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Resumo 

Hackathons são maratonas onde seus participantes, em sua maior parte entusiastas, estudantes e 

profissionais de áreas correlatas a Tecnologia da Informação, se reúnem em busca de uma solução para 

um determinado problema ou temática, podem funcionar na modalidade de competição entre equipes 

ou em ambientes de colaboração conjunta, podendo ou não haver vencedores. Em 2017 o Governo de 

Brasília, em uma ação conjunta entre seis Secretarias e a Escola Nacional de Administração Pública, 

realizou o Hackathon Inova Brasília no evento Campus Party Brasília em busca de soluções inovadoras 

de base tecnológica para Mobilidade Urbana, Educação e Segurança Pública. Para engajar os 

participantes e produzir soluções de maior qualidade e perenidade foram identificadas bases de dados 

inéditas e capazes de agregar grande valor ao cidadão para que fossem abertas e mapeados servidores 

públicos com notório saber técnico, grande desejo em inovar e capacidade para trabalhar de forma 

colaborativa. O evento aconteceu durante a Campus Party Brasília, entre os dias 14 e 18 de junho de 

2018, e reuniu cerca de 80 participantes que foram capazes de desenvolver 15 soluções gratuitas e de 

código aberto para a população do Distrito Federal. 
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1 Introdução 

De acordo com Heikki, Topi e Tucker (2014), Hackathons são eventos para 

programadores de computadores com foco em um determinado problema e podem ter como 

objetivo a simples solução desse problema ou a criação de um novo negócio, Leckart (2012) já 

define como concursos onde os participantes lançam, desenvolvem e apresentam suas soluções 

em um curto período de tempo, para ele alguns dos motivos para o crescimento do número de 

Hackathons se deve a facilidade que as novas ferramentas para desenvolvimento de software 

trouxeram e a um interesse recente entre instituições de compartilhar e permitir que terceiros 

utilizem seus dados para novas soluções, o resultado está sendo uma nova onda de inovações e 

novos negócios. Até mesmo investidores tem demonstrado interesse em tal tipo de maratona, 

segundo Leckart são espaços onde os mesmos podem recrutar novos profissionais e encontrar 

ideias inovadoras para investir. 

Fowler, Sumitani e Noronha (2016) trazem a abordagem dos Hackathons como uma 

forma de estimular o empreendedorismo na universidade obtendo como resultado, inclusive, 

duas empresas de tecnologia. Além da iniciativa privada e da sociedade civil, Heikki, Topi e 

Tucker (2014) relata que governos de todo o mundo também tem demonstrado interesse em 

Hackathons como uma forma forma de atrair inovação digital provendo seus dados e recursos, 

exemplos de atividades desse tipo no Brasil são o GovHack (http://www.govhack.com.br/), 

Startup Weekend Gov (http://bit.ly/swfloripagov), GovJam (http://igovsp.net/govjam/) e o 

Hackathon da Saúde (http://fullstackers.com.br/2017-hackathon-saude/). 

2 . Histórico 

O festival de tecnologia, inovação e empreendedorismo Campus Party teve seu início 

em 1997 na cidade de Málaga, Espanha, e desde então foi realizada em cerca de 8 países. No 

Brasil, acontece em São Paulo desde 2008 e se tornou famosa por receber cerca de 8.000 

campuseiros e geeks, como são chamados os participantes do evento, em sua maior parte 

estudantes diretamente ligados com tecnologia e inovação, dispostos a acampar com seus 

computadores por uma semana para que possam aproveitar ao máximo palestras, desafios de 

programação, hackathons, etc.  

 Com o propósito de fomentar o setor de Tecnologia da Informação do Distrito 

Federal e incentivar jovens estudantes a investirem nessa área o Governo de Brasília foi co-

realizador da primeira edição da Campus Party Brasília, evento que aconteceu entre os dias 14 

e 18 de junho de 2017 no Centro de Convenções Ulysses Guimarães e reuniu cerca de 6.000 

campuseiros. Afim de aproveitar o alto número de participantes dispostos a criar e aprender e 

em busca de uma oportunidade de visibilidade criamos o Hackathon Inova Brasília, em parceria 

com a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), com o objetivo de identificar 

soluções inovadoras para as áreas de Mobilidade Urbana, Educação e Segurança Pública, ao 

todo cerca de 80 pessoas participaram e 15 soluções foram apresentadas. 

3 Metodologia 

Para construção da metodologia de organização do Hackathon Inova Brasília foram 

estudados modelos como o do Células Empreendedoras 

http://bit.ly/swfloripagov
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(http://www.celulasempreendedorasmt.com.br/), criado pelo Professor Genésio Gomes, o 

Startup in Residence (http://www.startupinresidence.com/), criado na Holanda, o Hacking for 

Defense (http://hacking4defense.stanford.edu/), movimento de colaboração entre o governo 

dos Estados Unidos da América e algumas universidades americanas para que alunos 

desenvolvam soluções a serem implementadas dentro do Estado e outros hackathons, como as 

experiências expostas do site Hackathon.Guide (http://www.hackathon.guide).  

