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RESUMO 

 

Os programas de inovação aberta são arranjos cooperativos que integram diferentes atores e 

competências complementares, constituindo-se atualmente como os principais ambientes de 

desenvolvimento dos processos de inovação. O setor público tem um papel estratégico de 

fomento à inovação, pela governança e regulação do ecossistema de inovação e promoção de 

políticas e programas no setor. A área da saúde, intensiva em pesquisa e desenvolvimento, é 

uma das mais promissoras para o desenvolvimento de inovações, possibilitando a ampliação do 

acesso e a melhoria da qualidade dos serviços prestados. Nesse contexto, este trabalho tem 

como objeto de análise o Programa Residência Maker da Prefeitura de São Paulo, que objetiva 

selecionar projetos inovadores que contribuam para a resolução de problemas complexos de 

saúde. Este trabalho explorou programas de inovação aberta brasileiros e internacionais para 

identificar elementos estratégicos que possam subsidiar aperfeiçoamentos para esta política 

pública. Os resultados apontam que o pioneirismo do programa demanda uma articulação mais 

aguda dos promotores com os atores-chave do ecossistema de inovação para que os 

empreendedores selecionados possam superar os desafios típicos desta etapa e deste setor e 

contribuir efetivamente para o enfrentamento dos problemas complexos de saúde.  

 

Palavras-chave: Inovação Aberta. Movimento Maker. Inovação em Saúde. 

  



  

 
 

ABSTRACT 

 

Open innovation programs are cooperative arrangements that integrate different actors and 

complementary competencies, and are currently the main development environments for 

innovative processes. The public sector has a strategic role to foster innovation, being 

responsible for the governance and regulation of the innovation ecosystem and also for the 

promotion of policies and programs in the sector. The health sector, which is intensive in 

research and development, is one of the most promising for the development of innovations, 

making it possible to increase access and improve the quality of services provided. In this 

context, this work has as object of analysis São Paulo City Hall’s Maker Residency Program 

(Programa Residência Maker), which aims to select innovative projects that contribute to the 

resolution of complex health problems. This essay explored open innovation programs in Brazil 

and abroad to identify the strategic elements that can subsidize improvements for this public 

policy. The results point out that the pioneering nature of the program calls for a more accurate 

articulation of the promoters with the key players of the innovation ecosystem so that the 

selected entrepreneurs can overcome the typical challenges of this stage and sector and can 

contribute effectively to the confrontation of complex health problems. 

 

Keywords: Open Innovation. Maker Movement. Health Innovation. 

  



  

 
 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Gráfico 1 – Pontuação da qualidade da dieta de residentes de São Paulo ................. 15 

Gráfico 2 – Prevalência (%) de diabetes referida na população de 18 anos e mais.  

 Município de São Paulo, 2003, 2008 e 2015 ............................................. 16 

Gráfico 3 – Prevalência (%) de sobrepeso e obesidade em adolescentes (12 a 19 anos), 

 segundo sexo. Município de São Paulo, 2003, 2008 e 2015 ...................... 17 

 

  



  

 
 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 – Critérios e subcritérios de avaliação das propostas ................................ 19 

Quadro 2 – Definições de Inovação ............................................................................. 26 

Quadro 3 – Legislação de políticas de inovação no Brasil .......................................... 41 

Quadro 4 – Sistematização de dados do benchmarking .............................................. 63 

Quadro 5 – Quadro Lógico do Programa Residência Maker..................................... 70 

 

 

 

 

 

  



  

 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

ANPROTEC  Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos 

Inovadores 

APEX Brasil  Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos 

APPCI  Alvará de Prevenção e Proteção Contra Incêndio 

BNDES  Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

C&T   Ciência e Tecnologia 

CAP   Coordenadoria de Atendimento Presencial 

Capes   Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

CCD   Coordenadoria de Convergência Digital 

CEF   Caixa Econômica Federal 

CET   Companhia de Engenharia de Tráfego 

CERTI  Fundação Centro de Referência em Tecnologias Inovadoras 

CGTIC  Coordenadoria de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação 

CIT   Centro de Inovação Tecnológica 

CNI   Confederação Nacional da Indústria 

CNPq   Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

CPIN   Coordenadoria de Plataforma de Inovação 

CPIP   Coordenadoria de Projetos de Inovação Pública 

DIY   “Do it yourself” ou “Faça você mesmo” 

