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RESUMO
O intraempreendedorismo inovador possui vários efeitos benéficos para organizações e pode
facilitar a inovação no setor público. Para tanto, é necessário elaborar e implementar políticas,
programas, projetos e iniciativas públicas com esse tema. Neste contexto, o objetivo deste
relatório técnico conclusivo foi apresentar a proposta de política pública de estímulo ao
intraempreendedorismo e inovação em práticas públicas. O relatório apresenta uma compilação
dos principais pontos da proposta que se tornou a principal orientação e fundamentação para
formulação de políticas públicas no contexto da administração pública do Estado de Mato
Grosso. Concluiu-se que o intraempreendedorismo público inovador é factível, potencialmente
viável e atrativo aos servidores públicos, além de ser benéfico para a administração pública
estadual, para os cidadãos e para os trabalhadores do setor público.
Palavras-chave: Empreendedorismo Interno; Administração Pública; Governo; Inovação;
Política Pública.
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1 INTRODUÇÃO

O Estado de Mato Grosso encontra-se em um processo de adaptação e
transformação frente aos desafios na esfera social, econômica, fiscal e pública, impulsionados
pela Pandemia do COVID-19.
O Estado de Mato Grosso vem empreendendo esforços de inovação mais voltados
ao setor privado, sob coordenação da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação,
com capacitações para o desenvolvimento de bens ou serviços, através do programa Centelha.
Também cabe mencionar a Lei Complementar n° 297/2008, alterada pela Lei Complementar nº
650/2019, que dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica em
ambiente produtivo.
No que diz respeito aos servidores, a Lei Complementar nº 04/1990 (Estatuto do
Servidor) em seu art. 268, prevê a criação de incentivos funcionais tais como: prêmios pela
apresentação de ideias, inventos ou trabalhos que favorecem o aumento da produtividade e a
redução dos custos operacionais, concessão de medalhas, diploma de honra ao mérito,
condecoração e elogio.
Com base nessa previsão, a Escola de Governo, responsável pela formação dos
servidores, instituiu a premiação “Ciranda Inovadora”. Premiação voltada para o
reconhecimento de resultados alcançados pelos servidores, caracterizando a implementação de
práticas inovadoras de gestão no serviço público e contou com edições nos anos de 2005, 2007
e 2008.
Seguindo na linha de reconhecimento do servidor, a escola criou a “Publicação de
Trabalhos de Inovação, Melhoria e Diagnósticos Estratégicos”, com o objetivo de publicar
monografias, dissertações ou teses elaboradas por servidores públicos estaduais que
contribuíssem para a melhoria das políticas públicas e para o aprimoramento da gestão pública
no Estado de Mato Grosso. As publicações ocorrem nos anos de 2004, 2005, 2006, 2008, 2009
e 2010. E em 2016, a escola trouxe ao servidor o “Prêmio Inovar para Transformar”, que
buscou valorizar os profissionais que contribuíram com a inserção de práticas inovadoras no
ambiente de trabalho.
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Ainda em 2016, a Secretarias de Planejamento (Seplan-MT), de Gestão (Seges-MT)
e do Gabinete de Assuntos Estratégicos (GAE) em parceria com a consultora EloGroup
realizaram o “GovLab Experience”. O evento trouxe a oportunidade de os servidores
vivenciarem experiências práticas, em laboratórios de inovação governamental especialmente
projetados para a abordagem diferenciada de problemas na administração pública.
E na vanguarda de ações de inovação no Estado de Mato Grosso, está a Secretaria
de Estado de Fazenda - SEFAZ. Em seu regimento interno, Decreto nº 182/2019, consta no
art.59 a competência de: “pesquisar, estimular, aportar e compartilhar na organização boas
práticas e ideias com a proposta de inovação e melhoria de processos da organização” para a
Escola Fazendária.
A SEFAZ inclusive realizou no ano de 2007 o “Seminário de Socialização de Boas
Práticas”. Prevista na Portaria nº 43/2005, a iniciativa visava reconhecer e recompensar os
proponentes de práticas que tinham obtido resultados bem-sucedidos no órgão. A secretaria
reforçou os processos de inovação na Portaria nº 146/2007 que trata sobre as Políticas,
Objetivos e Diretrizes de Gestão Administrativa a serem aplicadas no órgão. A norma
estabelece como política “a gestão da inovação tratada de forma sistêmica, englobando
estratégia, recursos, modelos organizacionais, processos e ferramentas voltadas para a geração
de cultura organizacional propícia à inovação” (Artigo 2º). A portaria traz o tema também para
as iniciativas de TI e de estágio supervisionado (Artigos 3º e 12º).
Ainda no âmbito do poder executivo, são encontradas normativas conjuntas entre a
SEPLAN/SEFAZ/CGE que trouxeram maior simplificação e desburocratização para parcerias
que promovam a inovação no setor público, em regime de mútua cooperação com organizações
da sociedade civil (OSC) (IN 01/2016, 07/2016). Estas normas têm base na Emenda à CF nº
085 e no Decreto nº. 446/2016 que regulamenta a Lei 13.019/2014 que trata do regime jurídico
das parcerias.
No Poder Judiciário de Mato Grosso são encontradas iniciativas como a
regulamentação do Plenário Virtual para julgamento de processos de competência ordinária,
recursos e incidentes processuais distribuídos no sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe)
em ambiente totalmente virtual, regulamentado pela portaria n. 298/2020-PRES.
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E uma das mais recentes inovações do Poder Judiciário em parceria com o Conselho
Nacional de Justiça (CNJ) foi o desenvolvimento do robô “Mako” que realiza operações dentro
do sistema do Banco Central, o Sisbajud. Essa integração garante que as ordens de bloqueios,
desbloqueios e transferências de recursos para contas judiciais sejam totalmente automatizadas
eliminando tarefas manuais.
Foram ainda implementadas ferramentas como a Business Intelligente (Qlik), que
produz informações gerenciais para as mais diversas áreas do Tribunal de Justiça. E foi
desenvolvido o aplicativo para celular ClickJud, que permite ao advogado fazer praticamente
tudo ao alcance da mão; as intimações por WhatsApp e audiências por videoconferência são
inovações que têm facilitado o trabalho e a vida da população.
Como pode-se observar, iniciativas de inovação estão sendo realizadas no Estado
de Mato Grosso de forma episódica, espontânea ou em nichos, sem sistematização. Entretanto,
com a aceleração da digitalização e virtualização dos trabalhos e serviços públicos, boa parte
em decorrência de se atender as demandas oriundas da pandemia de COVID-19, a realização
do teletrabalho e o acesso virtual aos serviços de governo deixaram de ser inovação e passaram
a ser uma necessidade.
A democratização, popularização e ampliação do acesso a tecnologias de
inteligência artificial e plataformas de desenvolvimento low-code e no-code, potencializam esse
processo de inovação em práticas públicas.
Do lado do cidadão, a conectividade passou a ser um requisito para interagir,
comprar, vender e consumir serviços, colaborando para um cenário propício para oferta de
serviços públicos digitais e inovadores.
Sensível a esse cenário e acompanhando a tendência de outros estados, o governo
de Mato Grosso propõe em seu Programa “Mais Mato Grosso” (investimentos em obras e
ações) um eixo de melhorias dos serviços públicos, o "Simplifica MT". Compreendem este
eixo:
•

