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Resumo 

O Ciclo da Inovação, coordenado pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais 
– Seplag desde 2012, busca captar ideias inovadoras com potencial para se tornarem projetos de 
governo. Desde sua criação, o Ciclo passou por mudanças que implicaram na captação de ideias mais 
alinhadas às necessidades da sociedade e direcionadas à solução de problemas do dia-a-dia dos 
servidores estaduais.  Este artigo busca analisar sua execução, desdobramentos, os direcionadores da 
sua reformulação no ano de 2015 e as perspectivas para sua realização em 2017. Para tanto, foi utilizada 
pesquisa bibliográfica e documental, bem como foram trazidos elementos oriundos da observação das 
autoras ao longo dos últimos anos no exercício de suas funções na Seplag. Percebe-se que ainda é um 
desafio fortalecer a captação constante de ideias inovadoras, bem como tornar os instrumentos utilizados 
fontes de consulta recorrente dos gestores públicos na busca por soluções para problemas ou 
oportunidades percebidas na sua rotina de trabalho. Assim, o presente artigo visa apresentar o 
desenvolvimento do Ciclo da Inovação ao longo dos últimos anos, seus resultados e desafios 
enfrentados. 
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1 Introdução 

O Estado de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e 
Gestão – Seplag, desenvolve desde 2012 o Ciclo da Inovação, processo que tem o objetivo 
de captar ideias inovadoras com potencial para se tornarem projetos de governo que 
atendam de forma efetiva as demandas da sociedade. 

Em 24 de julho de 2012, foi publicada a Resolução nº 53 (MINAS GERAIS, 
2012), que dispõe sobre a Política de Inovação na Gestão Pública. Essa Política 
formalizou as bases para a implantação da inovação governamental no Poder Executivo, 
orientada pelo Núcleo Central de Inovação e Modernização Institucional - NCIM por 
meio da organização de projetos a fim de nortear o servidor público e o cidadão para que 
possam identificar, criar, desenvolver e disseminar iniciativas inovadoras, volvidas à 
melhoria da qualidade de vida da sociedade. 

Por meio desse artigo, busca-se apresentar a experiência do Governo de Minas 
Gerais no que tange o Ciclo da Inovação, seu processo de reformulação e as perspectivas 
para sua continuidade. 

2 Objetivos 

O objetivo geral deste artigo é apresentar o Ciclo da Inovação realizado pelo 
Governo de Minas Gerais entre os anos de 2012 e 2016, sua execução, desdobramentos, 
os direcionadores da sua reformulação no ano de 2015 e as perspectivas para sua 
realização em 2017. 

São objetivos específicos deste artigo: apresentar o conceito de inovação e 
inovação aberta aplicados ao setor público; refletir sobre a metodologia utilizada pelo 
Governo de Minas Gerais no Ciclo da Inovação ao longo dos últimos anos, incluindo a 
discussão sobre suas principais mudanças e lições aprendidas; bem como, levantar as 
perspectivas para o fomento à inovação no governo. 

3 Metodologia 

O presente trabalho foi elaborado a partir de pesquisa bibliográfica e documental, 
bem como foram trazidos elementos oriundos da observação das autoras ao longo dos 
últimos anos no exercício de suas funções na Seplag. Ademais, foi realizada análise 
quantitativa de dados coletados no site Banco de Ideias, instrumento utilizado na captação 
de ideias inovadoras.  

A experiência de inovação aberta do Governo de Minas Gerais, a partir do Ciclo 
da Inovação, foi analisada entre os anos de 2012 e 2016. Para isso, foram analisadas 
publicações relacionadas à política de inovação do governo, legislação acerca da estrutura 
e competências do NCIM e editais de concursos, além de documentos internos à unidade. 
Também foram utilizados dados relativos às ideias inovadoras implementáveis 
participantes do Ciclo da Inovação entre os anos de 2014 e 2016, período no qual esta 
metodologia foi executada junto ao concurso intitulado Prêmio Excelência em Gestão 
Pública e, posteriormente, Prêmio Inova Minas Gerais. Buscou-se qualificar e comparar 
os dados de execução do Ciclo da Inovação. 
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Ao longo do trabalho também são traçadas considerações das autoras, que 
compuseram a equipe de trabalho do NCIM durante o processo de criação e reformulação 
das metodologias do Ciclo da Inovação, bem como de sua implementação até o mês de 
maio de 2017. 

4 A experiência de inovação aberta na gestão pública 

4.1 Inovação no Setor Público 

O conceito de inovação, normalmente, é definido de forma ampla, adquirindo 
formas particulares em relação ao contexto no qual se aplica. Nos últimos anos, tem-se 
falado em inovação na gestão pública como pressuposto para o alcance de uma 
administração pública mais eficaz, eficiente e efetiva.  

Contudo, a aplicação da inovação no setor público não ocorre de forma simples, 
apresentando algumas dificuldades, principalmente, ao tentar inserir novas iniciativas em 
um ambiente de estrutura tradicional, conforme evidenciado por Moraes (2010, p.2). 

Em suma, um dos grandes desafios da administração pública atual é 

justamente a proposição das iniciativas inovadoras em gestão no 

intuito de aprimorar o papel estratégico do Estado, garantindo não 

somente a melhoria do ambiente de negócios e o desenvolvimento 

econômico, por meio de ferramentas tradicionais, como também 

introduzindo mecanismos modernos, inovadores, que proporcionem 

maior participação da sociedade, transparência e celeridade no 

funcionamento da máquina pública. 

A inovação – aqui entendida como uma maneira nova de fazer algo seja 

por mudanças substanciais ou incrementais – deve pressupor o uso da 

tecnologia da informação, a formulação de agendas compartilhadas 

com entes subnacionais, a melhoria dos instrumentos de governança e 

a profissionalização da função pública, assim como a adoção de 

diálogos internacionais de políticas.  

Nos últimos anos, uma onda de inovações alcançou o setor público brasileiro, 
propiciando modificações importantes no padrão de relacionamento do público com o 
privado. O alicerce dessas mudanças é o encontro da perspectiva de eficiência gerencial 
com a perspectiva democrática (FARAH, 2005). 

A recente aplicação do conceito de inovação no setor público, deve-se a questões 
dificultadoras que influenciaram na implantação das modificações necessárias ao 
desenvolvimento da inovação. 

Aspectos culturais, característicos de experiências patrimonialistas e 

burocráticas, também influenciaram (e influenciam) negativamente na 

adoção de estratégias para a implantação da inovação, uma vez que 

inibem a estruturação de políticas institucionais direcionadas à 

edificação de ambientes propícios ao advento das manifestações 

criativas.  

(VALÉRIO, 2011, p.11) 
 

De acordo com Farah (2005, p.43), “inovar na área pública significava 
descentralização e estímulo à participação como forma de democratizar as decisões e o 
acesso a serviços públicos. Nos anos de 1990, com as reformas no setor público, a 
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inovação na administração pública passou a incluir também a perspectiva da eficiência 
[...]”. Para a autora, a inovação no setor público refere-se a produtos e processos, na 
mesma lógica da iniciativa privada, embora em um sentido diferente. “Os produtos da 
ação estatal referem-se às políticas e aos programas governamentais, ao passo que os 
processos dizem respeito ao modo como tais políticas e programas são formulados e 
implementados”. (FARAH, 2005, p.42). 

Neste contexto, tem-se que o setor privado serviu de inspiração ao setor público, 
uma vez que o último, em diversos países desenvolvidos e em desenvolvimento, passou 
por reformas guiadas pela perspectiva gerencial. E, uma premissa, advinda da perspectiva 
gerencial, é o da inovação como sendo um modelo flexível que aprecia modificações, por 
meio de um processo de “destruição criativa”4, uma vez que a inovação enfoca o aumento 
da eficiência. 

