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Resumo 

O presente trabalho teve por objetivo identificar relações entre capacidade de inovação, modelos e tipos 

de inovação, e os resultados de inovação a partir das experiências premiadas na Administração Pública 

Federal. O referencial teórico aborda os principais conceitos que sustentam os construtos e suas relações 

empíricas. O construto de capacidade de inovação evidencia de que forma as organizações públicas 

podem contribuir para a inovação em seus ambientes internos. O construto de modelos de inovação 

mostra a dinâmica de vetores constituintes da inovação que resulta em inovação radical, incremental ou 

melhoria. O estudo de Bloch (2011) fundamenta os tipos de inovação: serviço/produto, processo, 

organizacional e comunicação. Os resultados da inovação evidenciam aspectos como melhoria na 

imagem organizacional, na entrega e/ou qualidade dos serviços, na gestão organizacional, e no clima 

organizacional. Foram analisados 286 casos do Concurso de Inovação da ENAP entre os anos 1999 e 

2014. Os relatos passaram por análise de conteúdo e os construtos de interesse foram codificados como 

variáveis binárias (presença ou ausência). Aplicou-se a triangulação de investigadores para aumento da 

confiabilidade das codificações obtidas. Modelos de regressão logística foram aplicados para testar as 

relações entre os construtos do estudo. Os principais resultados mostram que as inovações em serviço e 

em processo são apoiadas pela capacidade de gestão de pessoas. As inovações organizacionais são 

apoiadas pela gestão de tecnologia de informação e pela intenção em inovar. As inovações de 

comunicação são apoiadas pelo conhecimento dos usuários dos serviços. A melhoria na entrega de 

serviços públicos suportada por inovações de serviço e de processos. A melhoria da gestão 

organizacional é suportada por inovações organizacionais que ocorrem apoiadas pela gestão de 

tecnologias de informação. A presente pesquisa apresenta, a partir dos resultados obtidos e das lacunas 

teóricas observadas, recomendações gerenciais e agenda de estudos futuros. 
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1 Introdução 

A inovação no setor público, apesar de estar sendo pesquisada sob diferentes abordagens 

e paradigmas, é ponto pacífico que o referido tema está na agenda da governença e da gestão 

públicas no mundo. A melhoria de serviços públicos, melhoria da confiança no Estado, 

melhoria na oferta de cidadania, dentre outros motivos têm impulsionado o crescimento do 

interesse pelo tema. Albury (2005) adverte que a inovação não é um artigo de luxo para o setor 

público, mas um valor público profundo compartilhado por todos. 

A  literatura de inovação no setor público destaca que o Estado é gerador significativas 

mudanças e inovações, pois os governos direcionam investimentos e esforços para o 

desenvolvimento de novas tecnologias de informação e comunicação, conforme destacam 

Halvorsen, Hauknes, Miles e Roste (2005). Segundo esses autores, o Estado induz inovação ao: 

(a) primeiro a usar as tecnologias inovadoras (radicais); (b) principal comprador de tecnologias 

inovadoras; (c) fornecedor de infraestrutura para as novas tecnologias; (d) regulador de mercado 

e de novas tecnologias; dentre outros papéis. 

A inovação contribui para as organizações públicas resolverem problemas complexos 

por meio de novos arranjos institucionais e de experiências, projetos e práticas inovadoras bem-

sucedidas disponíveis nas próprias organizações e no setor público. A responsividade das 

organizacões públicas em inovarem seus serviços permite que a sociedade, os cidadão e os 

usuários de serviços públicos confirmem a confiança e a legitimidade do Estado (Potts & 

Kastelle, 2010, Vigoda-Gadot, Shoham, Schwambsky & Ruvio, 2008, Brandão e Bruno-Faria, 

2013). Nesse sentido, avaliar a prontidão das organizações públicas e conhecer quais condições 

contribuem para o sucesso de experiências inovadoras é uma agenda para as pesquisas sobre 

tema em questão no Brasil. 