MT Digital Cidadão: promover o acesso do cidadão à informação e aos serviços
públicos de forma centralizada e online;

•

MT Digital Empresas: promover o acesso das empresas à informação, aos serviços
públicos centralizados e online.
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•

Inova MT: voltado para o incentivo à inovação com foco na simplificação, redução de
custos, combate à sonegação e eficiência pública.

•

Burocracia Zero: Digitalização, simplificação de processos e documentos, integração
de bancos de dados.

•

Sem Parar: Dinamização e foco nas fiscalizações fazendária, de trânsito e metrologia e
certificação de produtos e serviços.
A proposição destas iniciativas aponta para a necessidade de um novo olhar para a

inovação nas práticas públicas amparado por uma atitude empreendedora de seus servidores.
Isto porque, o setor ainda é marcado por uma cultura organizacional burocrática demandando
pesquisas e iniciativas para o estímulo ao desenvolvimento de uma cultura de
intraempreendedorismo e decisiva para que as transformações aconteçam na esfera pública e
para a melhoria no desempenho individual e organizacional do Estado.
Ainda sobre o tema, em pesquisa realizada com servidores públicos de Mato
Grosso, Silva (2021) destaca que o maior obstáculo à inovação está na cultura organizacional
resistente a mudanças com 80,7% de relevância, seguida pela rigidez e centralização da
hierarquia ou baixa autonomia com 79,1%, rigidez de normas e processos burocráticos 79%,
influência e interesses de grupos políticos se destacam com 78,6% e a descontinuidade na
gestão com 78,3%.
Na mesma pesquisa, 75,9% dos respondentes mencionaram a insegurança jurídica
e a responsabilização administrativa, como sendo um desestímulo ao risco de se inovar. Além
disso, mais de 70% citaram ainda, como relevantes inibidores, as limitações orçamentárias e
financeiras, a priorização de estratégias de curto prazo, e a inexistência de recompensas para os
intraempreendedores (SILVA, 2021).
O autor cita que 97% dos respondentes acreditam que uma política sobre esse tema
traria benefícios aos servidores e usuários dos serviços públicos. Deste modo, fica demonstrado
que fatores como capacitação, ambientes de inovação, segurança jurídica, autonomia para o
desenvolvimento de estratégias e iniciativas de inovação além da continuidade dos projetos, são
pontos determinantes para o início de uma cultura intraempreendedora.
No sentido de prover os fatores necessários à inovação e intraempreendedorismo
no setor público, o Estado de Mato Grosso, através da Secretaria de Estado de Planejamento e
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Gestão, publicou a Portaria nº103/2020/SEPLAG constituindo grupo de trabalho para elaborar
proposta de Política Pública Institucional de estímulo ao intraempreendedorismo e inovação no
governo (Anexo A).
A proposta tem como objetivo central potencializar e desenvolver a inovação e o
intraempreendedorismo em práticas públicas, com propósito de propiciar a transformação da
Administração Pública do Estado de Mato Grosso.
Seus objetivos específicos são:
i.

Desenvolver ambiente jurídico profícuo ao intraempreendedorismo e
inovação em práticas públicas;

ii.

Estimular

o

desenvolvimento

da

cultura

organizacional

de

intraempreendedorismo e inovação em práticas públicas;
iii.

Criar

estruturas

e

ambientes

favoráveis

ao

exercício

do

intraempreendedorismo e da inovação em práticas públicas;
iv.

Promover o desenvolvimento de inovações em práticas públicas.