DM   Diabetes Mellitus 

DTU   Universidade Técnica da Dinamarca 

EMBRAPA  Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

FAB LAB Livre SP Laboratórios de Fabricação Digital da Prefeitura de São Paulo 

FAPE   Fundações de Amparo à Pesquisa (estados) 

FAPESC  Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina 

FAPESP  Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 

FINEP  Financiadora de Estudos e Projetos do (Governo Federal) 

FSA Caixa  Fundo Socioambiental da CEF 

GEI   Global Entrepreneurship Index 

GEM   Global Entrepreneurship Monitor 

IBPQ   Instituto Brasileiro de Produtividade e Qualidade 

IGL   Innovation Growth Lab 

IIEP   Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa 

MCTIC  Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (Governo 

Federal) 

ME   Ministério da Economia 

MEC   Ministério da Educação 

MOBILAB  Laboratório de Inovação em Mobilidade da Prefeitura de São Paulo 

MPGPP  Mestrado Profissional em Gestão e Políticas Públicas da Fundação  

Getúlio Vargas 

OCDE   Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

OMS   Organização Mundial de Saúde 

P&D    Pesquisa e Desenvolvimento 

PIPE   Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas 

PMGTIC  Política Municipal de Governança de Tecnologia da informação e 

Comunicação 



  

 
 

PRM  Desafio Caixa-PMSP: Residência Maker – Problemas Complexos de  

Saúde ou Programa Residência Maker 

PMSP  Prefeitura do Município de São Paulo 

PNI   Programa Nacional de Imunização 

QCI   Quadro de Composição de Investimentos 

QL   Quadro Lógico 

SEBRAE  Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

SEPLANTCI   Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência,  

Tecnologia e Inovação 

SMIT   Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia do Município de  

São Paulo 

SMS   Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Paulo 

SMT   Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes do Município de  

São Paulo 

SNI   Sistemas Nacionais de Inovação 

SPTrans  São Paulo Transportes 

TIC   Tecnologias da Informação e Comunicação 

  



  

 
 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ............................................................................................... 11 

 

2 O PROGRAMA RESIDÊNCIA MAKER ...................................................... 14 

 

3 METODOLOGIA ........................................................................................... 24 

 

4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ........................................................................ 26 

4.1 Inovação ............................................................................................................ 26 

4.2 Ambientes de inovação ...................................................................................... 30 

4.3 Movimento Maker ............................................................................................. 31 

4.4 A inovação no setor público .............................................................................. 34 

4.5 A inovação na saúde .......................................................................................... 42 

4.6 Indicadores na gestão pública ............................................................................ 44 

 

5 BENCHMARKING ......................................................................................... 48 

5.1 Experiências públicas brasileiras ....................................................................... 48 

5.1.1 MobiLab ........................................................................................................... 49 

5.1.2 Sinapse da Inovação .......................................................................................... 50 

5.2 Experiências privadas brasileiras ....................................................................... 51 

5.2.1 Endeavor Brasil ................................................................................................. 52 

5.2.2 Startup Farm...................................................................................................... 54 

5.2.3 Cubo ................................................................................................................. 56 

5.2.4 Eretz.Bio ........................................................................................................... 57 

5.3 Experiências internacionais ............................................................................... 58 

5.3.1 Nesta ................................................................................................................. 59 

5.3.2 EURITO ............................................................................................................ 61 

5.4 Apontamentos baseados nos casos ..................................................................... 62 

 

6 QUADRO LÓGICO – ANÁLISE E RECOMENDAÇÕES PARA O  

 PROGRAMA RESIDÊNCIA MAKER .......................................................... 68 

 

7 CONCLUSÕES ............................................................................................... 80 

 

REFERÊNCIAS ............................................................................................................ 84 

 

APÊNDICES ................................................................................................................. 88 

 

ANEXOS ....................................................................................................................... 90 

  

 
 



11 

 

 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

Os processos de inovação são inerentes ao desenvolvimento humano. Motivados 

pela necessidade ou pela oportunidade e envolvendo o conhecimento, a engenhosidade, a 

criatividade e a pesquisa, produzem transformações que resolvem problemas e aprimoram 

processos para melhorar a qualidade de vida das pessoas, contribuindo assim para o 

desenvolvimento econômico, tecnológico e social das sociedades.  