Neste sentido, Moraes (2010, p.2) entende que “[...] as políticas devem ser o foco 
da ação pública sem perder de vista a busca de uma economia cada vez mais competitiva, 
com inovações de gestão que permitam racionalizar gastos sem comprometer o 
atendimento à população”. 

As iniciativas de implantação da inovação no setor público podem ser notadas no 
âmbito nacional, tendo em vista que o governo brasileiro está mais focado na eficiência 
dos serviços prestados aos cidadãos. 

Para fazer frente aos desafios, o governo brasileiro vem buscando acentuar o 

foco nas ações finalísticas e, claro, na satisfação do cidadão, além de eliminar 

superposições de ações e estabelecer melhores mecanismos de coordenação entre elas, 

reduzindo custos sem prejuízo da quantidade e da qualidade dos serviços prestados. 

Várias iniciativas para facilitar a vida do cidadão e das empresas já foram colocadas em 

prática com sucesso ou estão em fase adiantada de formulação.  
(MORAES, 2010, p.4) 
Os governos, a luz do setor privado, estão adotando práticas inovadoras a fim de 

garantir práticas públicas mais flexíveis e eficientes.  
O processo de inovação no setor público funda-se em alguns elementos principais: 

As pressões internacionais para modernizar o Estado (através de 

requisitos de acesso a empréstimos, acordos comerciais "com cláusulas 

democráticas", por exemplo), as lutas sociais para a autonomia, 

mudanças institucionais do Estado (nova administração pública) e 

busca de legitimidade no exercício do poder (diversas origens que tem 

que se ajustar em casos específicos).5 

(ISUNZA; HEVIA, 2006, p.22, tradução nossa)  
 
Ou seja, as lutas sociais por autonomia, as transformações institucionais dos 

Estados nas últimas décadas e, por último, a busca por legitimidade nas decisões tomadas 
são elementos que, de certa forma, impulsionam o processo de inovação uma vez que 
tendem a romper com as tradicionais barreiras do setor público. 

                                                 
4Em 1982, Schumpeter, observando o sistema econômico, lançou o conceito de “destruição criadora” a fim 
de entender a relação dos sucessos e posteriores fracassos da economia e a influência dos outros sistemas, 
sociais, políticos, biológicos, ecológicos, institucionais. Para o autor, toda inovação requer um processo de 
“destruição criativa”, pois defende que o novo provém de algo antigo, mas logo o supera. (NEUTZLING; 
PEDROZO, 2009). 
5Las presiones internacionales a favor de la modernización del estado (requisitos para acceder a préstamos, 
acuerdos comerciales “con cláusulas democráticas”, por ejemplo), las luchas societales por la autonomía, 
los câmbios institucionalesenel estado (nueva administración pública) e 
labúsquedadelegitimidadenelejerciciodel poder (orígenes diversos, quetienen que rastrearseen casos 
concretos). 
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Há uma convergência, por meio da qual é possível transferir, as práticas de 
desenvolvimento da inovação aplicadas ao setor privado, para o setor público. Sem 
negligenciar as particularidades da administração pública, pelo contrário, utilizando 
algumas de suas estruturas como mecanismos de tendência. O desenvolvimento da 
inovação aberta no setor público é um exemplo dessa transferência. 

4.2 Inovação Aberta 

Chesbrough, em 2003, lançou o termo Open Innovation – Inovação Aberta a fim 
de conceituar a maneira como as organizações podem buscar ideias externas para 
alavancar seu desenvolvimento, além de compartilhar as próprias inovações. O autor 
afirmou que “inovar é mais do que apenas investir em pesquisa científica. Também é 
pensar em novos modelos de negócio, manter cooperação com os clientes e consumidores 
e atrair a participação de fontes externas de conhecimento” (CHESBROUGH, 2011, 
p.17). 

Inovação aberta conforme defendido por Chesbrough (2006; p.1) “[...]é a antítese 
do tradicional modelo de integração vertical [...]”, uma vez que há interação de agentes 
internos e externos igualitariamente a fim de produzir os processos de inovação.  

As empresas, que articulam seu modelo de negócio como envolvimento dos 
clientes e agentes externos, são mais efetivas na geração de valor e receita do que as 
empresas que inovam apenas em produtos/serviços, sem abertura externa. O processo de 
co-criação promovido por algumas empresas ao envolver clientes e/ou fornecedores vem 
ganhando evidência nas empresas inovadoras (ARRUDA; BARCELLOS, 2009) 

Trentiniet al. (2012) destaca o conceito de inovação aberta como forma de 
expandir capacidades e criar novas ideias e tecnologias, ou seja, a competência de fazer 
estudos estratégicos com baixo nível de risco e escassos recursos, a oportunidade de 
diversificar os negócios criando-se novas alavancas para crescimento e a potencialização 
do retorno sobre os investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D).  

Contudo, o modelo de inovação aberta não é uma ruptura com o modelo de 
inovação fechada. Conforme defendido por Rossi (2009), ele mescla práticas clássicas 
envolvendo atores externos para contribuir no processo de inovação da organização. 

As empresas que utilizam apenas o modelo de inovação fechada limitam o 
desenvolvimento apenas ao cenário interno, com o aproveitamento intelectual restrito aos 
colaboradores e pesquisas tecnológicas, aos quais é atribuída superestimada importância. 
Além disso, preocupam-se com sistemas de segurança a propriedade, uma vez que 
consideram imprescindível o controle de todas as etapas da inovação, ideação, 
desenvolvimento e comercialização. 

De maneira geral, as estratégias empresariais tradicionais são 

inspiradas em propriedade e controle como pontos fundamentais ao 

sucesso, levando as empresas a construírem posições defensáveis 

contra a concorrência, ao invés da promoção de interações com 

agentes externos, com o intuito de buscar (ou ofertar) conhecimentos e 

tecnologias, além de associar competências e esforços para a geração 

de inovações que, possivelmente, não poderiam ser criadas, 

exclusivamente, sob as fronteiras da organização.  

(ROSSI, 2009, p.1) 
 

Apesar da concepção e conhecimento sobre o procedimento do modelo de 
inovação fechada, várias empresas já estão se arriscando com a implantação da inovação 
aberta. Neste modelo, a empresa “[...] comercializa suas próprias ideias e as inovações 



5 

 

advindas de outras firmas, bem como busca diversas formas para promover estes fluxos 
de disponibilização e captura de conhecimento[...]” (VALERIO, 2011, p.43). 

Isto posto, percebe-se que o modelo de negócios da inovação aberta possui duas 
importantes dimensões, referentes à captura e disponibilização de recursos. A perspectiva 
“comprada” que reflete a anexação de ideias externas, e a perspectiva “vendedora” que 
demonstra a aceitação de que recursos sejam utilizados por outras empresas 
(CHESBROUGH; SANDULLI, 2009). 

A inovação é o resultado do conhecimento de vários agentes diferentes que unem 
suas informações de maneira complementar, e com isso, inovam criando algo novo, 
segundo Lundvall citado por Raseraa e Balbinotb (2010). O autor destaca a importância 
do envolvimento de agentes internos e externos como colaboradores no processo de 
inovação. 

O processo de gestão participativa no setor público propõe esse envolvimento por 
meio do compartilhamento de experiências entre cidadãos e Estado a fim de criarem 
soluções inovadoras para os problemas tanto da sociedade quanto do governo. Na Seplag, 
esse processo é pretendido pela execução do Ciclo da Inovação e apoio aos Fóruns 
Regionais. 