Tendo em vista os objetivos propostos, bem como os pressupostos para um
ambiente de inovação, esta política reger-se-á pelos seguintes princípios:
I.

Construção de capacidades dentro do Estado, com um quadro funcional
qualificado e preparado para inovar, com autonomia para criar, implementar
projetos e processos inovadores em suas áreas de atuação.

II.

Integração, colaboração, intercomunicação, diversidade e heterogeneidade
entre pessoas, equipes, órgãos e entidades participantes.

III.

Estímulos

e

garantias

ao

comportamento

intraempreendedor

na

Administração Pública Estadual.
IV.

Articulação entre o Estado, setor privado e organizações sociais na produção
de inovações.

V.

Reforço dos princípios democráticos e da administração pública em toda
atuação intraempreendedoras no setor público.

VI.

Observância das desigualdades regionais e da sustentabilidade na
formulação e na implementação de políticas de inovação.
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2 ANÁLISE DA SITUAÇÃO PROBLEMA
Com base nos resultados das pesquisas bibliográficas, documentais e pesquisa de
opinião, pôde-se conceber o diagrama de causas do “baixo grau de intraempreendedorismo e
inovação no setor público”, especialmente no contexto do Governo do Estado de Mato Grosso,
conforme apresentado na Figura 01.
Com base nos resultados das pesquisas bibliográfica, documental e survey, foram
escolhidos 06 grandes desafios a serem observados na concepção da proposta da política
pública:
[1] Cultura resistente a mudança
[2] Hierarquia rígida centralizada
[3] Burocracia
[4] Influência e interesses políticos
[5] Ausência de estratégia para inovação e intraempreendedorismo
[6] Estrutura e processos para intraempreender e inovar
Figura 01 – Diagrama de Causas do baixo grau de intraempreendedorismo e inovação

Fonte: Elaborado pelo Autor (2021)
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A cultura resistente é a principal barreira para o aumento da atividade
intraempreendedora e de inovação no governo do Estado, segundo percepção dos servidores e
pesquisadores (CAVALCANTE et al., 2017; MORRIS; JONES, 1999).
Compreende-se como causas dessa barreira a atitude resistente a mudar e
intraempreender de parcela dos servidores público, vis-à-vis o ambiente organizacional
desfavorável à mudanças onde estão inseridos, a falta de incentivos e reconhecimento para os
profissionais que desafiam o sistema burocrático para inovar, o desestímulo recebido com
obstruções informais de seus pares e superiores, o baixo nível de colaboração intra e
interinstitucional para empreender projetos de inovação, a desqualificação técnica dos
trabalhadores concernente as ferramentas, metodologias, técnicas e princípios para
intraempreender e inovar além da debilidade de parte dos colaboradores no uso de novas
tecnologias.
Segundo pesquisas o deslocamento parcial ou total da hierarquia e rotinas burocráticas
tradicionais para inovar constitui um importante fator de engajamento dos intraempreendedores
(BAKKER; VAN VELDHOVEN; XANTHOPOULOU, 2010a; GAWKE; GORGIEVSKI;
BAKKER, 2017a; MARQUES; VALENTE; LAGES, 2018a)
Desta forma, na visão dos pesquisadores e também na percepção dos servidores públicos
a hierarquia centralizada constitui um desafio a ser enfrentado para favorecer o
intraempreendedorismo e a inovação.
Isso acontece especialmente pela dificuldade de trabalhadores dos níveis
organizacionais mais baixos, que embora possam contribuir significativamente para inovação
(BERMAN et al., 2017; FOX, 2001; HUGHES et al., 2018; KRAUS et al., 2019;
MARKOPOULOS; VANHARANTA, 2019; MORRIS; JONES, 1999), não são ouvidos,
envolvidos e incentivados.
Ademais, os servidores públicos, muitas vezes, são tolhidos por chefes coercitivos e
entrelaçados por uma rotina burocrática que exaure seu tempo e sua disposição para inovar.
Outro importante desafio é a burocracia. As disfunções da burocracia como apego
demasiado a normas e procedimentos, a proeminência do controle em detrimento dos
resultados, causam uma cultura enfática na produção de documentos, relatórios e prestações de
contas, tendo como consequência a morosidade e gasto demasiado de tempo dos servidores
12