O presente artigo tem por objetivo identificar relações entre capacidade de inovação, 

modelos e tipos de inovação, e resultados da inovação no setor público utilizando-se do 

framework de Isidro-Filho (2016). A pesquisa utilizou-se de dados recolhidos a partir de relatos 

de experiências inovadoras premiadas no Concurso Inovação na Gestão Pública Federal, 

promovido pela ENAP no período de 1999 a 2014.  

O artigo está organizado em cinco partes, sendo a primeira dedicada a essa introdução. 

A segunda parte trata do marco teórico da pesquisa em que se descreve os construtos 

constituintes do presente estudo: capacidade de inovação, modelos e tipos de inovação, e 

resultados da inovação no setor público. A terceira parte refere-se ao método empregado para 

a análise dos dados da pesquisa. A quarta parte trata especificamente dos resultados e a quinta 

parte refere-se às conclusões do artigo e direcionamento de pesquisas futuras. 

2 Marco teórico 

O marco teórico do estudo está organizado em duas partes nas quais cada construto da 

pesquisa é caracterizado, a fim de orientar a o modelo exploratório de análise dos dados. Isidro-

Filho (2016) mostra que os modelos de inovação no setor público abordam, em geral, inovação 

como processo composto por: (a) atividades relativas ao ciclo de inovação, (b) capacidades ou 

recursos para inovação, e (c) resultados ou impactos da inovação. Esse autor adiciona outras 

variáveis presentes na inovação e que merecem destaque, tais como: indutores, barreiras e 

facilitadores, tipologias de inovação, coprodução da inovação. O framework de análise da 
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inovação no setor público brasileiro, conforme Isidro-Filho (2016) pode ser observado na 

Figura 1. 

 

 
Figura 1: Framework da Inovação no Setor Público. 

Fonte: Isidro-Filho (2016). 

 

A presente pesquisa busca analisar variáveis que condicionam e que caracterizam a 

inovação, bem como observar seus efeitos nos resultados da inovação nos serviços públicos e 

nas organizações públicas. 

2.1 Capacidade de inovação setor público 

O tema capacidade de inovação é clássico na literatura de estratégia e de inovação 

tecnológica e, nos últimos anos, tem ganhado notoriedade como uma das variáveis que 

contribuem para a inovação no setor público.  

Capacidade de inovação no setor público é definida neste estudo como competências 

organizacionais que mobilizam os diferentes recursos e sustentam os esforços de inovação. 

Revisões recentes realizadas por Valladares, Vasconcelos e Di Serio (2014), Vieira (2015) e 

Oliveira (2017) mostram que há similaridade de atributos organizacionais que definem a 

capacidade de inovação no setor privado e no setor público.  

Com enfoque no setor público, os estudos de Bloch (2011), Hughes, Moore e Kataria 

(2011), Arundel e Huber (2013), Daglio, Gerson e Kitchen (2014), Borins (2014) e Sorensen 

(2016) descrevem como principais atributos organizacionais da capacidade de inovação: 

liderança, estratégia para inovação, pessoas e equipes, gestão de projetos e cultura de inovação. 

No presente estudo adotou-se o referencial descritivo dos atributos que constituem a 

capacidade de inovação realizado por Valladares, Vasconcelos e Di Serio (2014), pois a 

proposta desses autores apresentam aderência aos contextos público e privado, conforme pode 

ser observado no Quadro 1, e foi adotado no framework de Isidro-Filho (2016). 