4.3 O Ciclo da inovação 

O Ciclo da inovação compreende rodadas anuais de captação de ideias inovadoras, 
fluxo no qual a organização trabalha de forma colaborativa com atores internos e externos 
durante o processo de inovação.  

Neste sentido foi desenvolvida metodologia que descreve os parâmetros de 
inovação e modelo de trabalho com os seus diversos atores e possibilita a implantação da 
inovação no setor público.  

4.3.1 Metodologia do Ciclo da Inovação 2012- 2014 

Nos anos de 2012 e 2013, o Ciclo da inovação foi executado em parceria com as 
Assessorias de Gestão Estratégica – AGEI, unidades administrativas comuns a todos os 
órgãos do Estado. 

As AGEIs atuavam internamente nos órgãos e entidades para captação das ideias 
inovadoras por meio de formulário de identificação da ideia disponibilizado pelo NCIM. 
Após a captação, a Assessoria realizava uma avaliação prévia e selecionava as ideias 
passíveis de implementação para,a partir delas, elaborar pré-projeto, por meio do 
preenchimento detalhado de formulário específico, a ser submetido à metodologia de 
avaliação do Ciclo da Inovação.Sendo assim, não é possível quantificar as ideias captadas 
nesses dois anos. 

Já no ano de 2014, o Ciclo da Inovação foi formatado de maneira distinta: ocorreu 
em parceria com o Prêmio Excelência em Gestão Pública, utilizou o Banco de Ideias 
como ferramenta para cadastro das ideias inovadoras e definiu 7 temáticas sobre as quais 
as ideias deveriam estar relacionadas. 

O Prêmio de Excelência em Gestão era um concurso, também coordenado pela 
SEPLAG, que buscava valorizar servidores pelas suas ideias ou projetos inovadores que, 
em alguma medida, contribuíssem para a melhoria da gestão pública, conforme será 
detalhado nas seções seguintes. Na parceria entre do Prêmio e o Ciclo da Inovação, a 
modalidade relativa às ideias inovadoras implementáveis passou a ser coordenada pelo 
NCIM, devido à metodologia do Ciclo da Inovação. 
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O Banco de Ideias, ferramenta online para cadastro das ideias, foi desenvolvido a 
partir de três aspectos inter-relacionados: 

a) Estruturação de canais para a captação de ideias junto a servidores e cidadãos, 
incluindo o estabelecimento e sistematização de fluxos de análise e aprovação 
dos projetos decorrentes; 

b) Sistematização do fluxo de inserção, análise e aprovação de projetos com 
potencial inovador, no âmbito da Política de Inovação; 

c) Estruturação de repositório dos projetos resultantes da captação de ideias junto 
a servidores e cidadãos. 

Dessa forma, o Banco de Ideias facilitou o acesso, possibilitou a ampliação do 
público alvo além de ser um repositório informacional. 

Definiu-se também 7 (sete) áreas temáticas, desafios sobre os quais as ideias 
deveriam estar relacionadas, sendo eles: custeio das Unidades de Atendimento Integrado 
– UAI; Absenteísmo e Presenteísmo; Despesa de Pessoal; Recuperação da malha viária; 
Recursos Humanos no sistema prisional; Alimentação no sistema prisional; e Efetividade 
do Pro-Hosp. Ao estabelecer estas temáticas, delimitou-se os seguintes órgãos potenciais 
para desenvolvimento dos projetos, devido à competência legal de atuação de cada um 
deles: Secretarias de Estado de Planejamento e Gestão, de Saúde, Defesa Social, 
Transportes e Obras Públicas. Pautados por essas temáticas, foram cadastradas no Banco 
de Ideias 124 (cento e vinte e quatro) ideias inovadoras, 14 (quatorze) delas foram 
detalhadas em pré-projetos e submetidos ao Ciclo da Inovação, sendo que 11 (onze) foram 
classificadas enquanto passíveis de implementação. 

Dentre os 14 pré-projetos submetidos ao Ciclo da Inovação,1 (um)era relativo ao 
custeio das UAI; 3 (três)sobre absenteísmo e presenteísmo; 2 (dois)de despesa de 
pessoal;2 (dois) relativos à recuperação da malha viária; 1 (um)sobre recursos humanos 
no sistema prisional; 3 (três) de alimentação no sistema prisional; e 2 (dois) sobre a 
efetividade do Pro-hosp.  

Considera-se expressiva a participação dos servidores no Ciclo da Inovação em 
2014, observado o quantitativo de 124 ideias cadastradas, houve a diversidade de 
proponentes de todos os órgãos da administração direta. Verifica-se ainda que, todas as 7 
(sete) temáticas definidas foram contempladas com projetos aprovados para 
desenvolvimento, ou seja, o foco nestas áreas não inviabilizou a participação, tendo 
apenas direcionado às ideias para possíveis soluções para os desafios enfrentados pelo 
governo. 

O desenvolvimento do Ciclo da Inovação em parceria com o Prêmio Excelência 
unificou iniciativas complementares, a valorização de servidores e a viabilidade para o 
desenvolvimento de projetos inovadores. 

4.3.2 Reformulação do Ciclo da Inovação 

Em 2015, Minas Gerais passou por uma mudança de governo devido às eleições 
estaduais e, devido à alteração da diretriz governamental, programas e projetos de 
governo foram reformulados, iniciativas foram introduzidas e algumas ações foram 
descontinuadas. 

O governo de Fernando Pimentel (PT) introduziu a diretriz “ouvir para governar”, 
que traduz o objetivo de garantir a presença da população na construção e no 
planejamento das políticas públicas. Seu programa de governo propôs a criação de 
mecanismos através dos quais cada região fosse ouvida e pudesse participar da 
formulação das suas ações de desenvolvimento. Assim, o estado de Minas Gerais foi 
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dividido em 17 (dezessete) “territórios de desenvolvimento”, cada qual com uma cidade-
sede que serviria de polo indutor para o crescimento local.  

O novo contexto da administração pública mineira direcionou o governo para o 
cidadão por meio do incentivo e valorização da participação da sociedade na produção de 
ideias que resultassem em melhoria na qualidade da prestação dos serviços públicos.Para 
garantir a participação social, foram instituídos os Fóruns Regionais, espaços que reúnem 
a sociedade civil e representantes dos governos estadual e municipal para apontar e 
debater, em conjunto, as ações prioritárias para cada território de desenvolvimento. Dessa 
forma, a participação popular tornou-se uma política de estado e uma ação de governo.  

Esse processo se deu concomitantemente à revisão do Plano Mineiro de 
Desenvolvimento Integrado – PMDI, documento que reúne um conjunto de ações 
estratégicas que orientariam a construção do futuro do Estado num horizonte de longo 
prazo. O PMDI tem como premissa a promoção do desenvolvimento econômico e social 
sustentável que contemple as dimensões da participação social, da sustentabilidade fiscal, 
da gestão, da sustentabilidade territorial e do desenvolvimento de pessoas. Para tanto, 
foram definidos 6 (seis) eixos de atuação6, bem como objetivos estratégicos considerados 
diretrizes à administração pública para definição de suas ações e projetos de 
enfrentamento das desigualdades regionais. 

Nos Fóruns Regionais, foram levantadas as demandas de cada território, suas 
urgências e prioridades, a partir de espaços organizados segundo os eixos do PMDI. As 
demandas trazidas por cada cidadão foram elencadas e votadas em assembleia popular e 
aquelas que receberam mais votos foram utilizadas como insumo para a elaboração do 
PMDI. Para acompanhar os desdobramentos práticos do planejamento participativo e 
auxiliar o governo na organização das ações, foi criado ainda, em cada um dos territórios, 
um Colegiado Executivo, com membros da sociedade civil e também vereadores e 
prefeitos de cada um dos 80 microterritórios. O Colegiado Executivo faz o 
acompanhamento técnico, dialoga com a população e cobra dos órgãos responsáveis as 
ações planejadas. 