públicos que aplicam tempo significativo para cumprir as exigências das normas e agentes de
controle (EGGERS; SCHATSKY; VIECHNICKI, 2017).
Além disso, o medo da responsabilização administrativa por eventuais falhas e
descumprimento de normas para inovar se torna um grande desestimulador para o
intraempreendedor público. Qualquer tipo de mudança necessária, como adoção de tecnologias
para simplificação de procedimentos enfrentará, além da resistência humana, a força inercial da
burocracia.
Um dos fortes desafios à atividade de inovação e intraempreendedorismo para
transformação do Estado é a influência política que é inerente ao sistema político brasileiro,
consequências de um presidencialismo de coalizão, do multipartidarismo e da organização do
Executivo com base em grandes coalizões político-partidárias e regionais (MARTUSCELLI,
2010).
Esta característica torna-se desafiadora na medida em que os dirigentes, muitas vezes
também políticos, tendem a fazer escolhas que gerem resultados dentro de seus ciclos de gestão,
isto é de curto prazo, contrapondo transformações que transcendem os tempos de governo.
Além disso, a descontinuidade dos dirigentes dos órgãos e entidades públicas é apontado
como um dos principais obstáculos ao intraempreendedorismo na visão dos servidores
entrevistados nesta pesquisa.
Nos tempos atuais, embora se tenha encontrado menções à inovação em práticas
públicas nas leis estaduais como um sistema e atribuição da Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão, não há uma estratégia sistematizada para o estímulo e desenvolvimento
da inovação e do intraempreendedorismo público.
A inexistência de uma política pública institucional sinaliza a carência de patrocínio
estratégico para implantação desta agenda, como consequência, não há priorização, fomento,
investimento ou estímulo ao desenvolvimento da atividade de inovação corporativa, tornando
a inovação em práticas públicas existentes por mera espontaneidade dos servidores públicos
intraempreendedores, frente aos problemas, sem devida mensuração, catalogação ou
recompensa.
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É salutar e fundamental a estruturação dos processos de intraempreendedorismo e
inovação bem como a criação de estrutura organizacional, de ambiente físico e virtual para
sistematização, gestão e promoção do intraempreendedorismo inovador no contexto do poder
executivo do Estado de Mato Grosso.
O desafio envolve criar uma “trilha” de inovação e intraempreendedorismo para o
Governo do Estado contendo procedimentos, metodologias, ferramentas, normas para inovação
aberta, transferência de tecnologia e registro da propriedade intelectual.
Também é essencial criar equipes e estruturas dedicadas a desenvolver a inovação em
práticas públicas e o intraempreendedorismo público.
Por fim, considerando o princípio constitucional da legalidade, previsto no artigo 37,
caput da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), a administração pública só é autorizada
realizar o que está previsto em lei, assim sendo, é importante criar um ambiente jurídico com
normas que venham dar respaldo às atividades de inovação e intraempreendedorismo.
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3 EIXOS ESTRATÉGICOS

Face aos resultados encontrados nas pesquisas bibliográfica, documental e de opinião,
e ante a análise de causas, nossa proposta é que a política pública institucional considere eixos
temáticos que se relacionam para criar um ambiente organizacional público propício e fecundo
a atividades de intraempreendedorismo e de inovação. Assim, propõe-se como eixos: cultura,
ambiente jurídico, estrutura; e estratégia e processos, os quais são representados na Figura 02 e
descritos a seguir.
Figura 02 – Eixos estratégicos para política pública de intraempreendedorismo e
inovação no setor público

Fonte: Elaborado pelo Autor (2021)

3.1

CULTURA

O primeiro eixo compreende as iniciativas para gerar e desenvolver uma cultura de
intraempreendedorismo e inovação no setor público, através da oferta continuada de educação
intraempreendedora e de inovação, da criação e divulgação de um pacote atrativo de estímulo
e recompensas para que os servidores públicos sejam estimulados a intraempreender e inovar,
a promoção de ações que reconheçam e divulguem as iniciativas dos intraempreendedores e a
promoção contínua do tema através de estratégias eficazes de comunicação e realização de
eventos.
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São possíveis ações de educação intraempreendedora, conforme Figura 03, a realização
de cursos, treinamentos e imersões on line ou presenciais para disseminar a cultura de
intraempreendedorismo e inovação entre os trabalhadores públicos em suas diversas camadas,
desafiando-os a participarem de uma rede colaborativa de servidores públicos com
predisposição para intraempreender, inovar e atuar na transformação do Estado.

Figura 03 – Eixos Estratégicos para política pública de intraempreendedorismo e
inovação no setor público

Fonte: Elaborado pelo Autor (2021)

As recompensas e estímulos podem abarcar os recursos para desenvolvimento de suas
iniciativas inovadoras selecionadas, vantagens temporárias financeiras como bolsas para
extensão em inovação ou cargos comissionados especialmente designados para coordenação de
projetos de inovação, possibilidade de participação de retornos com exploração da propriedade
intelectual oriunda da criação de startups públicas ou transferência da tecnologia das invenções
de sua autoria.
O reconhecimento pode se dar através da criação de premiações periódicas, catalogação
dos casos de sucesso e divulgação das iniciativas e intraempreendedores identificados. As
premiações podem variar desde o puro reconhecimento e menção de honra, quanto a oferta de
16

viagens técnicas para conhecer ecossistemas e casos de inspiração em inovação e
intraempreendedorismo público.
Também podem compor o pacote de recompensas a possibilidade de destaque e
ascensão profissional, eventual deslocamento parcial ou total para dedicação ao projeto de
inovação em colaboração com outros intraempreendedores, flexibilização hierárquica e
funcional para ampliar sua autonomia no trabalho em prol de apresentar resultados pactuados.
Além do envolvimento em desafios nos quais suas ideias são ouvidas, valorizadas e até
escolhidas para implementação, oferta de equipamentos de trabalho modernos, acesso a
tecnologias e estruturas criativas (labs) para inovação, oportunidade de desenvolvimento
pessoal através de programas especiais de qualificação e mentorias, e por fim, ampliação da
rede de relacionamento e auto realização.
Para

disseminação

célere

dos

conceitos

e

princípios

de

inovação

e

intraempreendedorismo é sugerido que haja um plano de comunicação que abarque programas
digitais de debates sobre o tema nas redes sociais corporativas, campanhas de marketing para
divulgação de premiações e casos de inspiração, realização contínua de eventos de
sensibilização para o tema.
Sugere-se que eventos realizados pela própria comunidade de intraempreendedores
sejam realizados com total apoio do órgão central de inovação, a fim de provocar a atuação em
rede, colaboração e nutrir a criação de um ecossistema de intraempreendedorismo e inovação
pública.