Tomando como referência essas experiências definimos que o ponto de partida da 

organização do Hackathon Inova Brasília deveria ser a identificação de problemas, bases de 

dados e stakeholders, como são chamados os "donos do problema" e das bases de dados, que 

poderiam agir como mentores. Consideramos que esse seria um dos pontos mais críticos do 

projeto pois sem esses três pontos a qualidade das soluções desenvolvidas poderia ser 

diretamente afetada e as chances de continuidade dos projetos após o Hackathon ameaçada. É 

de extrema importância que os dados utilizados sejam abertos, de boa qualidade e atuais, como 

dito por Diniz (2015) isso é de extrema importância para que os desenvolvedores sejam capazes 

de facilmente encontrar, acessar, entender e utilizar tais dados segundo seus próprios interesses 

e conveniências.  

Em um segundo momento o desafio do projeto seria a atração de participantes dispostos 

a desenvolver soluções inovadoras com servidores públicos sem qualquer expectativa de 

premiação, afim de melhor capacitá-los para as atividades realizamos dois pré-eventos para 

exploração dos problemas e capacitamos os mentores para que os mesmos tivessem a precaução 

de não impor suas ideias e vontades para os participantes, visto que um dos objetivos do 

Hackathon é justamente atrair soluções com abordagens diferentes daquelas já adotadas pela 

Administração Pública. Durante o evento, já na Campus Party Brasília, os participantes tiveram 

um cronograma de atividades a seguir, os detalhes de todas essas atividades serão explorados 

nos próximos subitens. 

3.1 Identificação dos problemas, bases de dados e stakeholders  

Diniz (2015) diz que a seleção de dados que serão disponibilizados sempre parte de uma 

decisão eminentemente política, o que se tornou claro durante essa atividade. Foram procurados 

diversos órgãos da Administração Pública Direta e Indireta como a Empresa de Assistência 

Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal (EMATER-DF), a Secretaria de Estado de Saúde 

do Distrito Federal (SES), a autarquia DFTrans, responsável pelo planejamento e controle dos 

transportes públicos do Distrito Federal, a Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Paz 

Social (SSP), a Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento do Distrito Federal 

(ADASA), a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB) e a Secretaria 

de Estado de Educação (SE). A seleção dessas organizações se deu de acordo com problemas 

que a equipe de organização do Hackathon Inova Brasília entendeu que estavam mais em voga 

no Distrito Federal e demonstravam maior capacidade de serem melhor exploradas pelos 

participantes em um período curto de desenvolvimento. Por fim, foram escolhidas as três que 

melhor demonstraram engajamento, maturidade e mindset apropriado pelos servidores, 

qualidade dos dados e disponibilidade para apoiar os participantes: SSP, DFTrans e SE. Os 

desafios foram (1) "Como disponibilizar os dados de ocorrências para a população, mostrando 

a importância de realizar os registros policiais?"; (2) "Como dados abertos podem melhorar a 

confiança no transporte público do Distrito Federal?"; e (3) "Como melhor conectar alunos a 

vagas nas escolas da rede pública do Distrito Federal?". 

Como papel de cada uma das três organizações selecionadas, além de preparar a base 

de dados, eles também tiveram como missão identificar e mobilizar servidores capazes de serem 

mentores dos participantes e de construir soluções de forma conjunta e colaborativa. 

http://www.celulasempreendedorasmt.com.br/
http://www.startupinresidence.com/
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3.2 Mobilização de participantes 

A mobilização dos participantes se deu com foco nas universidades e faculdades do 

Distrito Federal, foram enviados emails para professores e coordenadores de várias instituições 

de ensino para que os mesmos pudessem divulgar entre seus alunos. Também foram feitas 

divulgações em comunidades de desenvolvedores na internet, em sites como o Facebook 

(http://www.facebook.com) e Meetup (http://www.meetup.com), e a equipe organizadora da 

Campus Party Brasília encaminhou um email para todos os participantes do evento com um 

convite para atividade, bem como realizou postagens em redes sociais, para isso fora criado o 

site http://www.hackathoninovabrasilia.com.br para que os participantes pudessem tirar 

dúvidas, se inscrever e melhor se orientar quanto ao Hackathon. 

3.3 Pré-eventos 

Realizados na Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) os pré-eventos 

tiveram como objetivo trabalhar o conceito de inovação, dados abertos e colaboração com os 

participantes, além de explanar sobre os problemas e dados que seriam abertos. Diversos 

mentores também participaram dos "esquentas", como chamamos os pré-eventos, e estiveram 

disponíveis para sanar quaisquer dúvidas dos participantes.  

3.4 Treinamentos dos mentores 

O Hackathon Inova Brasília tinha como propósito criar uma cultura de "Construir com, 

e não para", portanto fora identificada a necessidade se trabalhar com os mentores a proposta 

de que não era indicado que os mesmos tentem moldar as soluções apresentadas pelos 

participantes conforme suas vontades mas apoiá-los em suas propostas e acreditar que do 

inusitado e inesperado possam nascer grandes inovações. Também foram trabalhadas técnicas 

de abordagem e explanadas as metodologias de avaliação para aqueles que foram selecionados 

como jurados. 