Do processo de priorização das necessidades e problemas apontados pelos 
cidadãos nos Fóruns Regionais, originou-se uma base de dados com todas as demandas 
mais votadas, as quais foram analisadas durante o processo de reformulação do Ciclo da 
Inovação detalhado adiante. 

Inovar na Gestão Pública não se restringe a planejar mudanças em estruturas e 
sistemas, mas também modificar as práticas, as quais são padrões de ação cujo 
desempenho depende diretamente das pessoas envolvidas. No caso do Governo de Minas 
Gerais, os esforços vêm sendo direcionados para desenvolver novas formas de ouvir mais 
seus servidores e cidadãos; aqueles que vivenciam diariamente a prestação de serviços 
públicos. 

Prestes a entrar no quarto ano de execução, o Ciclo da Inovação passou, em 2015, 
por uma reformulação, que visou modernizar e democratizar o processo, adequando-o à 
nova diretriz de governo. Realizada em parceria com a equipe gestora do Prêmio 
Excelência em Gestão Pública – que tornou-se Prêmio Inova Minas Gerais – essa 
reformulação revisou e readequou diversos aspectos da metodologia.  

O primeiro aspecto de reformulação pautou-se na busca da inserção da 
participação social no processo. 

                                                 
6São eles: 1. Desenvolvimento Produtivo, Científico e Tecnológico; 2. Infraestrutura e Logística; 3. Saúde 
e Proteção Social; 4. Segurança Pública; 5. Educação e Cultura e 6. Governo. 
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4.3.2.1 Inserção do elemento de participação social indireta 

Durante o ano de 2015, diversas possibilidades de inserção de formas da 
participação social no Ciclo da Inovação foram analisadas. A princípio, pensou-se em 
receber ideias inovadoras diretamente dos cidadãos, por meio dos sites institucionais do 
governo. Contudo, essa hipótese foi descartada diante da indisponibilidade de equipe para 
analisar cada uma dessas ideias e responder satisfatoriamente aos proponentes, frente ao 
quantitativo de ideias que se esperava receber. Além disso, os Fóruns Regionais já haviam 
sido instalados e vinham proporcionando aos cidadãos mineiros uma participação social 
direta. 

Posteriormente, analisou-se a possibilidade de inserir a participação social no final 
do processo, oferecendo aos cidadãos a oportunidade de votar as propostas finalistas, e 
assim escolher os pré-projetos que seriam premiados pelo concurso e desenvolvidos pelo 
NCIM. Essa possibilidade também foi descartada, pois vislumbrou-se uma forma mais 
prática e efetiva de levar os anseios da sociedade para dentro do processo do Ciclo da 
Inovação. 

Decidiu-se por inserir a participação social no início do processo do Ciclo, porém 
de forma indireta, possibilitando que as demandas priorizadas pelos cidadãos nos Fóruns 
Regionais pautassem a definição das temáticas da modalidade Inovação em Políticas 
Públicas da categoria Ideias Inovadoras Implementáveis. Dessa forma, as temáticas que 
orientaram as propostas dessa categoria foram definidas a partir das demandas priorizadas 
pela sociedade nos Fóruns Regionais. 

4.3.2.2 Parceria com as AGEIs 

Conforme tratado anteriormente, desde a criação do Ciclo da Inovação, as AGEIs 
participaram da etapa de captação e seleção das ideias e transformação delas em pré-
projetos. No entanto, observava-se uma discrepância na atuação dessas equipes. Enquanto 
algumas participavam ativamente do processo e conseguiam bons resultados, entregando 
pré-projetos qualificados para o NCIM, outras não os alcançava, fosse por apatia ou falta 
de priorização desse processo. Além disso, com a mudança de governo em 2015, as 
AGEIs passaram a denominar-se Assessorias de Planejamento – ASPLAN e foram 
reestruturadas. No entanto, durante a reformulação do Ciclo da Inovação, ainda não havia 
clareza sobre as competências e a capacidade de atuação das ASPLANs e, diante dessas 
incertezas, a etapa de captação de ideias passou a ser realizada pela equipe do NCIM.  

Cabe apontar que, com essa mudança, alterou-se também a fase de elaboração dos 
pré-projetos junto aos proponentes. Decidiu-se por complementar o formulário de 
captação das Ideias Inovadoras Implementáveis, inserindo campos para detalhamento da 
ideia, transformando-a em um pré-projeto, o que permitiu a realização de uma triagem 
mais criteriosa nessa etapa. Dessa forma, foi possível melhorar a qualidade e o 
detalhamento das ideias aprovadas nessa etapa de seleção, evitando que a equipe do 
NCIM tivesse um esforço excessivo na etapa posterior. 

Dessa maneira, foi possível reformular o procedimento para avaliação dos pré-
projetos finalistas do concurso e a definição dos vencedores do Prêmio, que, na edição de 
2014, foi realizada exclusivamente pela equipe do concurso. Para a edição de 2016, foi 
decidido que essa etapa se daria de forma conjunta entre os avaliadores do NCIM e os do 
Prêmio, garantindo, dessa forma, que o NCIM tenha participação ativa em todas as etapas 
de seleção do Ciclo da Inovação. 
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As modificações realizadas na forma como o Prêmio Inova é organizado, no 
formulário de cadastro de trabalhos e na avaliação das ideias inovadoras serão melhor 
detalhadas e analisadas na seção a seguir. 

4.4 A realização do Ciclo da Inovação 2016 em parceria com o 1º Prêmio Inova 
Minas Gerais 

O Prêmio Inova Minas Gerais é um concurso que visa identificar e gerar novos 
conhecimentos em gestão pública, reconhecer, valorizar, premiar e divulgar experiências 
de melhores práticas no Governo de Minas Gerais, bem como ideias e propostas passíveis 
de implementação. O concurso tem como objetivos (MINAS GERAIS, 2016): 

• Estimular a implementação de ideias inovadoras e iniciativas de sucesso nas 
organizações do governo estadual, que contribuam efetivamente para a melhoria 
na prestação dos serviços públicos; 

• Disseminar soluções inovadoras que sirvam de inspiração ou referência para 
outras iniciativas e colaborem para o avanço da capacidade do governo; e 

• Reconhecer, valorizar e premiar os servidores públicos, empregados públicos e 
estagiários que atuam de forma criativa e proativa com a apresentação de 
experiências e formulação de ideias passíveis de implementação na 
Administração Pública Estadual. 

O 1º Prêmio Inova possibilitou a participação de servidores efetivos e 
derecrutamento amplo; empregados públicos; designados e os detentores de cargos 
correspondentes à função pública, contratos administrativos, e estagiários, conforme 
especificado no item 1.3. do Edital SEPLAG/SCPRH Nº. 01/2016. 

Nesse sentido, quando comparado ao concurso realizado em 2014, houve a 
ampliação do público apto a participar do concurso, uma vez que os empregados públicos 
foram inseridos em seu público-alvo. Assim, os agentes ocupantes de empregos públicos 
em exercício na administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo 
Estadual, bem como nas empresas públicas e nas sociedades de economia mista puderam 
contribuir inscrevendo suas ideias inovadoras. Essa alteração no edital contribuiu para 
ampliação do compartilhamento da responsabilidade pela inovação do governo, sendo 
considerado positivo para o fomento da cultura inovadora no setor público e para a 
ampliação dos atores passíveis de participação nesse processo. 