 

Capacidade Definição 

Liderança transformadora 

Aquela que torna seus seguidores mais conscientes da importância e do 

valor do trabalho, ativa suas necessidades de ordem superior, e os induz a 

transcender seus interesses pessoais em prol da organização 

Intenção estratégica de inovar 

Grau que a organização está disposta a assumir riscos para favorecer a 

mudança, o desenvolvimento tecnológico e a inovação, estabelecendo-os 

por meio de sua estratégia 
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Gestão de pessoas para 

inovação 

Orientação da gestão de pessoas para a inovação, provendo a concessão de 

liberdade ou autonomia de atuação aos empregados, estabelecendo metas 

desafiadoras, permitindo que decidam como alcança-las e favorecendo a 

autorrealização e o comprometimento com os objetivos da organização 

Conhecimento do usuário e do 

ambiente 

Habilidade para detectar os eventos, necessidades, expectativas, mudanças 

significativas e tendências dos usuários e do ambiente 

Gestão estratégica da 

tecnologia 

Gestão do processo de criação e desenvolvimento de tecnologias, visando 

à criação de valor. O processo de gestão tecnológica compreende cinco 

etapas: identificação, seleção, aquisição, exploração e proteção 

Organicidade da estrutura 

organizacional 

Grau em que a estrutura é caracterizada pela concessão de autonomia, 

controles flexíveis, comunicação horizontal desimpedida, valorização do 

conhecimento e da experiência e informalidade nas relações pessoais. 

Estrutura ditas orgânicas permitem resposta mais rápida às mudanças no 

ambiente externo do que as denominadas mecanicistas 

Gestão de projetos 

Planejamento, provisão dos recursos, execução e controle do processo de 

inovação. Inclui cuidadosa avaliação dos projetos, análise e planejamento 

visando, principalmente, ganhar compreensão, compromisso e apoio tanto 

corporativo quanto do pessoal que estará envolvido no projeto 

Quadro 1. Capacidades de Inovação. 

Fonte: Elaborado com base em Valladares, Vasconcelos e Di Serio (2014). 

A capacidade de inovação representa a competência de mobilizar os recursos 

necessários, observando a habilidade de pessoas e organizações em potencializar condições e 

minimizar efeitos negativos de variáveis diversas sobre os esforços de inovação. A seção a 

seguir abordará os demais construtos constituintes do presente trabalho. 

2.2 Modelos, tipos e resultados de inovação no setor público 

Uma contribuição importante para a compreensão da inovação no setor público foi feita 

por Djellal, Gallouj e Miles (2013) ao apresentarem um tipologia de modelos de inovação com 

transposição conceitual da literatura de serviços, pois o setor público é marcado por 

características finalísticas semelhantes aos serviços privados. Esses autores mostram que as 

interações constantes e intensivas em conhecimento entre prestadores e usuários impulsiona a 

dinâmica da agregação de valor nas relações de serviço (públicos ou privados). 

Inovar em serviços públicos, e por analogia, no setor público envolve os seguintes 

modelos: radical, incremental, melhoria, recombinação e formalização (Djellal, Gallouj & 

Miles, 2013). Inovação radical é a criação de um novo conjunto de características de serviços 

que inexistiam na realidade da organização pública. A inovação incremental é a adição, 

subtração ou substituição de alguma característica existente na organização. Uma inovação de 

melhoria é a alteração de uma qualidade ou propriedade das características existentes sem que 

haja adição, subtração ou substituição de características da organização. A inovacão de 

recombinação é associação ou desassociação de características técnicas da organização ou de 

alguma característica final do serviço ou produto que a organização entrega no contexto 

público. A inovacão por formalização é a formatação e padronização de características técnicas 

da organização (Djellal, Gallouj & Miles, 2013). No presente estudo adotou-se os modelos de 

inovação radical, incremental e de melhoria por englobarem os demais modelos na perspectiva 

de grau de novidade ou do conteúdo da inovação. 