A partir da segunda metade do século XX, o desenvolvimento tecnológico elevou 

exponencialmente as possibilidades de comunicação, de transportes e de processamento de 

dados e informações, potencializando a capacidade humana de inovar e produzir conhecimento 

em ritmos e níveis jamais alcançados. As empresas passaram então a ter a percepção de que, 

para sobreviverem na competição capitalista, era fundamental mobilizarem recursos humanos 

e financeiros para a pesquisa e o desenvolvimento de novos produtos e serviços. A academia, 

por sua vez, despertava para as diversas oportunidades de participação e colaboração com as 

empresas para aproximar a pesquisa de aplicações de mercado. 

Assim como as empresas e a academia, naquele contexto, o setor público era um 

ator que se beneficiava das inovações para melhorar seus processos gerenciais, a transparência 

e a efetividade das políticas públicas. Contudo, essas inovações, fechadas nos ambientes 

empresariais, acadêmicos e institucionais, representava altos custos a seus promotores, que em 

geral assumiam sozinhos os riscos a ela associados, sem garantias de resultados e 

sustentabilidade. 

Na virada do século XX para o século XXI, foi sedimentando-se a percepção de 

que os processos de inovação poderiam ser fomentados por meio de arranjos colaborativos entre 

empresas, empreendedores, academias e governos, abertos à interação e ao compartilhamento 

de experiências, à experimentação e à possibilidade de erros, permitindo que a capacidade 

empreendedora e criativa da sociedade pudesse ser desenvolvida com maior alcance social e 

impactos nos mercados, e menores custos e prazos. Este é, em síntese, o conceito de inovação 

aberta, definido por Chesbrough, Vanhaverbeke e West (2006). 

No contexto do estado moderno, o setor privado pode ser considerado o precursor 

dos processos de inovação, tendo em vista, sobretudo, uma visão baseada nos ganhos 

econômicos e de produtividade, na maioria das vezes atrelados à inovação tecnológica. 

Contudo, os governos foram gradativamente incorporando a agenda da inovação em diversas 

frentes de atuação. “Com respeito ao setor público, um longo percurso histórico gradualmente 
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reconfigurou o papel das organizações, dos agentes e das políticas frente à inovação” 

(CAVALCANTE et al., 2017). Hoje, o papel do setor público na inovação está disseminado, 

mas ainda é necessário aprofundar a reflexão a respeito das suas possibilidades de atuação e 

formas de abordagem mais efetivas. 

O objetivo desta pesquisa é responder à seguinte pergunta: como é avaliado o 

“Programa Residência Maker” (PRM) através do Modelo Lógico? 

O PRM foi concebido pela Prefeitura do Município de São Paulo (PMSP) por meio 

das Secretarias Municipais de Inovação e Tecnologia (SMIT) e de Saúde (SMS) e lançado em 

parceria com o Fundo Socioambiental da Caixa Econômica Federal (FSA Caixa). Seu objetivo 

é fomentar o ecossistema de inovação na área da saúde pública. Busca selecionar 

empreendedores individuais ou grupos que estejam desenvolvendo inovações que possam 

contribuir para a resolução de problemas complexos de saúde, em especial relacionados à 

obesidade infantojuvenil e à diabetes tipo II. A maioria das iniciativas de fomento à inovação 

empreendidas pelos setores público e privado brasileiros é voltada para microempresas 

nascentes – startups – ou com grande potencial de crescimento – scale-ups –, com ideias e 

produtos já em desenvolvimento. O PRM, por outro lado, busca atrair empreendedores 

inovadores com projetos em estágio intermediário de desenvolvimento, que necessitam de 

serviços, estrutura e recursos para alavancar suas propostas e trazer soluções que possam ser 

posteriormente introduzidas pela SMS entre as ações para enfrentamento dos problemas 

selecionados como temas do programa. Assim, tendo como base o Termo de Referência 

formulado pela SMIT (Anexo A), esperamos que este trabalho contribua para a sequência das 

ações programadas na primeira edição do PRM, identificando oportunidades de 

aperfeiçoamento, pontos de atenção e indicadores a serem observados pela instituição para que 

esta política pública possa cumprir efetivamente seus propósitos. 

Almejamos também que este trabalho possibilite uma contextualização das 

iniciativas de fomento à inovação aberta pelo poder público no Brasil, ao identificar os aspectos 

mais relevantes a serem observados pelas organizações patrocinadoras para que os resultados 

de programas desta natureza contribuam, de forma mais ampla, para o desenvolvimento do país. 

