gerenciamento do Sistema Integrado de Administra-
ção Financeira do Governo Federal (SIAFI). Prestamos suporte técnico. O nosso 
foco é a Tecnologia da Informação, só que somos, ao mesmo tempo, analistas 
de finanças e controles. Ou seja, somos pessoas que entendem alguma coisa de 
TI e também dos processos de negócios que envolvem o Tesouro Nacional. Pre-
cisamos articular essas duas vertentes de conhecimento no nosso dia a dia de 
trabalho. Qual o contexto de maturidade em termos de gestão da inovação? Pe-
gamos um referencial de maturidade do Gartner para realizarmos um diagnóstico 
de como estávamos em termos de gestão de inovação. Peguei algumas dimen-
sões e, sem querer fazer juízo de valor, entendemos que tudo estava no nível um, 
que é o reativo, o nível mais baixo. Não queríamos fazer um juízo de valor, porque 
existem motivações para estarmos nesse nível um, tal como o Tesouro Nacional. 

Acredito que grande parte da gestão pública, ou mesmo da iniciativa privada, 
não é madura o suficiente para tratar de gestão da inovação. Esses elementos 
que temos observado aqui existem em outras organizações. E existe toda uma 
motivação para que isso aconteça. Percebemos que as inovações ocorrem como 
respostas a demandas pontuais. Inovamos, sim, mas às vezes somos pegos de 
surpresa. As coisas acontecem e temos que dar uma resposta. Temos alguns 
exemplos de utilização de ferramentas de Business Intelligence (BI) ou de proces-
so de implementação das ferramentas de BI de última geração. Implementamos 
um processo ágil e também trabalhamos com eXtensible Business Reporting Lan-
guage (XBRL), que é uma forma de trabalhar com relatórios financeiros de intero-
perabilidade. Temos três exemplos de trabalho com gestão de inovação, mas não 
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nos planejamos de forma correta para isso. As coisas aconteceram, tivemos que 
dar respostas. Estamos correndo atrás. Esses são os processos no nível um e a 
nuvem em reativos. Quando falamos da cultura das pessoas, percebemos que 
as propostas de inovação partem sempre dos mesmos indivíduos. Só existem 
esses indivíduos para inovar ou as outras pessoas não se sentem envolvidas 
para serem inovadoras? Percebemos que existe essa particularidade. Poucas 
pessoas se interessam e efetivamente contribuem para a inovação, mas pode 
ser que essas pessoas se sintam intimidadas, não se sintam partes do processo 
de inovação e, por isso, não se envolvem nas propostas. 

Algumas vezes percebemos que existem algumas barreiras para que a inovação 
aconteça. Eventualmente é muito mais fácil trabalhar com o conhecido, pois já 
sabemos o resultado, do que se envolver em uma inovação. Se você está em um 
processo na linha de frente, não terá muito tempo para propor uma inovação. 
Melhor trabalhar com o que você já conhece. Aqui é a questão da Open Innovation 
(Inovação Aberta) e o nível um, reativo, muito antes de pensar em cliente, na so-
ciedade civil. O nível já diz por si só que não conseguimos ter uma Open Innovation 
nem mesmo com o fornecedor. Temos isso com o Serpro, não temos muita inte-
ração em questões de inovação aberta. Inovação acontece no Tesouro, inovação 
acontece no Serpro. mas muitas vezes não tem a energia necessária para que 
aconteça como inovação aberta. A maioria das vezes é uma descoberta que am-
bos estão pesquisando ou trabalhando o conceito sobre o mesmo objeto. Com 
esse diagnóstico, pensamos no que queremos, no desenho do nosso processo, 
na participação. Ou seja, aqueles poucos indivíduos, que devem ser multiplica-
dos, tentam envolver o máximo possível de pessoas. 