3.2

AMBIENTE JURÍDICO

Considerando o princípio constitucional da legalidade, previsto no artigo 37, caput da
Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), a administração pública só é autorizada realizar
o que está previsto em lei, assim sendo, é importante criar um ambiente jurídico com normas
que venham dar respaldo às atividades de inovação e intraempreendedorismo.
A normatização através de leis, decretos e resoluções, além de criar permissão para
atividades de intraempreendedorismo e inovação, oferecerão segurança jurídica, e contribuirão
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para tornar a política pública perene, haja vista que desta forma tende a se configurar como uma
política de estado e não de governo.
Assim, conforme a Figura 04, este eixo trata da criação do marco regulatório e
normativo que ofereça segurança jurídica para efetiva criação de um ambiente institucional e
um ecossistema interno de intraempreendedorismo e inovação no setor público que tornem-se
articulados, perenes e desenvoltos.
Sugere-se que se faça a inserção, de forma clara, no marco regulatório de inovação
vigente a previsão, os deveres e as diretrizes para estimular o intraempreendedorismo e a
inovação no contexto intragovernamental, especialmente no poder executivo. Alguns aspectos
são sugeridos abaixo:
a) Estabelecer conceitos Básicos, tais como: intraempreendedor público; Inovação em Práticas
Públicas; Laboratório de Criatividade e Inovação; Aceleradora de Projetos Públicos de
Inovação; Startup Pública; Spin-off Pública; transformação digital, governo digital dentre
outros.
b) Criar e estabelecer um Sistema Estadual de Intraempreendedorismo Público e Inovação
Governamental, composto por representantes de diversos atores do ecossistema local, que
possam conduzir a governança, aprovar e legitimar as diretrizes estratégicas para inovação,
intraempreendedorismo e transformação digital.
c) Orientar a criação de unidade organizacional central e setoriais para liderarem a implantação
da política institucional de intraempreendedorismo e inovação, bem como definir suas
finalidades e atribuições;
d) Orientar, fixar diretrizes e definir procedimentos para alianças estratégicas e projetos de
cooperação para inovação aberta, envolvendo Instituições de Ciência, Tecnologia e
Inovação – ICTs, instituições do terceiro setor, empresas, startups privadas e órgãos e
entidades estatais e paraestatais (empresas públicas, as sociedades de economia mista e os
serviços sociais autônomos, a exemplo SESI, SESC, SENAI e SENAC).
e) Criar e possibilitar regime especial de trabalho para servidores designados a atuar nas
unidades de inovação e em projetos de inovação, incluindo flexibilização de horários e
locais de trabalho, possibilidade de recebimento de bolsas de inovação, desvinculação
temporária das atribuições do seu cargo e de hierarquias funcionais, acesso amplo a
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informações, internet e sistemas corporativos, dentre outras flexibilizações relevantes para
o desenvolvimento da atividade intraempreendedora e de inovação.
f) Estabelecer diretrizes e normas para enfrentamento de riscos tecnológicos, com medidas
para gestão e aceitação de erros na implantação projetos de inovação em regime
experimental (protótipo ou testes).
g) Orientar a criação de ações para: premiações, reconhecimentos e estímulos à iniciativas de
intraempreendedorismo público e inovação.
h) Oferecer regras e diretrizes para criação e funcionamento de laboratórios de criatividade e
inovação em órgãos e entidades da administração pública.
i) Regular a Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia de projetos de inovação
criado por servidores públicos ou em cooperação com setor privado.
Destaca-se que normas legais carecem ser criadas para regular a propriedade intelectual
e a transferência de tecnologia no contexto do poder executivo, à exemplo da regulação já
existente para as Instituições de Ciência, Tecnologia e Inovação Públicas (universidades e
institutos de pesquisa públicos).
Além disso, em nossa análise, é salutar a regulação das parcerias e alianças entre o setor
público, terceiro setor e setor privado para desenvolvimento de projetos de inovação no
contexto do poder executivo, haja vista que já há previsões no marco legal de inovação
(BRASIL, 2004, 2005, 2015, 2016a, 2018a).
Figura 04 - Eixo Ambiente Jurídico

Fonte: Elaborado pelo Autor (2021)
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3.3