De acordo com Bloch (2011), o lócus da inovação representa quatro tipos: 

produto/serviço, processo, organização e comunicação. Observando a aderência de uma 

tipologia para o setor público com o setor privado (Manual de Oslo), Bloch (2011) define a 

inovação de produto/serviço como introdução de um serviço ou produto que é novo ou 
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significativamente melhorado em comparação com serviços ou produtos existentes numa 

organização. Uma inovação de processo é a implementação de um método para a produção e 

entrega de serviços e produtos novos ou significativamente melhorados em relação aos 

processos existentes numa organização. Uma inovação organizacional é a implementação de 

um novo método para organizar ou gerenciar atividades e procesos que diferem 

significativamente dos métodos existentes numa organização. Por fim, uma inovação de 

comunicação é a implementação de um novo método de promoção da organização ou seus 

serviços e produtos, ou novos métodos para influenciar o comportamento de indivíduos ou 

grupo social. A tipologia de Bloch (2011) foi adotada integralmente no presente estudo. 

Os resultados da inovação no setor público são definidos por De Vries, Bekkers e 

Tummers (2016) como aqueles advindos da implementação de uma inovação e que podem ser 

intencionais, não-intencionais, positivos e negativos. A revisão realizada por esses autores 

aponta resultados como aumento ou diminuição da efetividade, aumento da eficiência, 

envolvimento de parceiros privados, envolvimento de cidadãos, aumento da satisfação do 

usuário, bem como aumento da percepção de segurança, aumento da percepção de justiça, por 

exemplo. 

A partir dos estudos de Bloch (2011), Bugge, Mortensen e Bloch (2011), Vieira (2015) 

e De Vries, Bekkers e Tummers (2016) sintetiza-se os resultados de inovação no setor público, 

conforme quadro a seguir, adotados no presente estudo. 

 

Resultado Definição 

Melhoria na entrega e/ou 

qualidade dos serviços 

Impactos positivos sobre os mecanismos de entrega de serviços e/ou nos próprios 

serviços, incluindo aumento da satisfação e do envolvimento dos usuários 

Melhoria da gestão 

organizacional 

Impactos positivos sobre a eficiência e efetividade da organização, incluindo ganhos 

de produtividade e melhores resultados em indicadores de desempenho 

Melhoria da imagem e 

relações institucionais 

Impactos positivos sobre a imagem da organização e no relacionamento com outras 

organizações, incluindo melhoria na capacidade de resolução de desafios sociais, 

aumento do prestígio da organização e envolvimento de parceiros. 

Melhoria do clima 

organizacional 

Impactos positivos sobre o clima da organização, incluindo melhorias nas condições 

de trabalho, satisfação dos colaboradores e aprimoramento da cultura de inovação. 

Quadro 2. Resultados da inovação no setor público. 

Fonte: Elaborado com base em Vieira (2015). 

Os construtos apresentados no marco teórico constituem o modelo exploratório da 

pesquisa em que se busca identificar quais relações existem entre capacidade, modelos, tipos e 

resultados da inovação no setor público. Essas relações são esperadas conforme estudos de 

Oliveira (2017), Vieira (2015), bem como aqueles de Bloch (2011), Bloch et al (2008), Bloch 

e Bugge (2013), Bloch et al (2009), Bugge, Hauknes, Bloch e Slipersaeter (2010), Bugge, 

Mortensen e Bloch (2011), Hughes, Moore e Kataria (2011), APSII (2011) e Innovation Unit 

(2009), dentre outros. 

3 Método 

O presente estudo trata-se de uma pesquisa exploratória-inferencial a partir da base de 

dados que conta com 286 experiências de inovação analisadas e codificadas, conforme Isidro-

Filho (2016), bem como Oliveira (2017) e Vieira (2015). Cada ano da base (1999-2014) conta 

com 20 casos, em média, dispostos em dados binários (presença/ausência) para as variáveis da 

pesquisa. Anualmente, a atualização da base de dados é realizada pelos pesquisadores 

responsáveis do NINE/UnB e do LineGov/UnB, considerando as experiências premiadas no 
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Prêmio de Inovação na Gestão Pública Federal promovido pela ENAP – Escola Nacional de 

Administração Pública. 