4.4.1 Categorias e Modalidades 

O 1º Prêmio Inova Minas Gerais foi composto por duas categorias: Ideias 
Inovadoras Implementáveis e Iniciativas Implementadas de Sucesso. Quando comparado 
ao concurso realizado no ano de 2014, as categorias do Prêmio deixaram de ser 
organizadas de acordo com o público alvo participante, ou seja, conforme o vínculo dos 
proponentes em relação ao Estado, e passaram a ser divididas segundo o tipo de trabalho 
inscrito, se relacionado às ideias ainda não implementadas ou às iniciativas já 
implementadas que apresentam resultados mensuráveis. Por meio desta alteração, foi 
possível considerar as equipes de trabalho enquanto proponentes de cada ideia, 
independente de sua composição, tratando igualmente servidores, empregados públicos e 
estagiários. Assim, foram conferidas as mesmas oportunidades aos membros de cada 
equipe para propor ideias inovadoras que melhorassem os processos de trabalho ou as 
políticas públicas do governo. 
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A Categoria Ideias Inovadoras Implementáveis, voltada para a captação de ideias 
ainda não implementadas, é aquela que integra o Ciclo da Inovação. Sendo assim, o Ciclo 
da Inovação do ano de 2016 foi executado por meio dessa Categoria, a qual teve como 
característica principal a apresentação de ideias de agentes públicos ou grupos de agentes 
públicos, provenientes de conhecimento próprio e/ou experiências adquiridas no 
exercício de sua função.  

Já a Categoria Iniciativas Implementadas de Sucesso teve como característica 
principal a apresentação de iniciativas implementadas provenientes da idealização, do 
desenvolvimento e da implementação de projeto com esforço e conhecimento próprio do 
agente público ou grupo de agentes públicos no exercício de sua função. A iniciativa 
deveria estar em vigência e contar com, no mínimo, seis meses de implementação efetiva 
das ações, até a data de início do período de inscrição, apresentar e comprovar resultados 
mensurados e não ter sido premiada em edições anteriores do Prêmio Excelência em 
Gestão Pública do Estado de Minas Gerais. 

Visando tornar o processo do Ciclo da Inovação mais abrangente, inclusivo e 
organizado, cada categoria do concurso foi subdividida em outras duas modalidades: 
Inovação em Processos Organizacionais e Inovação em Políticas Públicas. Dessa forma, 
o proponente pôde optar por ideias tanto para os processos de trabalho internos à 
organização, quanto para o atendimento às demandas da sociedade, gerando impacto 
social. 

A modalidade Inovação em Processos Organizacionais teve como característica a 
apresentação de ideias e iniciativas que contivessem introdução de novas formas ou 
revisão das formas existentes de realização ou organização dos processos de trabalho, que 
contribuíssem com o aprimoramento do desempenho do órgão e de seus servidores. Seu 
foco foi a própria organização e seus colaboradores. 

Já a modalidade Inovação em Políticas Públicas teve como característica a 
apresentação de ideias e iniciativas que introduzissem novas formas de atuação do poder 
público, no atendimento a uma demanda ou resposta a um problema, a partir da 
mobilização de diferentes recursos (humanos, materiais, físicos, administrativos e 
financeiros) e de diferentes agentes, públicos ou privados ou cidadãos, que gerasse 
impacto social. Seu público alvo era o cidadão. 

Cada uma das modalidades do concurso foi composta de temáticas auxiliavam no 
direcionamento dos trabalhos inscritos, cujo processo de definição será explicitado a 
seguir. 

4.4.2 Mudança no método de definição de temáticas 

Em 2014, as propostas recebidas no Ciclo da Inovação foram pautadas por 7 (sete) 
temáticas escolhidas previamente. Nessa ocasião, a definição das temáticas foi feita pela 
alta gestão da Subsecretaria de Gestão da Estratégia Governamental – SUGES, que se 
pautou pela priorização de processos estratégicos de governo demandantes de grande 
volume de recursos financeiros.  

A partir da reformulação realizada em 2015, o processo de definição das temáticas 
passou a ser distinto para cada Modalidade da Categoria Ideias Inovadoras 
Implementáveis. As temáticas que pautaram as propostas recebidas na Modalidade 
Inovação em Processos Organizacionais foram definidas conjuntamente pelas equipes do 
Ciclo da Inovação e do Prêmio Inova Minas Gerais, visando abranger todas as áreas-meio 
dos órgãos e instituições governamentais e garantir padronização entre as duas Categorias 
do Prêmio. Já na Modalidade Inovação em Políticas Públicas, as temáticas foram 
selecionadas a partir das demandas priorizadas pela sociedade nos Fóruns Regionais, 
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representando demandas complexas para as quais o Governo não tinha uma resposta 
pronta e efetiva na época do concurso. Esse método de seleção representou a inserção do 
elemento de participação social indireta no Ciclo da Inovação, conforme apresentado na 
seção anterior.  

A seguir estão listadas as temáticas de cada uma das quatro modalidades do 
Prêmio Inova do ano de 2016, sendo que, as temáticas da Categoria Ideias Inovadoras 
Implementáveis, que integra o Ciclo da Inovação, estão destacadas em negrito. 
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Categorias 

Ideias Inovadoras Implementáveis Iniciativas Implementadas de Sucesso 

Modalidades 

Inovação em Processos Organizacionais Inovação em Políticas Públicas Inovação em Processos Organizacionais Inovação em Políticas Públicas 

Temáticas 

Gestão da Tecnologia da Informação e 
Comunicação; 
Gestão e Desenvolvimento de Pessoas; 
Planejamento e Gestão Orçamentária e 
Financeira; 
Gestão de Materiais e Serviços, 
Logística e Patrimônio; 
Sustentabilidade; 
Simplificação de Processos de Trabalho; 
Governança Social; 
Responsabilização e Transparência; 
Avaliação e Monitoramento de Políticas 
Públicas; 
Outros. 

Economia solidária; 
Inclusão social; 
Cooperativismo e associativismo; 
Apoio a agricultura familiar e aos 
produtores rurais; 
Inserção de jovens egressos; 
Convívio nas escolas; 
Cuidado com a saúde no campo; 
Judicialização da saúde; 
Turismo regional. 

Gestão da Tecnologia da Informação e 
Comunicação; 
Gestão e Desenvolvimento de Pessoas; 
Planejamento e Gestão Orçamentária e 
Financeira; 
Gestão de Materiais e Serviços, 
Logística e Patrimônio; 
Sustentabilidade; 
Simplificação de Processos de 
Trabalho; 
Governança Social; 
Responsabilização e Transparência; 
Avaliação e Monitoramento de 
Políticas Públicas; 
Outros. 

Água e Saneamento; 
Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento; 
Arte e Cultura; 
Defesa Social; 
Desenvolvimento Agrário; 
Desenvolvimento Econômico; 
Direitos Humanos, Participação 
Social e Cidadania; 
Educação; 
Esportes e Lazer; 
Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável; 
Saúde; 
Trabalho e Desenvolvimento Social; 
Transportes e Obras Públicas; 
Turismo. 

Quadro 1 – Categorias, modalidades e temáticas do 1º Prêmio Inova Minas Gerais 
Fonte: MINAS GERAIS, 2016. 
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A descrição de cada temática pertencente à Modalidade Inovação em Políticas Públicas 
da Categoria Ideias Inovadoras Implementáveis pode ser consultada no Edital do concurso 
(MINAS GERAIS, 2016). 