O trabalho está organizado em sete capítulos. Após esta introdução, apresentamos 

o objeto do trabalho, o PRM, destacando, entre outros aspectos, suas motivações, estrutura, 

etapas, critérios de seleção das entidades executoras e empreendedores, serviços previstos e 

resultados planejados. Em Metodologia, são explicitados o projeto de pesquisa, as metodologias 

do benchmarking e das entrevistas semiestruturadas e, por fim, a metodologia do Marco Lógico, 

adotada para a análise específica do PRM. Em seguida, é exposta a revisão bibliográfica 
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realizada pelo grupo, com as referências encontradas na literatura sobre inovação que abordam 

definições dos processos de inovação e da inovação aberta, o Movimento Maker, a inovação no 

setor público, na saúde, o Sistema Nacional de Inovação e conceitos relativos a indicadores. Na 

sequência, no Benchmarking, é realizada uma análise dos programas selecionados e entrevistas 

com seus gestores, para identificar os aspectos estratégicos a serem observados pelos 

promotores e os desafios críticos que devem ser superados pelos empreendedores no processo 

de inovação. No capítulo seguinte, Quadro Lógico – Análise e Recomendações, o PRM é 

analisado à luz dos elementos coligidos na revisão bibliográfica e análise realizada a partir do 

Quadro Lógico. São identificadas suas virtudes e vulnerabilidades que subsidiam a formulação 

de recomendações para seu aperfeiçoamento. Por fim, são apresentadas as Conclusões do 

trabalho, com uma reflexão sobre o contexto do sistema brasileiro de inovação e um balanço 

sobre os apontamentos identificados na análise do PRM.  

Durante o desenvolvimento do trabalho, enfrentamos desafios que impuseram, em 

certa medida, algumas limitações: 

• O ineditismo do programa objeto de análise, direcionado para empreendedores 

inovadores com projetos em estágios intermediários de desenvolvimento na 

área da saúde, que dificultou a identificação de programas similares; 

• A amplitude e heterogeneidade do ecossistema de inovação, cujos dados e 

informações sobre os programas e instituições estão dispersas em distintas 

fontes e plataformas digitais, dificultando a consolidação de uma seleção de 

casos representativos desse universo; 

• O calendário político-eleitoral brasileiro, que dificultou o contato com 

coordenadores de programas de algumas instituições públicas e restringiu fontes 

de informações a portais e páginas públicas. 

Os resultados do presente estudo indicam a necessidade de alinhamento entre os 

promotores do programa sobre os papéis a serem desempenhados pelas partes e as expectativas 

de resultados relativos às contribuições para o enfrentamento dos problemas complexos de 

saúde na cidade de São Paulo. O caminho para a construção de um modelo de indicadores para 

monitoramento e avaliação do PRM, por sua vez, está condicionado a um aprofundamento das 

informações relativas ao programa e ao universo em que ele se insere.  
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2 O PROGRAMA RESIDÊNCIA MAKER 

 

 

O Programa Residência Maker (PRM) foi instituído a partir de um Acordo de 

Cooperação Técnica estabelecido em novembro de 2017 entre o Fundo Socioambiental da 

Caixa Econômica Federal (FSA CAIXA) e a Prefeitura Municipal de São Paulo (PMSP) por 

intermédio da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia (SMIT) e da Secretaria Municipal 

de Saúde (SMS) com o objetivo de estimular o ecossistema de inovação e empreendedorismo 

da cidade de São Paulo. A parceria prevê a integração de esforços para identificar áreas 

prioritárias para a seleção e o lançamento de projetos, entre eles o PRM. 

O PRM busca o desenvolvimento de soluções para problemas complexos de saúde 

por meio de projetos inovadores. A iniciativa baseia-se no movimento “faça você mesmo” (do 

it yourself – DIY) – o Movimento Maker –, cujo princípio é o de que qualquer pessoa pode 

desenvolver, construir e fabricar objetos e artefatos com as próprias mãos. 

Na área da saúde, o programa busca desenvolver oportunidades de atuação da SMS 

relacionadas à diabetes tipo 2 e à obesidade infantil e na adolescência, caracterizadas como 

problemas complexos de saúde por terem causas difusas e multisetoriais, demandando ações 

coordenadas entre o setor público, organizações da sociedade civil e setores comercial e 

produtivo para modificar dinâmicas e fatores críticos que os desencadeiam. 