A análise dos dados consistiu na utilização da regressão logística binária (método 

backward stepwise), conforme recomenda Field (2013). A fim de alcançar o objetivo geral, as 

variáveis de modelos de inovação e tipos de inovação foram transformadas em novas variáveis 

a partir da combinação entre suas respectivas categorias. O teste das relações entre as variáveis 

foi disposto em três modelos de dados, a saber: 

a) Capacidade de inovação (antecedente) e modelos e tipos de inovação (resultante); 

b) Modelos e tipos de inovação (antecedente) e resultados de inovação (resultante), e 

c) Capacidades, modelos e tipos de inovação (antecedentes) e resultados da inovação 

(resultante). 

As variáveis modelos de inovação e tipos de inovação estudadas são de natureza binária 

e, portanto, mutuamente excludentes. Dessa forma, o teste dos modelos propostos ocorreu com 

cada categoria das variáveis que constituem o presente estudo. 

Sugere-se, em termos complementares ao método empregado no presente estudo, 

pesquisas que triangulem os dados quantitativos com o relato descrito-qualitativo das 

experiências inovadoras que constitutem a base de dados construída pelo NINE/UnB. Dessa 

forma, pretende-se dispor de dados quali-quantitativos que permitam a confirmação ou não das 

relações estudadas em pesquisas cumulativas sobre a inovação no setor público. 

4 Resultados 

Os resultados estão organizados em duas seções que abordam os resultados descritivos 

das variáveis do estudo e os resultados inferenciais dos modelos de pesquisa descritos no 

método. 

4.1 Resultados descritivos da pesquisa 

Os resultados mostram que 55,4% das experiências inovadoras premiadas são de 

organizações públicas da Administração Direta e 44,6% são da Administração Indireta. Em 

termos temáticos da premiação, 23% das experiências referem-se à Otimização e Melhoria de 

Processos, 22,6% ao Planejamento e Gestão Organizacional, 19,9% à Políticas Públicas, 18,1% 

à Prestação de Serviços e 16,4% à Gestão da Informação. Observa-se, portanto, que a inovação 

no setor público federal está concentrada mais em aspectos organizacionais (62%) do que em 

termos de entrega de serviços públicos e de políticas públicas (38%). Esses dados mostram a 

existência de oportunidades de inovação orientadas ao usuário final dos serviços e das políticas 

públicas. 

As capacidades de Gestão de Pessoas e de Gestão de Projetos para inovação mostraram-

se aquelas que mais ocorreram nas 286 experiências analisadas entre 1999 e 2014. Chama a 

atenção o fato de a Intenção Estratégica de Inovar ser a capacidade que menos ocorreu no 

período, revelando a necessidade de a inovação ser formalizada nos planos estratégicos das 

organizações públicas estudadas. 



 

 

Capacidades de Inovação no Setor Público Precentual (%) 

Gestão de pessoas para inovação 75,3 

Gestão de projetos 71,1 

Gestão estratégica da tecnologia 59,6 

Liderança transformadora 57,1 

Organicidade da estrutura organizacional 53,7 

Conhecimento do usuário e do ambiente 47,0 

Intenção estratégica de inovar 18,8 

Tabela 1 – Resultados descritivos da capacidade de inovação no setor público. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

As experiências analisadas mostraram-se, predominantemente, como inovações de 

processo. Em termos de inovação com foco em aspectos internos das organizações, percebe-se 

que 58,4% (inovação de processo e organizacional) das experiências enfatizaram mais as 

mudanças em rotinas organizacionais do que o olhar voltado para mudanças orientadas ao 

usuário final do Estado (41,6% das inovações analisadas). 

 
Tipos de Inovação no Setor Público Número de casos (N) Percentual (%) 

Inovação de processo 89 31,1 

Inovação de produto 85 29,7 

Inovação organizacional 78 27,3 

Inovação de comunicação 34 11,9 

Total 286 100,0 

Tabela 2 – Resultados descritivos de tipos de inovação no setor público. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

As inovações identificadas, em termos de modelos, mostraram maior ênfase em 

melhoria e incremento do que em aspectos radicais ou disruptivos. Esses resultados mostram 

que o setor público pode explorar oportunidades de entrega de novos serviços, novos processos 

e modelos de gestão, bem como novas formas de comunicação com o cidadão. 