Já as temáticas dessa mesma Modalidade na Categoria Iniciativas Implementadas de 
Sucesso buscaram abranger todas as áreas de atuação do Governo, visando possibilitar que 
iniciativas de sucesso de todas as áreas fossem passíveis de reconhecimento. Embora, nesse 
caso, não tenha havido padronização entre as temáticas, o direcionamento dado na Categoria 
Ideias Inovadoras Implementáveis, buscou a captação de ideias condizentes com as novas 
diretrizes e prioridades governamentais, ou seja, visoucaptar a idealização dos proponentes no 
que tange às demandas priorizadas nos Fóruns Regionais, que a partir de então passaram a 
pautar o planejamento e a definição de ações do governo.  

4.5 Formulário de cadastro das ideias 

No ano de 2015, como citado anteriormente, o formulário de cadastro das Ideias 
Inovadoras Implementáveis foi reformulado. Nele, foram inseridos campos que permitiram 
uma melhor caracterização da ideia, visando obter informações detalhadas e permitir fazer uma 
triagem e avaliação criteriosa dos trabalhos. Assim, foi possível melhorar a qualidade das ideias 
aprovadas. Os campos do formulário de cadastro da Categoria Ideias Inovadoras 
Implementáveis foram, dentre outros: área temática; título da ideia; órgão(s) executor(es), 
público alvo; problema enfrentado ou oportunidade percebida; objetivo; resultados esperados 
com a implantação da ideia para o governo e/ou sociedade; grau de novidade. A listagem 
completa e a descrição de todos os campos do formulário pode ser consultada no Edital do 
concurso (MINAS GERAIS, 2016).  

No entanto, constatou–se que, ainda assim, foram inscritas ideias com baixo nível de 
detalhamento de objetivos, ausência de argumentos sólidos a respeito das estratégias de 
implementação e do impacto esperados a partir da execução da proposta, mas que, devido aos 
critérios de avaliação utilizados, tratados a seguir, alcançaram boas notas.  

4.6 Avaliação das ideias recebidas na Categoria Ideias Inovadoras Implementáveis 

A avaliação das ideias do 1º Prêmio Inova Minas Gerais foi uma etapa importante, na 
qual todo o conhecimento reunido no concurso foi apreciado por profissionais dotados de 
competência técnica para analisar e verificar a viabilidade de implantação. 

A avaliação foi realizada em duas etapas. Na primeira, a equipe do NCIM analisou, com 
seu conhecimento e experiência em gestão de projetos inovadores, todas as ideias recebidas e 
definiu os trabalhos finalistas. Na segunda etapa, técnicos das Secretarias de Estado indicados 
pela alta gestão e capacitados anteriormente sobre a metodologia de avaliação do concurso 
avaliaram as ideias finalistas. 

As Ideias Inovadoras Implementáveis inscritas no 1º Prêmio Inova Minas Gerais foram 
avaliadas, em ambas as etapas de avaliação, segundo a metodologia estabelecida no Ciclo da 
Inovação, utilizando instrumentos específicos (planilhas em Excel) e obedecendo critérios 
objetivos, estabelecidos em Edital, que buscaram mensurar a qualidade e a viabilidade da 
implantação da ideia inovadora proposta. As notas atribuídas pelos avaliadores nas duas etapas 
foram ponderadas, e ranqueadas para obter os vencedores do concurso. 

Os critérios de avaliação e a descrição de cada um deles foram divulgados no edital e 
constam abaixo.  

 
(continua) 
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Critério Descrição Escala 

Relação Custo do projeto 
/ Geração de benefício 
para a sociedade 

Indica a relação entre o custo financeiro da implantação e execução da ideia e 
o impacto positivo gerado para a sociedade. Entende-se por geração de 
benefício para a sociedade a capacidade da ideia, quando implementada, 
impactar positivamente a qualidade de vida do público alvo. A ideia será 
melhor avaliada quanto maior for sua capacidade de gerar resultados sociais 
positivos com menor dispêndio de recursos. 

Menor 
melhor 

Grau de alcance social 
Refere-se à amplitude do público-alvo que a ideia é capaz de beneficiar 
quando implementada. 

Maior melhor 

 
(continuação) 

 
Critério Descrição Escala 

Tempo de Implantação Indica o tempo, em meses, demandado para que a ideia esteja implementada. 
Menor 
melhor 

Governabilidade 

Refere-se à habilidade de governar, ou seja, a capacidade em se dispor de 
poder ou autoridade para administrar sobre a implementação da ideia em meio 
à administração pública. Expressa a complexidade para se realizar a ideia 
considerando a necessidade de envolvimento de outras instituições do 
executivo estadual ou demais poderes e esferas de governo. 

Maior melhor 

Disponibilidade de 
Recursos Humanos do 
órgão 

Indica se a instituição responsável pela implementação da ideia e demais 
instituições envolvidas possuem profissionais disponíveis para a execução dos 
trabalhos, se será necessário aumentar a equipe existente ou se será necessário 
formar nova equipe. 

Maior melhor 

Disponibilidade de 
Recursos Financeiros do 
órgão 

Indica se a instituição responsável pela implementação da ideia e demais 
instituições envolvidas possuem recursos orçamentários e financeiros para 
arcar com sua execução, se será necessário suplementar recursos ou buscar 
novas fontes de financiamento. 

Maior melhor 

Disponibilidade de 
Infraestrutura do órgão 

Indica se a instituição responsável pela implementação da ideia e demais 
instituições envolvidas possuem os recursos tecnológicos, equipamentos, 
mobiliário e espaço físico necessários para a execução da ideia. 

Maior melhor 

Demanda 
desenvolvimento 
tecnológico? 

Indica se a execução da ideia demanda o desenvolvimento de novas 
tecnologias de informação e comunicação pelo órgão responsável ou pelos 
demais atores envolvidos. 

- 

Volume estimado de 
Recursos para 
implantação 

Expressa o volume de recursos orçamentários e financeiros necessários para a 
implantação e execução da ideia. 

Menor 
melhor 

A NOTA FINAL É DEFINIDA PELO SIMPLES SOMATÓRIO DE TODOS OS PARÂMETROS 

Quadro 2 – Critérios de avaliação da Categoria Ideias Inovadoras implementáveis do 1º Prêmio Inova Minas 
Gerais 

Fonte: MINAS GERAIS, 2016. 

Ao final do Ciclo da Inovação de 2016, buscou-se compreender a percepção da 
Comissão de Avaliação acerca do 1º Prêmio Inova Minas Gerais. Para tanto, foi aplicado um 
questionário, que permitiu pensar melhorias para o processo de avaliação dos trabalhos. Dentre 
as principais contribuições, cita-se a necessidade de acrescentar a perspectiva de continuidade 
da ideia dentre os critérios de apreciação dos trabalhos. Junto a isso, persiste a necessidade de 
aperfeiçoamento dos critérios visando obter ideias finalistas mais robustas. 

Os critérios de avaliação delimitados focavam em obter trabalhos passíveis de 
implementação, com baixo custo e maior governabilidade e menor tempo de implantação. No 
entanto, observou-se que algumas ideias que propunham inovações incrementais, de pouco 
impacto e grau de inovação alcançaram boas notas. Sendo assim, os critérios de avaliação 
passaram por revisão para o ano de 2017 buscando valorizar ideias alinhadas às diretrizes de 
governo, que busquem responder desafios estratégicos, promovendo impacto direto ao cidadão. 
No entanto, este processo de revisão não faz parte do escopo deste trabalho. 
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4.7 Resultados do Ciclo da Inovação 2016 em parceria com o 1º Prêmio Inova Minas 
Gerais 

O 1º Prêmio Inova Minas Gerais obteve número expressivo de inscrições e a maior parte 
dos trabalhos foram inscritos na Categoria Ideias Inovadoras Implementáveis. O concurso 
recebeu 189 inscrições válidas7, destas, 140 (74%) foram cadastradas na Categoria Ideias 
Inovadoras Implementáveis e 49 (26%) na Categoria Iniciativas Implementadas de Sucesso. 