Segundo o Boletim ISA Capital-SP 2015 nº 6, ambos os problemas afetam a vida 

de milhões de pessoas e têm crescido nas últimas décadas em todo o mundo, estando entre as 

principais causas determinantes do desenvolvimento de doenças cardiovasculares e de 

mortalidade. A mesma fonte destaca que, apesar de poder estar associada a distúrbios genéticos 

ou endócrinos, a maioria dos casos dessas doenças tem relação direta com a má qualidade da 

alimentação e o sedentarismo, sobrecarregando os sistemas de saúde e desafiando as sociedades 

a ampliarem os canais de informação e conscientização da população. A má qualidade da dieta 

se deve, principalmente, à prevalência do consumo de alimentos industrializados, com maiores 

teores de sódio, açúcares e gorduras, sobre o de alimentos naturais e frescos. 
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Gráfico 1 – Pontuação da qualidade da dieta de residentes de São Paulo 

Fonte: ISA-Capital-SP1 2015 (SÃO PAULO, 2017a). 

O inquérito revela uma discreta melhora na qualidade da dieta da população em 

todos os grupos etários da cidade de São Paulo entre 2003 e 2015 (Gráfico 1), sendo o grupo 

dos adolescentes aquele que detém a pontuação mais baixa nos três inquéritos realizados, 

correspondendo a uma dieta de pior qualidade em relação aos demais grupos. Apesar da 

melhora verificada na qualidade da dieta dos residentes na cidade entre 2003 e 2015, a 

incidência de problemas de saúde associados à má alimentação continua crescendo de forma 

preocupante. 

A Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) é um grupo de distúrbios metabólicos que 

apresenta em comum a hiperglicemia. Pode afetar a longo prazo diversos órgãos e provocar 

disfunções e falência, contribuindo para a ocorrência de complicações graves, como infarto, 

perda de visão e amputação de membros. A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que 

os casos de diabetes em todo o mundo dobrem até 2025 (WHO, 2016). Já o Ministério da Saúde 

estima que a doença atinja 11,3% da população brasileira em 2030. No município de São Paulo, 

os dados do ISA-Capital 2015 já haviam revelado esta tendência: 7,4% da população residente 

maior de 18 anos com diabetes autorreferida, representando um aumento de 4,7% em 

comparação com o inquérito realizado em 2003. Entre os principais fatores que explicam o 

crescimento da diabetes estão o envelhecimento populacional, a maior urbanização e o aumento 

da obesidade e do sedentarismo.  

 
1 O ISA-Capital é uma pesquisa realizada em domicílios da área urbana da cidade de São Paulo, custeado pela 

SMS e desenvolvido por pesquisadores da Faculdade de Saúde Pública, Faculdade de Medicina da Universidade 

de São Paulo, Universidade Estadual de Campinas e Instituto de Saúde da Secretaria de Estado da Saúde de São 

Paulo. Este inquérito de saúde, de base populacional, é importante para suprir lacunas dos sistemas de 

informações em saúde do SUS, e os dados por ele produzidos permitem análises sobre comportamentos 

relacionados a saúde, fatores de risco, acesso e uso de serviços, gastos com saúde, atividades de prevenção, entre 

outros aspectos. 
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Gráfico 2 – Prevalência (%) de diabetes referida na população de 18 anos e mais. 

Município de São Paulo, 2003, 2008 e 2015 

Fonte: ISA-Capital-SP 2003, 2008, 2015 (SÃO PAULO, 2017b). 

A obesidade é considerada uma patologia multifatorial crônica decorrente de 

fatores genéticos e, sobretudo, ambientais, que abrangem fatores comportamentais e culturais. 

A OMS estima que, em 2025, haverá 2,3 bilhões de adultos em sobrepeso, 700 milhões de 

adultos obesos e 75 milhões de crianças em sobrepeso ou obesas no mundo (WHO, 2016). 

Apesar de historicamente ser prevalente em países desenvolvidos e classes sociais mais altas, a 

obesidade tem crescido principalmente nos países em desenvolvimento, como o Brasil, que têm 

passado por uma transição nutricional devido a transformações sociais, econômicas e 

tecnológicas que provocam queda da desnutrição e aumento progressivo da obesidade em 

diversos extratos sociais. O Ministério da Saúde estima que mais da metade da população 

brasileira atualmente esteja em sobrepeso ou obesa e que 15% da população infantil esteja 

obesa. Na infância e na adolescência, os riscos da obesidade são potencializados pelas relações 

sociais e formação da identidade dos indivíduos, submetidos com maior frequência a situações 

de cobranças e discriminação quanto à forma física que podem afetar sua autoestima, com 

potenciais desdobramentos, como depressão, isolamento, ansiedade e comportamentos de risco. 
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Gráfico 3 – Prevalência (%) de sobrepeso e obesidade em adolescentes (12 a 19 anos), 

segundo sexo. Município de São Paulo, 2003, 2008 e 2015 

Fonte: ISA-Capital-SP 2003, 2008, 2015 (SÃO PAULO, 2017a). 