3.5 O Hackathon 

Idealmente fora pedido que os times formados com até 04 participantes demonstrassem 

capacidade em pelo menos uma das seguintes áreas: (1) programação; (2) design; (3) gestão de 

equipes; e/ou (4) políticas públicas, as inscrições foram feitas pela internet e logo no início da 

Campus Party Brasília aqueles que ainda não tivessem times formados receberam auxílio dos 

organizadores para que os mesmos fossem apresentados a outros participantes que também 

estivessem em busca de parceiros. A programação seguiu o seguinte cronograma: 

 

Dia 15 de junho: 

11h - abertura do Hackathon (boas vindas com o Sr. Governador de Brasília Rodrigo 

Rollemberg, apresentação breve dos temas e das regras, entrega dos kits e dinâmica para 

formação de equipes); 

 

Dia 16 de junho: 

11h - fim do prazo para submissão das ideias e propostas para seleção dos times que 

passariam para a segunda fase, a submissão deveria ser feita por email; 

12h - anúncio dos times que foram selecionados para a segunda fase; 

http://www.facebook.com/
http://www.meetup.com/
http://www.hackathoninovabrasilia.com.br/
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Dia 17 de junho: 

12h - fim do prazo para submissão dos projetos aprovados para a segunda fase, a 

submissão deveria ser feita por email; 

14h - apresentação dos projetos para os jurados em formato de pitch; 

18h - anúncio dos vencedores no palco principal durante a cerimônia de encerramento 

da Campus Party Brasília. 

Os participantes do Hackathon possuíam acesso a três grandes mesas destinadas 

exclusivamente para as atividades, onde também era o ponto de encontro com os mentores. 

Fora estabelecida uma agenda com os mentores para que durante toda o período da manhã e da 

tarde houvesse pelo menos um mentor de cada área temática disponível para auxiliar os 

participantes que os procurassem, eles também foram orientados a abordar os participantes 

como uma forma de dar apoio de forma proativa.  

3.6 Seleção dos vencedores 

Afim de garantir uma maior impessoalidade na seleção dos vencedores foram 

escolhidos times de 7 jurados para as duas fases. Para a primeira fase os jurados eram todos 

servidores públicos do Governo de Brasília, em sua maior parte gestores públicos ocupantes de 

cargos mais altos da estrutura e com capacidade para avaliar a importância da solução 

apresentada, a viabilidade de implementação da mesma e o grau de inovação em comparação 

com o que a Administração Pública possui e conhece em relação ao problema explorado. Os 

jurados deram notas de 1 a 3 seguindo os critérios (1) Interesse Público, (2) Impacto Social, (3) 

Viabilidade e (4) Inovação e as 7 soluções soluções com as maiores notas iriam para a próxima 

fase. 

Durante a segunda fase os critérios de avaliação se mantiveram os mesmos, mas além 

de representantes do Governo de Brasília o time de jurados fora formado por especialistas em 

políticas públicas do Governo Federal, um representante do Observatório Social de Brasília e 

uma professora do curso de Gestão de Políticas Públicas da Universidade de Brasília.  

4 Resultados 

Ao todo 15 soluções foram apresentadas durante a primeira fase do Hackathon Inova 

Brasília, 7 soluções foram selecionadas para a segunda fase e 4 soluções foram premiadas e 

prestigiadas durante a cerimônia de encerramento da Campus Party Brasília, por falta de 

recursos financeiros os prêmios foram ingressos para a Campus Party Brasil, a ser realizada em 

São Paulo em janeiro de 2018. 

5 Conclusão 

Alguns dos aprendizados mais valiosos do Hackathon Inova Brasília envolvem a 

compreensão de dois dos grandes fatores motivadores para que os participantes dediquem 

tempo a essa atividade de forma voluntária: possibilidade de impacto social e reconhecimento 

público pelo que foi criado. Dos desafios e incógnitas que o Governo de Brasília agora enfrenta 

envolvem a continuidade das soluções que foram apresentadas e como implementá-las dentro 

da Administração Pública, como todas as soluções apresentadas são de código aberto essa é 

uma possibilidade sem qualquer custo para o Estado. Por hora duas das organizações se 
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mobilizaram, o DFTrans está preparando uma equipe de desenvolvedores para analisar o código 

que fora desenvolvido pelos participantes para que os mesmos continuem o desenvolvimento e 

a implantação da solução e a Secretaria de Segurança Pública e Paz Social está se encontrando 

com um dos times do Hackathon que foram eliminados logo na primeira fase, para que juntos 

explorem e desenvolvam uma forma de dar continuidade ao produto apresentado dentro das 

limitações e possibilidades da Secretaria.  

Tanto a resposta dos participantes quanto dos servidores públicos envolvidos fora muito 

boa e alguns dos maiores ganhos da atividade envolveram a formação de rede, a troca de 

experiências e as 15 novas ideias que serão discutidas dentro das Secretarias. Para o próximo 

semestre a equipe organizadora do Hackathon Inova Brasília tem planos de reativar essa rede 

de servidores e jovens estudantes e profissionais da área de tecnologia para um novo desafio 

com foco na área de Saúde. 
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