Quando se observa a distribuição de ideias inscritas por Modalidades, verifica-se que, 
apesar da criação da Modalidade Inovação em Políticas Públicas, a maioria dos proponentes 
(78%) inscreveram ideias para a Modalidade Inovação em Processos Organizacionais. Isso 
pode indicar que os agentes públicos têm mais facilidade de pensar nos processos de seu dia a 
dia de trabalho, mais próximos de sua realidade, do que nas políticas públicas e no impacto que 
elas podem gerar para o cidadão. 

No que se refere à distribuição das Ideias Inovadoras inscritas por temáticas, observa-
se que, na Modalidade Inovação em Políticas Públicas, as temáticas Turismo Regional (5%), 
Judicialização da Saúde (4,3%), Inclusão Social (3,6%)e Apoio à Agricultura Familiar e aos 

Produtores Rurais (2,9%) se destacaram. Já na Modalidade Inovação em Processos 
Organizacionais, destacaram-se as temáticas Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (16,4%), 
Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação (14,3%), Simplificação de Processos de 

Trabalho (13,6%)e Planejamento e Gestão Orçamentária e Financeira (8,6%). 
Observou-se ainda que as ideias inscritas tendem a promover inovações mais pontuais, 

sem representarem grandes transformações nos processos ou políticas, conforme tratado na 
seção anterior. A partir da distribuição dos trabalhos segundo o critério Grau de Inovação, 
verificamos que 75% das propostas representavam melhorias ou introdução de novidades para 
a organização, enquanto apenas 25% propuseram ideias novas para a sociedade como um todo, 
conforme classificação atribuída pelos próprios proponentes. 

A partir das diretrizes de regionalização e interiorização das ações Governamentais, 
buscou-se reforçar a divulgação do concurso no interior do estado e fomentar a participação 
dos agentes públicos das mais variadas regiões no planejamento das políticas públicas. Ainda 
assim, verifica-se pouca participação dos agentes públicos do interior. No Ciclo da Inovação 
2016, apenas 21,4% das ideias inovadoras recebidas foram de proponentes que habitam 
municípios do interior, enquanto 78,6% estão na capital do Estado. 

5 Conclusões 

O artigo permitiu apresentar a experiência de Minas Gerais em promover a inovação 
governamental por meio da metodologia do Ciclo da Inovação realizado desde 2012, tendo 
passado por mudanças em busca de torná-lo uma experiência de inovação aberta. O Ciclo da 
Inovação permitiu ao Governo Estadual captar, avaliar e implementar ideias inovadoras 
apresentadas pelos próprios agentes públicos, valorizando a participação dos atores 
governamentais no processo de inovação. 

A busca pelo aperfeiçoamento da metodologia do Ciclo da Inovação foi constante, tendo 
ocorrido mudanças significativas no ano de 2014, no qual se realizou parceria com o então 
Prêmio Excelência em Gestão Pública. Essa parceria é considerada positiva para a promoção 
da inovação no setor público mineiro, pois a premiação trazida pelo concurso e o apoio do 

                                                 
7 Os trabalhos recebidos foram validados segundo os seguintes critérios: adequação à Categoria; adequação à 
Modalidade; se o proponente é servidor/empregado público/estagiário; e se o servidor não se identificou ao longo 
do trabalho. 
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NCIM na captação e seleção de ideias inovadoras e na implantação de projetos se 
complementaram, fortalecendo a metodologia.  Em 2015, a partir das diretrizes do novo 
Governo Estadual, outro avanço importante permitiu adicionar a participação social indireta no 
Ciclo, por meio da utilização de temáticas definidas a partir de demandas priorizadas nos Fóruns 
Regionais, elemento que pode ser considerado favorável na busca pela legitimidade nas ações 
tomadas pelo Governo. A análise do edital do Prêmio Inova e das ideias melhores classificadas 
no concurso permitem afirmar que ainda é possível aperfeiçoar os critérios de avaliação dos 
trabalhos recebidos na Categoria Ideias Inovadoras Implementáveis, visando obter ideias 
finalistas mais robustas. 

O Governo de Minas Gerais avançou muito na promoção da inovação aberta nos últimos 
anos por meio do Ciclo da Inovação, porém, certamente, ainda há muito a ser feito. A 
participação dos atores internos ao governo deve continuar, buscando inclusive aumentar a 
contribuição dos agentes públicos do interior do estado. Porém, a inclusão dos atores externos 
é essencial para promoção da inovação aberta dada a importância do compartilhamento de 
experiências no processo de inovação. Quanto mais atores envolvidos, maior o número de ideias 
compartilhadas e maiores as chances de inovar com sucesso, contribuindo para melhoria da 
gestão e das políticas públicas. 

Para além da parceria com o Prêmio Inova, vislumbra-se a utilização do Banco de Ideias 
enquanto instrumento de captação contínua de ideias inovadoras também de atores externos ao 
governo, principalmente dos cidadãos. Ademais, o Banco de Ideias pode ser utilizado enquanto 
repositório de propostas captadas, tanto por meio dos editais do concurso supracitado, quanto 
por meio da contribuição constante de agentes públicos e cidadãos mineiros. Contudo, é um 
desafio fortalecer a utilização do Banco de Ideias enquanto ferramenta de uso constante para 
captação de ideias inovadoras, bem como torná-lo uma fonte de consulta recorrente dos gestores 
públicos na busca por soluções para problemas ou oportunidades percebidas na sua rotina de 
trabalho. 

Nos últimos anos, devido ao contexto nacional de crise e restrição de recursos, que 
também é enfrentado pelo Governo de Minas Gerais, observou-se a dificuldade de garantir a 
implantação das ideias captadas e selecionadas no Prêmio Inova, aspecto importante para 
garantir o sucesso do Ciclo da Inovação. Sendo assim, com o objetivo de vencer essa barreira, 
o NCIM tem trabalhado no desenvolvimento de uma metodologia de gestão da inovação para 
o Estado de Minas Gerais, que busca traçar diretrizes e apoiar os órgãos e entidades 
governamentais no que tange à identificação, aprimoramento, captação de fontes de 
financiamento e patrocínio e implantação de projetos de inovação, o que poderá ser tema de um 
próximo artigo. 
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O objetivo deste documento é auxiliar aos autores sobre o formato a ser utilizado nos 

artigos submetidos ao X Congresso Consad. Este documento está escrito de acordo com o 
modelo indicado para os artigos, assim, serve de referência, ao mesmo tempo em que comenta 
os diversos aspectos da formatação. 
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Observe as instruções e formate seu artigo de acordo com este padrão. Recomenda-se, 
para isso, o uso dos estilos de formatação pré-definidos que constam deste documento. Para 
tanto, basta copiar e colar os textos do original diretamente em uma cópia deste documento. 

Lembre-se que uma formatação correta é essencial para uma boa avaliação do seu 
trabalho. Artigos fora da formatação serão retirados do processo de avaliação. 

Na introdução, deve-se apresentar o tema do artigo e a problemática em que se insere. 
Também se deve apresentar como a pesquisa foi realizada para discussão do tema-problema. 

Um artigo deve conter partes pré-textuais (título, autoria, resumo, palavras-chaves), 
partes textuais (introdução, desenvolvimento desdobrado em subitens, e considerações finais 
apresentando a conclusão do estudo) e as partes pós-textuais, que neste formato restringe-se às 
referências bibliográficas (de obras citadas durante o texto). Na seqüência, este modelo 
apresenta cada uma dessas partes. 