Além dos protocolos de tratamento e acompanhamento adotados pela rede 

municipal de saúde, a SMS atua em parceria com outras secretarias municipais e organizações 

buscando, por exemplo, ampliar a divulgação de informações sobre a importância de hábitos 

mais saudáveis de vida e melhorar a qualidade da merenda escolar servida nas escolas. Tal 

campo de atuação pode ser amplificado por meio de inovações que articulem esforços de 

diferentes atores para melhorar a efetividade dos programas de prevenção.  

Na área de inovação, a SMIT identificou uma lacuna nos diversos programas de 

inovação públicos e privados existentes no país (Edital PRM – Anexo I – Informações Técnicas 

complementares). Em síntese, o setor público investe principalmente em pesquisa básica e 

ideação, enquanto o setor privado investe em produtos em estágios mais avançados de 

desenvolvimento para rápida comercialização. Os estágios intermediários do processo de 

inovação, conhecidos na literatura como “Vale da Morte” por serem considerados mais difíceis 

de serem superados na trajetória de desenvolvimento de projetos que envolvam risco 

tecnológico, têm sido pouco priorizados. Segundo Branscomb e Auerswald (2001), o “Vale da 

Morte” é uma alegoria utilizada para descrever uma etapa crítica do desenvolvimento de 

projetos em que muitos fracassam por falta de recursos e conhecimento. A alegoria sugere que 

há disponibilidade de recursos e conhecimento em pesquisa básica em uma colina, que 

simboliza as etapas iniciais dos processos de inovação e onde o setor público é mais presente. 
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No outro lado do vale, está a colina que simboliza as etapas finais, onde o setor privado é mais 

presente e onde há maior disponibilidade de escala e comercialização. Para conseguir chegar às 

etapas finais do processo de inovação, os projetos devem atravessar o vale e sobreviver à menor 

disponibilidade de suporte e recursos. O Vale, entretanto, é uma etapa importante no 

desenvolvimento de projetos, mas desassistida pela maioria dos programas existentes no país. 

Entre empreendedores que buscam conhecimentos básicos sobre negócios e 

pequenas empresas que buscam crescer exponencialmente, ambos atendidos pela maioria dos 

programas de inovação existentes, há grupos compostos por curiosos, pesquisadores e 

profissionais especializados que carecem de programas voltados a pessoas físicas que não 

exijam a constituição de empresas para os participantes, e que possibilitem a evolução de 

projetos em estágios intermediários de desenvolvimento, com atividades como validação de 

produtos, prototipagem e financiamento de projetos piloto. Este é o foco do PRM. 

Com relação à sua estrutura, o programa está dividido em duas fases: I – Seleção e 

II – Execução.  

Na fase I, os realizadores do programa (PMSP e Caixa Econômica Federal – CEF) 

selecionarão uma Entidade Executora, que deverá ser uma organização sediada na cidade de 

São Paulo, sem fins lucrativos e com experiência no desenvolvimento de projetos de inovação. 

Essa organização terá as atribuições de propor e executar o programa de incubação, assim como 

monitorar e avaliar os resultados. 

Na fase II, a organização deverá promover desafios e eventos de divulgação do 

programa para atrair e selecionar até 40 (quarenta) projetos inovadores relativos aos problemas 

complexos de saúde propostos, desenvolvidos por pessoas físicas, como empreendedores, 

pesquisadores, hackers e makers. 

A seleção da Entidade Executora será baseada em critérios formais (habilitação), 

técnicos (proposta metodológica) e financeiros (quadro de composição de investimentos – 

QCI). 

As propostas metodológicas e de execução do programa apresentadas pelas 

organizações interessadas deverão envolver, direta ou indiretamente, múltiplos atores, tais 

como usuários de serviços públicos ou privados de saúde, servidores públicos, universidades, 

empresas, especialistas, organizações e movimentos sociais.  