ESTRUTURA

Este eixo se refere a estrutura organizacional e, também, a estrutura física e tecnológica
para estímulo ao intraempreendedorismo e inovação, cujos elementos podem ser observados na
Figura 05.
Sugere-se que a intenção estratégica de estado seja evidenciada pela criação de uma
unidade organizacional que se responsabilize para implantação da política pública de estímulo
ao empreendedorismo e a inovação. Recomenda-se que esta unidade esteja alocada em um
órgão central e que seja responsável pela função de gestão, entretanto, que atue de maneira
transversal em toda a administração pública com apoio de unidades administrativas (próprias
para inovação) criadas em cada órgão.
Vale ressaltar que para tratar de inovação, a estrutura organizacional proposta, deve
valer-se de processos, regimento e infraestrutura igualmente inovadoras, com baixos níveis de
hierarquia, flexibilidade de atuação e versatilidade para ampliar e reduzir equipes conforme
necessidades e carteira de projetos.
A sugestão é para que na composição das equipes sejam consideradas e valorizadas a
diversidade de pensamentos, formações e perfis, haja vista que isto favorecerá a criatividade e
a inovação (PERRY-SMITH; MANNUCCI, 2017).
É positivo e necessário contemplar a possibilidade de deslocamento funcional
temporário de servidores públicos advindos dos órgãos e entidades setoriais para dedicarem-se
em regime integral ou parcial na criação e desenvolvimento de soluções inovadoras, obtendo
desvinculação da hierarquia burocrática funcional e recebendo autonomia para obter resultados
(LANGER et al., 2017)
A infraestrutura para atuação dos profissionais alocados nesta unidade deve ser coerente
com as práticas de inovação e intraempreendedorismo, as quais pressupõe conectividade de
qualidade, liberdade de acesso a informações, equipamentos computacionais móveis,
mobiliário e espaço adequado para despertar a criatividade e proporcionar a interatividade, bem
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como layout versátil que possibilite redesign do ambiente a cada necessidade (eventos,
coworking, sala de criação etc) (CAVALCANTE et al., 2017; LIDDLE; MCELWEE, 2019).
A arquitetura e operação dos espaços, tanto na unidade central quanto nas setoriais,
podem seguir como referência os modelos de laboratórios de criatividade e inovação existente
em governos, e as aceleradoras privadas de startups.
A criação de ambientes virtuais que sirvam para aglomerar e conectar
intraempreendedores públicos, reunir novas ideias, promover desafios de inovação, estimular o
codesign, evidenciar resultados e promover educação intraempreendedora e de inovação
governamental, pode ser um dinamizador do desenvolvimento de um ambiente público de
empreendedorismo e inovação.
Figura 05 - Eixo Estrutura

Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

3.4

ESTRATÉGIA E PROCESSOS

As propostas para o Eixo de Estratégia e Processos, demonstrada sinteticamente na
Figura 06, serão apresentadas nesta seção.
Embora os benefícios para melhorar desempenho pessoal dos servidores e de suas
equipes

(BAKKER;

DEMEROUTI,

2014;

BAKKER;

VAN

VELDHOVEN;

XANTHOPOULOU, 2010; GAWKE; GORGIEVSKI; BAKKER, 2017b; HUGHES et al.,
2018; KRAUS et al., 2019; LANGER; FEENEY; LEE, 2017) bem como do desempenho
organizacional (BIERWERTH et al., 2015; KRAUS et al., 2019; LANGER; FEENEY; LEE,
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2017; MARKOPOULOS; VANHARANTA, 2019) sejam cientificamente apontados, se espera
de uma política de intraempreendedorismo e inovação, projetos criados, desenvolvidos e
implementados de forma bem sucedida, sem os quais, em hipótese, a política poderá ter
dificuldades de sustentar-se no longo prazo.
Logo, para garantir a efetividade e sustentabilidade de políticas institucionais de
estímulo ao intraempreendedorismo e inovação é necessário que se obtenha e se demonstre
resultados.
Por outro lado, os desafios e as demandas por transformação e inovação no governo são
enormes, o que traz a necessidade de escolhas das áreas prioritárias para implantação da
política. A formulação da Estratégia de Intraempreendedorismo e Inovação, em nossa análise,
deve ser elaborada com participação de representantes do ecossistema local, para definir as
prioridades e diretrizes a serem seguidas, considerando os estudos já elaborados e a agenda
estratégica vigente do atual governo.
Figura 06 - Eixo Estratégia e Processos

Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Pesquisas sugerem que políticas públicas institucionais de intraempreendedorismo e
inovação sejam implantadas inicialmente como projetos-piloto (MARKOPOULOS;
VANHARANTA, 2019) na perspectiva de promover a experimentação e melhoria contínua dos
processos e projetos iniciais.
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A escolha certa do órgão ou entidade para o experimento piloto pode ser determinante
no êxito da política (MARKOPOULOS; VANHARANTA, 2019), por este motivo se sugere
que se escolham órgãos e departamentos maduros que possuam interação direta com os
cidadãos ou sejam responsáveis pela produção de produtos ou prestação de serviços relevantes
para sociedade. Isto é importante, pois o impacto positivo junto a sociedade trará repercussões
positivas para a política, como apoio político e social.
Após a correção das falhas na política e observação do seu êxito dos primeiros projetos,
recomenda-se que, só então, a política seja disseminada para demais agências e governos locais,
subnacionais e nacionais (MARKOPOULOS; VANHARANTA, 2019).
A sistematização de processos e modelos de gestão da inovação, gestão ágil de projetos,
gestão da propriedade intelectual e gestão de cooperação e parcerias para inovação aberta são
tão importantes quanto o desenho da estratégia. A criação de padrões e processos pode servir
como uma trilha inspirativa para órgãos setoriais que almejam implantar a política pública para
inovação.
Nossa recomendação é que criem manuais de orientação nos quais sejam sugeridos
processos de gestão de inovação que contemplem as fases de pesquisa e ideação,
desenvolvimento, implantação experimental e implantação definitiva, acompanhando aos
processos a qualificação e as ferramentas necessárias para realização dos processos de
inovação.
Pode-se utilizar, com adaptações, modelos contemporâneos para gestão acelerada das
inovações, amplamente utilizadas pelo setor privado para acelerar projetos de startups, como
Lean Startup (GALLI, 2019; SINNI, 2017) e

Design Thinking (LEWIS; MCGANN;