No desenvolvimento e em seus subitens, discorre-se sobre a questão envolvida no tema, 
recorrendo às referências teóricas levantadas durante a pesquisa. 

As considerações finais tratam do fechamento do tema, ainda que reconhecendo os 
limites do próprio artigo para apontar soluções, podendo-se pontuar a necessidade de novas 
investigações. 

 
 

6 Formatação geral 

As margens devem ter: superior 3cm, inferior 2cm, lateral esquerda 3cm, e lateral direita 
2cm. O tamanho de página deve ser A4. O tipo de fonte deve ser Times New Roman, tamanho 
12.  

Título: deve ser em fonte Times New Roman tamanho 14, centralizado, negrito, com 
letras maiúsculas, como no estilo “Título ou Title” 

Nomes dos autores: centralizados, com letra Times New Roman tamanho 10, com 
primeira letra de cada nome em maiúscula e o restante em minúsculo, em itálico, seguido do e-
mail do autor (entre parênteses). Nas linhas seguintes, deve-se repetir o mesmo procedimento 
para o outro autor. Portanto, pode ser de autoria de um ou de dois autores. 

A introdução inicia-se abaixo do resumo, seguida do corpo do artigo, a fonte a ser 
utilizada é Times New Roman, tamanho 12, justificado na direita e esquerda, com espaçamento 
entre linhas simples de acordo com o estilo “Normal”.  

Títulos das seções do trabalho devem ser posicionados à esquerda, em negrito, 
numerados com algarismos arábicos (1, 2, 3, etc.). Deve-se utilizar texto com fonte Times New 

Roman, tamanho 12, em negrito. Não coloque ponto final nos títulos. Separe um novo título do 
parágrafo anterior por um espaço. 

6.1 Subtítulo 1 

6.1.1 Subtítulo 2 

6.1.1.1 Subtítulo 3 
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Os subtítulos das sessões devem ser posicionados à esquerda, em negrito, numerados 
com algarismos arábicos em subtítulos (1.1, 1.2, 1.3, etc.). Também com fonte Times New 
Roman, tamanho 12, em negrito.  

 
As listas devem ser justificadas na direita e na esquerda, válido também p/ trechos de 

texto; Após as listas, deixar um espaço simples, como aparece a seguir. 

• No caso do uso de listas, deve-se usar o marcador que aparece no início desta frase; 

Pode-se utilizar também alíneas, que devem ser ordenadas alfabeticamente por letras 
minúsculas precedidas de parênteses; cada alínea deve ser separada por ponto e vírgula e a 
última alínea deve terminar com um ponto. 

d) Alínea a 
e) Alínea b 

Para incluir notas de rodapé, em caso de serem indispensáveis, utilize a ferramenta do 
Word8. 

Observe-se o cabeçalho na primeira página e a inserção da numeração a partir da 
segunda página, no alto à direita. 

 
 

7 Formatação de tabelas e figuras 

Figuras e tabelas não devem possuir títulos, mas legendas. Para melhor visualização dos 
objetos, deve ser previsto um espaço simples entre texto-objeto e entre legenda-texto. As 
legendas devem ser posicionadas abaixo das Figuras e Tabelas. Esses objetos, bem como suas 
respectivas legendas, devem ser centralizados na página (ver, por exemplo, a Figura 1). Use, 
para isso, os estilos pré-definidos “Figura” ou “Tabela”. Para as legendas, deve-se utilizar fonte 
Times New Roman, tamanho 10, centralizada (ou, alternativamente, o estilo “Legenda 
(Caption)”). Legendas não levam ponto final. 
 

 
Figura 1 – Exemplo de figura 

Fonte: ENEGEP, 2005 
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Importante: deve ser evitado o uso de objetos "flutuando sobre o texto". Em vez disso, 
utilizar a opção “...formatar objeto ...layout ...alinhado” ao clicar-se com o botão direito do 
mouse sobre o objeto em questão. 

Nas tabelas deve ser usada, preferencialmente, a fonte Times New Roman, tamanho 10. 
Os estilos utilizados no interior de Tabelas devem ser “Tabela Cabeçalho” e “Tabela Corpo”, 
os quais podem ser editados (alinhamento, espaçamento, tipo de fonte) conforme as 
necessidades (como, por exemplo, a fim de centralizar o conteúdo de uma coluna). 

A Tabela 1 apresenta o formato indicado para as tabelas. É importante lembrar que as 
tabelas devem estar separadas do corpo do texto por uma linha em branco (12 pontos). Para 
tanto, pode-se usar uma linha do estilo “Tabela Espaçamento” entre o corpo de texto anterior à 
tabela e a mesma, conforme exemplificado a seguir. 

 
TABELA ESPAÇAMENTO – ESTA LINHA EM BRANCO 

Item Quantidade Percentual 

Teoria social 22 7,9% 
Método 34 12,3% 
Questão 54 19,5% 
Raciocínio 124 44,8% 
Método de amostragem 33 11,9% 
Força  10 3,6% 

Tabela 1 – Pesquisa qualitativa versus pesquisa quantitativa 

Procure tratar imagens e tabelas para que estas não deixem seu arquivo muito grande. 
 

8 Equações e fórmulas 

Recomenda-se o uso do editor de equações do Microsoft Word 2007 ou o uso do 
Microsoft Equation 3.0 para o Word 2003. Numere apenas equações que são referenciadas mais 
de uma vez no texto, como (1), cuja numeração deve estar alinhada à direita (como no exemplo), 

2xy =                                                                                                                   (1) 

observando que equações que fazem parte de uma frase podem levar pontuação.  
 

9 Citações e formatação das referências 

Segundo as normas da ABNT “o recurso das citações contribui para explicitação das 
referências teóricas adotadas na construção do trabalho, as quais introduzem os autores com 
que o texto manterá seu diálogo. A chamada de autores deverá ser feita pelo sistema AUTOR-
data”. 

Reparem que a citação de autores ao longo do texto é feita em letras minúsculas, 
enquanto que a citação de autores entre parênteses, ao final do parágrafo, deve ser feita em letra 
maiúscula, conforme indicado no próximo parágrafo. Deve-se recorrer às Normas da ABNT 
para esclarecer demais detalhes sobre a apresentação e formatação. 

Na verdade, citar trechos de trabalhos de outros autores, sem referenciar 
adequadamente, pode ser enquadrado como plágio (CEZAR, 2007) As citações no texto, 
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colocadas entre aspas, devem ser acompanhadas de uma chamada para autor, ano e número de 
página.  

No caso de citações com mais de 4 linhas, estas devem vir destacadas do texto do artigo, 
com recuo de 4cm da margem esquerda, com texto justificado e em corpo menor (neste caso 
fonte 11). 

Citações mais longas do que 4 linhas devem ser destacadas: 
As citações que ultrapassam três linhas devem ser colocadas neste padrão (fonte 

tamanho 11) com um recuo a esquerda de quatro centímetros e espaçamento 

simples. Abaixo da citação e com alinhamento à direita devem estar entre parênteses 

as informações  

(autor, ano, página) 
Para as referências, deve-se utilizar texto com fonte Times New Roman, tamanho 10, 

espaçamento simples, prevendo 6 pontos depois de cada referência, exatamente conforme 
aparece nas referências aleatórias incluídas a seguir. As referências devem aparecer em ordem 
alfabética e não devem ser numeradas. Todas as referências citadas no texto, e apenas estas, 
devem ser incluídas ao final, na seção Referências. O estilo a ser usado na seção Referências 
deve ser o “Bibliografia”. 
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Os anexos devem vir ao final do trabalho.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