As metas definidas pelos realizadores do PRM e que deverão integrar a proposta da 

Entidade Executora, conforme item 2.2 do Edital do programa (Anexo B), são as seguintes: 
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 Formular Desafios específicos para propor soluções inovadoras para problemas 

complexos de saúde; 

 Atrair Projetos Inovadores; 

 Selecionar, no mínimo, 40 (quarenta) Projetos Inovadores; 

 Incubar os Projetos Inovadores selecionados; 

 Gerar oportunidades para a continuidade e sustentabilidade dos Projetos 

Inovadores; 

 Elaborar estudo de monitoramento e avaliação do Residência Maker e realizar 

eventos de acompanhamento técnico/financeiro; e 

 Comunicar o projeto e seus resultados. 

Conforme o quadro 2 do Edital do PRM (Anexo B), os realizadores definiram 

critérios e subcritérios para julgar e classificar os proponentes na Fase I (Quadro 1): 

 

Critério Peso Subcritério 

1. Equipe e perfil 

da organização 

1,75 1.1 Experiência da Organização Proponente em processo 

de apoio e suporte a ideias, projetos e/ou negócios nascentes e 

iniciantes, com preferência na área de saúde. 

1.2 Experiência da Organização Proponente em atividades 

semelhantes ao estudo de monitoramento e avaliação do 

Residência Maker. 

1.3 Foco da entidade em impacto social, com preferência 

na área de saúde. 

2. Metodologia 2,0 2.1 Contemplação das metas na proposta e sua qualidade 

metodológica (As Metas mínimas estão contempladas na 

proposta? As Metas são condizentes com o Objeto e levam ao seu 
alcance? A proposta é condizente com as informações 

complementares disponíveis no Anexo I?). 

2.2 Inovação (introdução de novos conceitos, tecnologias, 

metodologias ou novas formas de gestão, no âmbito local, 

principalmente com relação à apresentação de tecnologias 

socioambientais de baixo custo e de fácil execução). 

2.3 Impacto socioambiental (contribuição positiva e tangível para 

o desenvolvimento local sustentável, a partir de mudanças 

qualitativas e duradouras das condições de vida e de trabalho dos 
beneficiários diretos e indiretos, da comunidade ou território). 

Quais os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) a 

implementação da proposta demonstra alcançar? 
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Critério Peso Subcritério 

2.4 Garantias de Sustentabilidade do Projeto (possibilidades e 

garantias de o projeto ter continuidade após a finalização da 

parceria com o FSA CAIXA, por meio do uso correto, eficiente e 

eficaz dos recursos disponíveis e da capacidade de 
estabelecimento de outras parcerias e também de integração com 

outros programas, projetos e ações desenvolvidas na localidade). 

2.5 Reaplicabilidade: (potencial da solução proposta e dos 

conhecimentos a serem adquiridos quanto à possibilidade de serem 

postos a serviço da produção de novas soluções, adaptáveis a 

problemas semelhantes e ao respectivo contexto local). 

2.6 Público alvo (potencialidade das ações propostas no projeto 

beneficiarem o público de baixa renda (até 3 salários mínimos), 

promovendo o desenvolvimento regional sustentável. 

2.7 Consistência técnica/coerência da proposta (exequibilidade da 

metodologia de acordo com os recursos necessários, incluindo 
aquisição e contrapartida, e o cronograma proposto). 

3. Rede de 

relacionamento da 

organização 

1,50 3.1 Rede de investidores Estratégicos (Anjos, Capitalistas de Risco 

– Venture Capitalists, Investidores institucionais etc.). 

3.2 Parcerias estratégicas com organizações nacionais e/ou 

internacionais, de preferência em saúde. 

3.3 Relacionamento com academia, centros de inovação, 

Instituições de Ciência e Tecnologia (ICTs), incubadoras, parques 

tecnológicos e think tanks. 

4. Fortalecimento 

Institucional da 

Caixa 

1,0 4.1 Integração da ação proposta para que os Projetos Inovadores 

atendam prioritariamente ao público que se enquadre no perfil de 

famílias do CadÚnico (Cadastro Único do Governo Federal).  

5. Financeiro 1,0 5.1 Consistência entre a Proposta Financeira e a Proposta Técnica. 

Quadro 1 – Critérios e subcritérios de avaliação das propostas 

Fonte: Edital PRM (Anexo B). 