A estratégia tem que direcionar ou, então, a inovação vai gerar um aspecto es-
tratégico que deve ser desenvolvido na organização. A inovação não existe, está 
dentro de uma visão sistêmica, uma visão estratégica. É importante perceber-
mos o sistema, o que o principal fornecedor, no caso o Serpro, pensa da própria 
evolução tecnológica dele, seus planejamentos estratégicos, os órgãos envolvi-
dos. É importante entendermos o que a Secretaria de Logística e Tecnologia da 
Informação (SLTI) está indicando de padrão, o que o Tribunal de Contas da União 
(TCU) está procurando,. Investigar nas auditorias dele o que pode influenciar na 
nossa política de inovação. 

É importante entendermos o que a sociedade civil tem buscado em relação ao 
Tesouro Nacional, pois a sociedade civil já desenvolveu algumas práticas que po-
dem inspirar questões para o Tesouro Nacional. Foi falado sobre dados abertos, 
sabemos que existem diversos encontros de hackers para bisbilhotar os dados 
dos órgãos públicos e isso é uma fonte de oportunidades e ameaças para os 
órgãos de governo. É interessante sabermos o que a sociedade civil pode es-
tar aprontando para nós. Principalmente, quando percebemos que existe uma 
economia de acesso a informação que facilita essa possibilidade da sociedade 
civil ser um fator muito forte em nosso desenvolvimento tecnológico. Quando 
falamos de sociedade civil, acabamos falando de inovação aberta. 
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Um exemplo muito interessante do governo dos Estados Unidos é o site www.
challenge.gov. Nesse site, o governo central dos Estados Unidos coloca diversos 
desafios para a sociedade, como  apoiar uma resolução, por exemplo, para in-
terromper o vazamento de esgotos. Os Estados Unidos colocam assim: até data 
X peço apoio da sociedade para ajudar a resolver esse problema. Os melhores 
projetos ganharão U$ 20 mil, U$ 30 mil e a possibilidade de participar na exe-
cução dele.  A internet traz essas possibilidades e, com isso, podemos contar 
com o apoio da sociedade civil no desenvolvimento das soluções de governo. No 
caso da International Business Communications (IBC) acho que é muito claro, por 
exemplo, as possibilidades das novas mídias alternativas. A sociedade civil, com 
os instrumentos tecnológicos, desenvolve práticas já existentes só que mais 
amplas. Desenvolvem muito mais possibilidades de alcance em novas tecnolo-
gias. Precisamos saber o que os fornecedores de tecnologia estão apontando, 
pois é bom estarmos articulado com as áreas de negócio para entrarmos em 
sintonia com o que elas realmente esperam, inclusive com eventuais atrasos ou 
erros, por conta da questão das novas tecnologias. 

Precisamos entender que já temos uma trajetória de projetos de inovações. A 
nossa capacidade de trabalhar o processo tem que permitir a experimentação, 
o errar honestamente. Uma possibilidade que temos que pensar em nosso pro-
cesso é a implementação incremental. Estamos no nível um de maturidade e 
queremos chegar ao o nível cinco. Pensamos em fazer isso de forma incremen-
tal. O processo esta dividido em três raias, onde montamos uma arquitetura 
inicial. Quando descobrimos qual o nosso nível inicial e nossa arquitetura tec-
nológica, esse outro processo, essa outra raia, passa a ser de prospecção tec-
nológica. Tentamos identificar o que está aparecendo no mercado e já tentamos 
enquadrar as possibilidades de uso. Chamamos de validação da tecnologia as 
eventuais tecnologias que identificamos em nossas prospecções e que passam 
por um ciclo de experimentação. Nosso principal objetivo é a confecção do docu-
mento de guia de recomendação de tecnologia. Quando criamos esse documen-
to, tentamos responder algumas perguntas: qual a aplicação do negócio, qual o 
benefício para a organização, nível de maturidade, nível de risco. Essa prospec-
ção tecnológica tem mais umas cinco etapas que não dá  para ver ainda. 