 
Modelos de Inovação  Número de casos (N) Percentual (%) 

Inovação de melhoria 127 44,4 

Inovação incremental  125 44,7 

Inovação radical 34 11,9 

Total 286 100,0 

Tabela 3 – Resultados descritivos de modelos de inovação. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

A combinação dos modelos de inovação e dos tipos de inovação no setor público mostra 

que as inovações de melhoria de processo e de melhoria organizacional somam 29,3% dos casos 

estudados. Os resultados mostram, conforme descrito anteriormente, que as inovações 

predominam em termos de melhoria em aspectos internos e processuais das organizações 

públicas. 

 
Modelos e Tipos de Inovação no Setor Público Percentual (%) 

Inovação de melhoria e de processo 15,7 

Inovação de melhoria e organizacional 13,6 

Inovação de incremental e de produto 13,3 

Inovação de incremental e de processo 12,9 

Inovação de incremental e organizacional 12,6 
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Inovação de melhoria e de produto 10,1 

Inovação radical e de produto 6,3 

Inovação de melhoria e de comunicação 4,9 

Inovação de incremental e de comunicação 4,9 

Inovação radical e de processo 2,4 

Inovação radical e de comunicação 2,1 

Inovação radical e organizacional 1,0 

Tabela 4 – Resultados descritivos de modelos e de tipos de inovação no setor público. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Os resultados das inovações, de acordo com os relatodos presentes nos casos estudados, 

mostram que as experiências geraram melhoria nos serviços e na gestão organizacional, 

predominantemente.  

 

Resultados da Inovação no Setor Público Percentual (%) 

Melhoria na entrega e/ou qualidade dos serviços 69,6 

Melhoria da gestão organizacional 69,2 

Melhoria da imagem e relações institucionais 34,6 

Melhoria do clima organizacional 14,0 

Tabela 5 – Resultados descritivos de resultados de inovação no setor público. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Infere-se que na percepção dos participantes das iniciativas analisadas as inovações, 

ainda que organizacionais e de processo, impactaram os serviços prestados pelas organizações 

públicas. Entretanto, reconhece-se a necessidade de estudos mais detalhados acerca do impacto 

das inovações premiadas ao longo do tempo. 

4.2 Resultados inferenciais da pesquisa 

O estudo de Oliveira (2017) mostrou que as inovações incrementais têm maior 

probabilidade de ocorrência quando as organizações dispõem da capacidade de gestão 

estratégica de tecnologias. A pesquisa de Vieira (2015) mostrou que as inovações de produto 

têm maior probabilidade de ocorrência quando as organizações dispõem da capacidade de 

gestão de pessoas para a inovação, mas esta capacidade diminui a chance de ocorrência das 

inovações de processo.  

Vieira (2015) mostra ainda que as inovações organizacionais são potencializadas pelas 

capacidades de intenção estratégica de inovar e de gestão de tecnologia. Ademais, as inovações 

de comunicação tendem a ocorrer quando as organizações conhecem mais os usuários e o 

ambiente.  

Os dados apresentados anteriormente apoiam a interpretação das relações inferenciais 

entre as variáveis da presente pesquisa. A Tabela 6 mostra dos resultados estatisticamente 

significativos.  

 

 
Resultante: Inovação Incremental e de Produto 

Variáveis na equação B Exp(B) Sig. 

Conhecimento do usuário e do ambiente 0,89 2,45 0,014 

Constante -2,37 0,094 0,000 

R² = 0,022 (Cox & Snell) / 0,040 (Nagelkerke) | Qui-quadrado = 6,35, p = 0,012 
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Resultante: Inovação Incremental e de Processo 

Variáveis na equação B Exp(B) Sig. 