BLOMKAMP, 2020; VASCONCELOS; AMOEDO, 2021), dentre outros.
Presumindo-se que as iniciativas de inovação se enquadram como projetos, haja vista
que possuem um escopo específico, temporalidade, entregas específicas (PELLOSI, 2019), é
importante e recomendado que sejam empregadas metodologias eficazes e ágeis para
elaboração e gestão de projetos de inovação.
Metodologia de gestão da inovação e de projetos serão bases teóricas e técnicas
elementares para implantação sustentável de políticas públicas institucionais para estímulo ao
intraempreendedorismo e inovação no setor público.
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Ainda, é importante que se estabeleçam procedimentos e instrumentos para Gestão da
Propriedade Intelectual, Transferência de Tecnologia e cooperações público-privadas para
inovação. Nesta dimensão, os aspectos normativos são requisitos obrigatórios para viabilizar a
inovação aberta e a eventual criação de startups e spin-off’s públicas ou privadas a partir de
invenções que eventualmente venham a ser criadas no âmbito da política pública de
intraempreendedorismo e inovação.
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4 INSTRUMENTOS E REGULAÇÃO

Para regulação da Política Pública Institucional sugere-se a edição de novas normas ou
alteração das existentes, seguindo o Quadro 05.
Quadro 01 – Matriz de normas a serem criadas ou revisadas para implantação da política institucional de
intraempreendedorismo e inovação no Governo do Estado de Mato Grosso
Norma
CompeObjeto
Conteúdo da edição, inclusão ou alteração
tência
Lei
Estado
de Incentivos à
Inserir conceitos de intraempreendedorismo público e
Complementar
Mato Grosso inovação e à
laboratórios públicos de inovação;
no. 650/2019
pesquisa
Estabelecer medidas e possibilitar a administração
científica e
pública desenvolver atividades de inovação, inclusive
tecnológica
em cooperação, e atribuir diretrizes gerais;
Estabelecer diretrizes para propriedade intelectual e
transferência de tecnologias geradas pela administração
pública estadual isoladamente ou em colaboração com
ICTs, terceiro setor e setor privado;
Facultar ao servidor, militar, ou empregado de órgão ou
entidade pública do poder executivo, legislativo e
judiciário, receberem bolsas de estímulo a inovação;
Facultar a remoção de servidores, militares e
empregados de órgãos e entidades da administração do
poder executivo, legislativo e judiciário, para atividades
e projetos relacionados a inovação governamental.
Instituir a obrigatoriedade e dar diretrizes para o
executivo estadual instituir política de inovação em
práticas públicas.
Estabelecer a criação de uma unidade central de
estímulo ao intraempreendedorismo e a inovação,
definindo competências gerais;

Lei Nº 8.112, de
11 de Dezembro
de 1990

Lei
Complementar
Nº 612, de 28 de
Janeiro de 2019

Governo
Federal

Governo
Estadual

Regime jurídico
dos servidores
públicos civis da
União,
das
autarquias e das
fundações
públicas federais

Organização
administrativa
do Poder

Alterar artigo 20, visando inserir previsão de
implantação de solução ou projeto de inovação em
órgãos ou entidades da administração pública direta e
indireta.
Incluir possibilidade de remoção a pedido, em caso de
participação em projetos de inovação aprovado, em
virtude de processo seletivo de projetos de inovação
governamental.
Alteração do artigo 237 incluindo como incentivos
funcionais: prêmios pela implantação de inovações no
setor público;
Bolsa de estímulo a inovação para envolvimento em
projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação no
setor público.
Inserir competência à Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão propor, normatizar e gerir a
política pública institucional de estímulo a prática de
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Executivo
Estadual

Novo Decreto
Estadual

Governo
Estadual

Decreto
2347/2014

Governo
Estadual

Lei nº
10.690/2018

Governo
Estadual

Política Estadual
de estímulo ao
intraempreended
orismo
e
inovação
no
poder executivo
estadual
Política de
Desenvolviment
o Contínuo dos
Servidores da
Administração
Pública Direta,
Autárquica e
Fundacional do
Poder Executivo
do Estado de
Mato Grosso em
nível de
Qualificação
Profissional e
Capacitação, e
dá outras
providências
Dispõe sobre a
Política
Estadual de
Estímulo,
Incentivo e
Promoção ao
Desenvolviment
o Local de
Startups.

intraempreendedorismo e inovação, abarcando
inclusive, as entidades da Administração Indireta;
Alterar redundância da competência de “Gerir o sistema
central de inovação em práticas pública” descritos duas
vezes na lista de competências.
Instituir e regulamentar a política pública institucional
para estímulo ao intraempreendedorismo e inovação no
âmbito do poder executivo estadual com base na
proposta elaborada neste trabalho.

Suprimir capítulo no Art 22 que trata da Gestão do
Conhecimento, o item “VI - estimular a inovação
governamental, mediante a criação de instrumentos que
viabilizem a identificação de novas ideias junto aos
servidores; haja vista que esta atribuição será inserida na
política de intraempreendedorismo público e inovação.”

Lei precisa ser revisada a luz da lei Decreto Federal
9764/2019, no qual é facultada a Administração receber
doações onerosas ou não de “bens móveis ou os serviços
relacionados com estudos, consultorias e tecnologias
que intentem prover soluções e inovações ao governo e
à sociedade[...]” e do novo marco de inovação.