Nossa ideia principal é identificar, em um seminário de tendências tecnológicas, 
para onde o mercado está apontando e, a partir daí, atualizar aquele guia. Este  
guia já teve umas   dez tecnologias já utilizadas. Aqui, aparece mais umas cin-
co. Descrevemos essas cinco tecnologias com aqueles mesmos parâmetros de 
economia que identificamos aqui e colocamos essas tecnologias em um estágio 
de estudo futuro. Elas não são adotadas, mas estão em estudo futuro. Com a 
atualização desse guia, a ideia é pedir para os 50 funcionários da Coordenação 
de Sistemas de Informação (COSIS) que proponham  usos para essas novas tec-
nologias, desde que utilizem a ferramenta de design que propusemos aqui, a 
Canvas. A proposição é livre, mas tem que ter disciplina para conseguir observar 
o valor que está sendo sugerido nessas proposições. 

Quando uma proposta é feita, pegamos a lista dessas proposições e as avalia-
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mos para verificar se estão associadas com metas de TI para TI. Ou seja, even-
tualmente, alguém que conheça bem a área de negócio já pode propor o uso 
dessas tecnologias diretamente para a área de negócios. Mas posso também 
propor uma solução, uma alternativa tecnológica que seja para melhorar o par-
que tecnológico de TI. Nesse caso não é uma meta para as áreas de negócio, mas 
uma meta de TI para TI. Sendo esse o caso, essa pode virar uma meta candidata 
para o nosso processo de empreendimento estratégico. Se for uma meta de TI 
para TI consistente, se for uma proposição de uso da tecnologia com fins para a 
própria tecnologia, ela pode virar uma meta estratégica de TI para TI. Isso é feito 
anualmente. Vocês não estão conseguindo ver aqui, mas tem um relógio e esse 
tic-tac é anual. Ou seja, toda essa definição de escopo, o seminário das novas 
tecnologias, toda essa questão acontece anualmente. 

Em meados de julho abrimos espaço para proposições. Oferecemos dois ou três 
meses de espaço para as pessoas proporem os processos e os projetos que qui-
serem utilizando Canvas, por exemplo. Mas pode ser outra ferramenta de design. 
Pensamos no Canvas por ser relativamente fácil de usar. Logo no início do ano 
é feito o Planejamento Estratégico do Tesouro Nacional como um todo. Nesse 
Planejamento Estratégico, avaliamos os projetos que já estão em andamento e 
que continuarão no ano seguinte.  Toda vez que há inclusão de um novo projeto 
ele fica na pilha de projetos esperando para ser iniciado. Quando terminamos um 
projeto, é possível tirá-lo da pilha. Quando tiro um projeto da pilha, ele passa por 
uma avaliação de análise de negócio chamado Business Case. Nesse Business Case 
existe a ideia do problema que está associado ao projeto e tem ainda a ideia da 
solução. O Business Case vai levá-lo a uma área de arquitetura e inovação, que vai 
procurar elaborar um protótipo em cima dele. Esse protótipo é um protótipo de 
design ainda, utilizando Canvas. Essa área vai buscar essas proposições de usos 
das tecnologias recomendadas e, para cada projeto, vai buscar todas as propo-
sições que não for de meta TI para TI. Exemplo, tem um projeto para implemen-
tar um sistema de controle da dívida pública brasileira. Com as características do 
Business Case, procuro identificar as propostas feitas anteriormente e verifico se 
posso aproveitar estas propostas para esse projeto aqui. Dessa forma, vou des-
cobrir algum projeto e vou utilizar uma dessas novas tecnologias que surgiram 
nessa minha prospecção. Podemos ter um projeto que utilize o Big Data. 

O fato de não encontrar  proposição feita anteriormente não quer dizer que 
utilize o Canvas novamente para descobrir novas possibilidades de tecnologia. 
Partimos para a parte de conceitos. Na parte de conceito temos três atividades:  
planejamento da prova de conceito, a execução da prova de conceito e avaliação 
dessa prova de conceito. Nesse planejamento da prova de conceito identifica-
mos características que queremos testar. Da prova de conceito e da avaliação 
faço o contraste do que esperava testar com o resultado que alcancei. Se não 
aprovei o conceito, vou nesse meu Guia de Recomendação Tecnológica e digo 
que aquela tecnologia não foi aprovada para aquela prova de conceito. Isso não 
quer dizer que não possa ser usada novamente mais adiante, mas para aquela 
prova de conceito não foi aprovada. 
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Atualizamos essa tecnologia naquele guia que elaboramos. No momento que 
adicionamos aquela tecnologia que estava em estudo futuro, ela sai do estado 
de estudo futuro para conceito aprovado e começamos a desenvolver o projeto. 
Isso é uma questão interessante, porque desacoplamos o projeto da prova de 
conceito. Aqui é onde o projeto efetivamente começa. Antes disso ainda não era 
projeto, mas era um projeto da prova de conceito.