Gestão de estratégica de tecnologia 1,19 3,28 0,007 

Constante -2,73 0,065 0,000 

R² = 0,03 (Cox & Snell) / 0,056 (Nagelkerke) | Qui-quadrado = 8,75, p = 0,003 

Resultante: Inovação Incremental e Organizacional 

Variáveis na equação B Exp(B) Sig. 

Conhecimento do usuário e do ambiente -0,80 0,44 0,038 

Gestão estratégica da tecnologia 0,97 2,65 0,021 

Constante -2,28 0,102 0,000 

R² = 0,036 (Cox & Snell) / 0,068 (Nagelkerke) | Qui-quadrado = 10,52, p = 0,005 

Resultante: Inovação Incremental e de Comunicação 

Variáveis na equação B Exp(B) Sig. 

Gestão estratégica da tecnologia -1,38 0,25 0,022 

Constante -2,35 0,095 0,000 

R² = 0,02 (Cox & Snell) / 0,063 (Nagelkerke) | Qui-quadrado = 5,87, p = 0,015 

Tabela 6 – Resultados inferenciais de capacidades, modelos e tipos de inovação no setor público. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Percebe-se que as inovações incrementais e de produto têm maior chance de ocorrência 

quando as organizações buscam conhecer melhor o usuário dos serviços públicos e o ambiente, 

resultado esperado conforme estudos de Bloch (2011), Hughes, Moore e Kataria (2011), 

Arundel e Huber (2013), Daglio, Gerson e Kitchen (2014), Borins (2014) e Sorensen (2016), 

dentre outros. 

A capacidade de gestão estratégica de tecnologia mostra-se uma variável que aumenta 

a chance de ocorrência de inovacões incrementais de processo e incrementais e organizacionais, 

confirmando a tendência de adoção de novas tecnologias no setor público com estratégias de 

governo digital ou de digitalização de serviços públicos, conforme já destacavam Bloch (2011), 

Hughes, Moore e Kataria (2011), Arundel e Huber (2013), Daglio, Gerson e Kitchen (2014), 

Borins (2014), Sorensen (2016) e outros. Entretanto, essa mesma capacidade demonstra 

enfraquecer a ocorrência de inovações incrementais e de comunicação, as quais têm maior 

enfoque em meios de interação com o usuário e o ambiente.  

Outro resultado importante mostra que as inovações incrementais e organizacionais têm 

menor probabilidade de ocorrer apoiadas na capacidade de conhecer o usuário e o ambiente. 

Pode-se inferir que as inovações que ocorrer com foco nos aspectos internos e processuais das 

organizações podem enfraquecer a busca pela visão do usuário final e do ambiente externo. 

Ressalta-se que a literatura mostra a importância de maior envolvimento dos stakeholders nos 

processos de inovação no setor público. 

Os resultados das relações entre capacidade, modelos e tipos de inovação (antecedentes) 

e resultados de inovação no setor público podem ser observados na Tabela 7. Para tanto, 

apresenta-se apenas os achados com significância estatística. 
 

Resultante: Melhoria na Entrega e/ou Qualidade dos Serviços 

Variáveis na equação B Exp(B) Sig. 
Liderança transformadora -0,55 0,57 0,040 

Inovação incremental e de produto 0,98 2,68 0,035 

Constante -2,73 0,065 0,000 

R² = 0,032 (Cox & Snell) / 0,046 (Nagelkerke) | Qui-quadrado = 9,44, p = 0,009 
Resultante: Melhoria da Gestão Organizacional 

Variáveis na equação B Exp(B) Sig. 
Gestão estratégica de tecnologia 0,82 2,27 0,004 
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Gestão de projetos -0,67 0,50 0,042 

Inovação incremental e de processo 1,32 3,76 0,007 

Inovação incremental e organizacional 1,44 4,24 0,005 

Inovação de melhoria e de produto 0,97 2,64 0,041 

Inovação de melhoria e organizacional 2,71 15,06 0,000 

Constante 0,24 1,27 0,45 

R² = 0,17 (Cox & Snell) / 0,24 (Nagelkerke) | Qui-quadrado = 53,33, p = 0,000 

Tabela 7 – Resultados inferenciais de capacidades, modelos, tipos e resultados de inovação no setor público. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A melhoria nos serviços é potencializada por inovações incrementais e de 

produto/serviço, mas que a atuação da liderança pode diminuir a probabilidade desse resultado. 