Fonte: Elaborada pelo autor (2021)
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5 ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO

Nesta seção encontram-se a estratégia de implementação que é sugerida para
implantação a qual pretende ser uma trilha para inspirar os agentes públicos que desejam
implantar a política pública, seguindo 9 passos, os quais são detalhados a seguir:
[1] Criar Estrutura Organizacional dedicada a política – A sinalização clara da vontade
política e estratégica de implementar esta política é dada quando uma estrutura e uma equipe,
mesmo que pequena, é designada para dedicar-se a criação e desenvolvimento desta política
pública. Sem esta decisão, dificilmente uma política ganhará força institucional para superar os
obstáculos, já estudados nesta pesquisa, inerentes ao setor público.
[2] Institucionalização da Política – A institucionalização através da edição de uma
norma interna, além de respaldar a implantação quanto ao princípio da legalidade, traz
legitimidade e expõe institucionalmente as diretrizes que serão perseguidas, ainda que em fases.
Nesta institucionalização é importante abarcar edição de normas jurídicas que criem um
ambiente

minimamente

viável

para

o

início

do

desenvolvimento

da

atividade

intraempreendedora e de inovação no ambiente administrativo público.
[3] Priorizar Cultura – Segundo nossa análise e discussões sobre os resultados da
pesquisa bibliográfica e pesquisa-formação, o maior desafio para desenvolvimento do
intraempreendedorismo e inovação no setor público é a cultura organizacional e atitude dos
indivíduos refratários às mudanças. Esta força inercial causada pela rigidez da burocracia e pela
cultura organizacional tornam a implantação da política um grande desafio. Portanto, é
necessário “arar a terra antes de semeá-la”, o desenvolvimento de ações como capacitações,
eventos, imersões, campanhas de comunicação, reconhecimento através de premiações podem
diminuir a resistência e proporcionar oportunidades de implantação de projetos experimentais
por adesão voluntária.
Com tempo, pode ser que haja um transbordamento do mindset intraempreendedor
inovador a partir da rede de agentes formados espontaneamente através das ações de
sensibilização e formação, dado que, segundo a pesquisa um agente com atitudes
intraempreendedoras em seu ambiente de trabalho pode influenciar positivamente o
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engajamento dos colegas não-empreendedores e o desempenho geral do seu setor
(BIERWERTH et al., 2015; KRAUS et al., 2019).
[4] Crie ambiente jurídico favorável – A insegurança jurídica, aversão a risco,
responsabilização administrativa, falta de respaldo jurídico para intraempreender e inovar são
barreiras citadas pelos servidores públicos, entrevistados nesta pesquisa, que devem ser
transpostas para fluidez da atividade intraempreendedora e de inovação. Nos contextos
governamentais não é difícil desenvolver inovações sem bases normativas que garantam ao
cumprimento do princípio constitucional da legalidade. Sendo assim, recomenda-se que
Governo, por meio de sua equipe designada, envide esforços para criar e editar leis, decretos,
resoluções e outros tipos de normas que possam lastrear a inovação corporativa de forma
desenvolta, flexível e perpétua no setor público.
[5] Implementar projeto experimental – Em nossa análise, a tentação de tentar implantar
esta política topdown de forma autocrática e coercitiva em toda administração pública deve ser
vencida. Segundo resultados desta pesquisa, é salutar que esta política inicie como experimento
em órgãos ou entidades que interajam diretamente com os cidadãos ou que produzam produtos
e serviços (MARKOPOULOS; VANHARANTA, 2019). Isto justifica-se, pela propensão de
obter impactos mais relevantes na ótica social e política, o que, em tese, daria maior impulso à
escalar a política para outras dimensões intragovernamentais

(MARKOPOULOS;

VANHARANTA, 2019).
[6] Tornar a área central de intraempreendedorismo um laboratório – “Casa de ferreiro,
espeto de pau” é um ditado popular que sinaliza o que não deveria acontecer. A referência e
inspiração para atrair e motivar servidores públicos e instituições do governo para adesão à
política pode ser a própria unidade organizacional criada para criar a política, para tanto, é
importante imaginar que esta área é um laboratório experimental no qual os conceitos, cultura,
princípios, métodos, tecnologias podem ser testados com devidas métricas de avaliação. O
ambiente físico, tecnológico e cultural dessa unidade pode se tornar uma vitrine para disseminar
a política para os demais órgãos e entidades do Governo. Dentro das possibilidades, vale a pena
implantar uma infraestrutura física e tecnológica criativa e inovadora para servir como símbolo
da quebra de paradigma organizacional e transformação do serviço público através do
intraempreendedorismo e inovação.
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[7] Comunicar os resultados de forma enfática e ampla – Em nossa análise, é importante
que se invista em um plano de comunicação interna e externa para propagar os conceitos, casos,
programas, ações e resultados desta área para que a política capitalize apoio social e político.
[8] Construa parcerias – A articulação de atores existentes no ecossistema de
intraempreendedorismo e inovação é importante para consolidar um Sistema Estadual de
Intraempreendedorismo e Inovação, desenvolver a inovação aberta, angariar recursos para
inovação em práticas públicas e dar estabilidade para política pública com apoio institucional
múltiplo e articulado.
[9] Padronizar para escalar – É sugerido que sejam criados procedimentos e ferramentas
para gestão da inovação, gestão de propriedade intelectual e transferência de tecnologia, gestão
de projetos e inovação aberta. Estes modelos devem ser desenhados em uma perspectiva de
permitir replicabilidade com baixo custo, tornando o apoio da equipe central escalável para
todo governo. Isto pode ser possível através da utilização de tecnologia e automação, geração e
disponibilização de conteúdo digital, chatbots, mentorias coletivas e orientação virtual.
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