Esse projeto ainda é um projeto piloto. Não podemos pensar que esse é um pro-
jeto comum, uma linha de produção comum. Ele tem características específicas 
que precisam ser trabalhadas. Ao final do projeto, temos uma primeira etapa 
de disseminação. Em seguida, fazemos uma nova atualização do Guia de Reco-
mendação Tecnológico informando que essa tecnologia está adotada. Esse é o 
processo que desenvolvemos. Mas, como falei, ainda não foi testado, está muito 
incipiente. Mas tem todos os elementos que acredito. Acredito também que, à 
medida que buscamos esse processo, teremos esse resultado. Obviamente que 
vamos errar, vamos escorregar em alguma coisa, mas se não começarmos a fa-
zer nunca saberemos se esse processo funciona ou não. 

interlocutor não identificado: Queria fazer uma per-
gunta quanto ao primeiro passo no processo. Você 
falou que ocorre anualmente ou que vai ocorrer ou 
que deva ocorrer? Na verdade, a primeira pergunta 
é para você, mas eu queria ver com o Bruno também 
se não existe o risco de vocês serem pegos de sur-
presa em relação à chegada desses processos?

Fernando – Tesouro Nacional: O processo anual é 
o processo de preparação para o seminário de pros-
pecções tecnológicas. Pretendemos não cair nessa 
questão de ser pego de surpresa, temos uma ati-
vidade interior que é filtrar qual será o escopo da 
nossa apresentação, do nosso seminário. Depois 
dessa apresentação, fica aberto um espaço para as 
pessoas poderem colocar suas ideias sobre o que foi 
identificado como importante a partir do seminário. 
Isso não evita que até possamos ser pegos de sur-
presa. O Serpro, por exemplo, pode surgir com uma 
nova tecnologia antes do tempo, antes de combinar 
conosco. Muitas vezes não dá para combinar. Está 
surgindo uma nova tecnologia que ainda não passou 

por nós, o que fazer? Podem acontecer, sim, essas 
situações. Mas nesse momento não chegamos a 
modelar essa situação.

Bruno: Acredito que exista um segredo: conseguir 
dar ritmo para esse processo. Vocês estão utilizan-
do um ritmo anual. Talvez valesse, em algum mo-
mento, incluir outros processos, com periodicidade 
um pouco menor. Acredito que, observando seu 
processo, talvez um cuidado que tivesse, principal-
mente na hora de olhar a parte de tendências, seria 
expandir mais as fontes. Temos que utilizar muitos 
artigos, mas temos uma infinidade de fontes que 
podem ser utilizadas. Ontem mesmo conheci uma 
tecnologia que gostaria de recomendar.  Só para vo-
cês terem uma ideia da sacada que a empresa Ne-
voa Networks teve (é uma das empresas do Criatec, 
na qual o  BNDES investiu),  eles fizeram um mapea-
mento da demanda por espaço de armazenamento. 

Desenvolveram uma tecnologia utilizando o espaço 
que já existe nos computadores das pessoas dentro 
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de uma empresa. Dentro de uma empresa com mil 
computadores, tem aqueles HD’s com 60% de uso, 
40% de uso, 80 % de uso. Eles pegam exatamente a 
diferença e, através de um sistema de rede, fazem o 
gerenciamento do uso dessa capacidade ociosa,  ao 
invés de aconselhar a compra de mais equipamen-
tos, mais HD. É em cima disso que eles estão desen-
volvendo. Como vamos mapear o seu processo? A 
minha sugestão é que, de alguma maneira, conse-
guisse expandir mais, envolvendo o seu processo. O 
que o Serpro e a Dataprev estão olhando? O que as 
aceleradoras de TI estão fazendo? Uma vez que você 
está de alguma maneira limitando o processo de 
criação de projetos e de várias tecnologias, se você 
for muito estreito, vai limitar um pouco o processo. 