A melhoria da gestão organizacional tem aumento de probabilidade de ocorrência quando 

diferentes variáveis ocorrem nas experiências estudadas. Ressalta-se que as inovações de 

melhoria e organizacionais contribuem mais fortemente para esse resultado, corroborando com 

os estudos de Bloch (2011), Hughes, Moore e Kataria (2011), Arundel e Huber (2013), Borins 

(2014) e Sorensen (2016), dentre outros. 

Os resultados inferenciais demonstrados nesta seção contribuem para o avanço no 

conhecimento sobre a inovação no setor público federal brasileiro, permitindo que novas 

pesquisas possam aprofundar as relações entre as variáveis aqui estudadas com outras presentes 

na literatura do tema. 

5 Conclusões 

 

 A inovação é essencial face os problemas complexos e ao rápido ritmo de 

mudança na sociedade contemporânea. No setor público não é diferente e a inovação surge 

campo de conhecimento para oferecer alicerces sólidos aos programas, políticas, projetos e 

práticas que governos e organizações públicas realizam visando amplos resultados e impactos 

positivos na qualidade de vida de cidadãos. 

O presente artigo tem por objetivo identificar relações entre capacidade de inovação, 

modelos e tipos de inovação, e resultados da inovação no setor público utilizando-se do 

framework de Isidro-Filho (2016). A pesquisa utilizou-se de dados recolhidos a partir de relatos 

de experiências inovadoras premiadas no Concurso Inovação na Gestão Pública Federal, 

promovido pela ENAP no período de 1999 a 2014.  

Os resultados mostram, de forma geral, que as inovações ocorrem com ênfase em 

aspectos organizacionais e de processos do que orientadas aos serviços públicos, demonstrando 

uma característica de inovação gerencial ou administrativa das experiências analisadas. 

O conhecimento do usuário e do ambiente, bem como a gestão estratégica de tecnologia 

mostraram-se as principais capacidades que contribuem para as inovações estudadas. Percebeu-

se que a orientação ao cidadão é um princípio norteados das experiências inovadoras apontadas 

na literatura, além da contribuição das novas tecnologias de informação e comunicação, 

conforme reforçam Vries, Bekkers e Tummers (2016).  

As variáveis organizacionais e de inovação que mais contribuem para o aumento dos 

resultados das experiências inovadoras mostraram-se evidentes na pesquisa em relação à 

melhoria dos serviços públicos e à melhoria da gestão organizacional, mantendo ressonância 

com os estudos de Bugge, Mortensen e Bloch (2011) e De Vries, Bekkers e Tummers (2016). 

As limitações do presente trabalho incluem: (a) as tipologias selecionadas para as variáveis não 

esgotam outras classificações presentes na literatura; (b) outras variáveis do framework  de 
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Isidro-Filho (2016) não foram incluídas na pesquisa. Os resultados aqui encontrados podem 

contribuir para que as pessoas interessadas em inovar no contexto de administrações públicas e 

governos observem como e quais capacidades organizacionais e atributos da inovação 

potencializam os resultados a serem percebidos pela sociedade e pelo setor público. 

Recomenda-se estudos futuros que adicionem outros construtos relacionados à 

inovação, como co-criação da inovação, barreiras, facilitadores, indutores e atividades de 

inovação.  Em termos de recomendações práticas e gerenciais, sugere-se que gestores públicos, 

líderes políticos e servidores públicos possam atuar com inovação influenciados por valores de 

colaboração e participação para que se possa aumentar os benefícios e impactos das 

experiências inovadoras no setor público.  
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