Fernando – Tesouro Nacional: A primeira atividade 
é fazer o filtro. Para fazer esse filtro, observamos as 
questões de curto prazo, ou seja, o que está pegan-
do agora. Por exemplo, a questão do tratamento da 
informação, da inteligência. O Business Analytics está 
pegando muito em curto prazo, mas, na descrição do 
processo, descobrimos o que o Serpro está planejan-
do, o que o Governo está aprontando e apontando. E 
os fornecedores? Esse espaço é aberto. Tem um gru-
po que propõe uma foto inicial. Nessa foto alguém 
pode pintar um bigode, pintar o olho de azul, como 
seria isso? Jogamos para a internet algumas ques-
tões que queremos discutir. Durante o ano é muito 
comum, no Tesouro Nacional, na COSIS, participar-
mos de vários eventos, Participando das coisas, po-
dem ir alterando aquela figura inicial. Quando altera 
a figura inicial, no final tem um macroescopo que vai 
ser o seminário. Nesse seminário, queremos trazer 
uma pessoa que seja especialista nisso, queremos 
trazer um especialista do Gartner, por exemplo.

Gustavo – Dataprev: Você mencionou que ideias 
são levadas a um grupo de arquitetura responsá-
vel por prototipá-las. Fico imaginando se isso não 
pode causar alguma distorção da ideia original, já 
que aquele grupo de arquitetura não estava direta-
mente envolvido com a ideia ou com o problema em 
questão. Você podia explicar melhor isso?

Fernando: Na verdade, a ideia é distorcer mesmo. 
Aquela é uma primeira versão. Quando o cara pro-
pôs já existiam várias versões anteriores. Mas foi da 
primeira versão que o grupo de arquitetura tomou 
conhecimento. Imagino que uma situação interes-
sante seria reunir todas as pessoas participantes e 
as que contribuíram para alterar o projeto em con-
junto. A ideia é desvirtuar mesmo, destruir. Mas é 
uma destruição criativa, com gestão da inovação. 
Uma destruição criativa a ponto de você pegar algu-
ma proposta inicial e transformar até chegar a um 
Canvas que faça sentido,  para podermos começar a 
provar o conceito. 

Josane – Defesa: Como conseguiram superar a bar-
reira da cultura organizacional na aceitação desses 
processos? Quais foram as dificuldades? Outra per-
gunta, como vocês fazem a gestão da informação do 
conhecimento gerado, pós-processo de cada produto, 
do serviço inovado?

Fernando: Sobre a cultura desse processo: não co-
locamos ainda para rodar, mas já temos inovações. 
Uma coisa interessante e muito importante é o pa-
pel do analista de negócio que banca uma ideia ino-
vadora. Por exemplo, o caso do XBRL. É um proces-
so que é uma inovação. Esse processo nunca tinha 
sido introduzido no Brasil. Quando foi, queríamos 
que fosse em todo o Brasil. Queríamos que estados 
e municípios se articulassem com o Tesouro Nacio-
nal utilizando o XBRL. Essa introdução foi de supe-
tão. Quem teve um papel muito importante nisso 
foi o Claudio Cavalcante da Dataprev. Ele  sugeriu 
a discussão do XBRL no Tesouro Nacional. Enten-
di o que era o XBRL e achei uma oportunidade de 
uso. Falei com o consultor de negócio que elaborou 
a ideia. Daí, ele falou com nossa coordenadora- 
geral, a Betânia. Ganhamos um super patrocínio 
da coordenadora geral. Percebemos que todas as 
pessoas tinham interesse nessa arquitetura, nesse 
uso do XBRL. Essa articulação foi por insistência do 
consultor de negócio. Ele fez vários protótipos, um 
desenho bem bonitinho. Essa insistência foi mini-
mizando eventuais barreiras que tínhamos de im-
plementação. Foi uma proposta até ousada.



Dataprev

Ministério da
Previdência Social

w

www.dataprev.gov.br