O QCI deverá refletir integralmente os elementos presentes na proposta 

metodológica e conter o orçamento de todos os insumos e atividades necessários à execução de 

cada meta/etapa do programa, especificando quantidades e custos de mercado baseados na 

menor de três cotações para cada item. Os recursos para a realização do PRM serão oriundos 

do FSA Caixa, com teto de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), e da contrapartida a ser 

suportada pela Entidade Executora, que poderá ser composta por recursos financeiros ou por 

bens e serviços economicamente mensuráveis. Os recursos do FSA Caixa deverão ser aplicados 

em itens financiáveis, como aquisição de bens móveis, contratação de serviços de consultoria, 

capacitação e atinentes à proposta metodológica, passagens e hospedagens. Também poderão 
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ser custeadas despesas administrativas (aluguel de imóvel, despesas condominiais e de 

infraestrutura, e contratação de pessoal) durante o período de vigência do programa até o limite 

de 15% do total aportado. Cada projeto inovador participante do programa poderá receber no 

máximo R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). 

Caso haja empate na classificação de notas dos proponentes, vencerá a proposta que 

contiver o menor valor na razão entre o apoio financeiro do FSA Caixa e a quantidade de 

beneficiários diretos. Se o empate persistir, vencerá a proposta que apresentar a maior 

contrapartida financeira. A organização vencedora da Fase I celebrará um Acordo de 

Cooperação Financeira com o FSA Caixa, passando a ser designada como Entidade Executora. 

A Entidade Executora terá um prazo de 10 (dez) meses, de agosto de 2019 a maio 

de 2020, para executar o programa de acordo com a proposta metodológica definida em sua 

proposta e QCI, com uma previsão de cerca de três meses para a fase de realização de eventos, 

desafios, atração e seleção de projetos inovadores, quatro meses para a fase de incubação e, por 

fim, cerca de três meses para a realização dos eventos de fechamento, acompanhamento 

técnico-financeiro e atividades de monitoramento e avaliação do PRM. 

O programa deverá ter como infraestrutura física um espaço adequado à recepção 

de todos os projetos participantes e à realização das atividades previstas na proposta 

metodológica. Esse espaço deverá estar localizado no centro expandido da cidade de São Paulo, 

com fácil acesso ao transporte público.  

O escopo prevê inicialmente a realização de atividades de captação ativa de projetos 

inovadores, tais como desafios, hackatons, oficinas e ações de comunicação do PRM. No 

mínimo, 60% dos projetos selecionados devem ter como objeto a diabetes tipo 2 e a obesidade 

infantil e na adolescência.  

A incubação tem como objetivo criar valor e reduzir riscos e incertezas dos projetos 

participantes, sendo composta por atividades diversas como mentorias e oficinas técnicas que 

demandam dedicação e engajamento intensivos dos participantes. Pode ser desenvolvida em 

fase única ou em múltiplas fases, com a participação integral dos projetos em todo o período 

previsto, ou em sucessivas eliminações a partir de validações intermediárias, conforme a 

proposta da Entidade Executora. 

A proposta metodológica deve prever um mínimo de cinco atividades a serem 

realizadas em equipamentos públicos da PMSP, sendo pelo menos duas na rede Fab Lab Livre 
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SP2. A SMS fará oficinas e mentorias relativas aos problemas complexos de saúde objetos do 

programa e disponibilizará sua base de dados aos projetos inovadores, facultando à Entidade 

Executora a possibilidade de realizar atividades nos equipamentos da rede municipal de saúde, 

mediante a aprovação do Conselho de Ética da Secretaria. 

Não haverá um compromisso de contratação ou aquisição dos projetos incubados 

pelo programa por parte dos realizadores do PRM. Por outro lado, a Entidade Executora deverá 

realizar atividades buscando gerar oportunidades para a continuidade e sustentabilidade dos 

projetos inovadores, propondo e promovendo o contato com centros de pesquisas, aceleradoras 

(empresas ou entidades focadas em startups escaláveis que tenham potencial para se 

desenvolver e crescer), investidores e clientes potenciais, entre eles a própria administração 

pública. 

A Entidade Executora deverá realizar o monitoramento e a avaliação do programa. 

Está prevista a realização de eventos de acompanhamento técnico-financeiro no início, durante 

e ao final do programa, envolvendo os Realizadores, a Entidade Executora e os participantes 

responsáveis pelos projetos inovadores. Além de relatórios de avaliação parcial do programa, 

está prevista a elaboração de uma publicação documentando a execução e os resultados do 

PRM. A Entidade será também responsável por todas as atividades que envolvam a 

comunicação do programa, tais como a realização de eventos públicos em todas as etapas, 

criação de sítio eletrônico do PRM, elaboração de peças de comunicação e publicação. 

Em entrevistas com os gestores da SMIT e da SMS, buscando identificar a 

participação e as expectativas de cada secretaria e compreender sua interação para a construção 

do programa, levantamos que o PRM surgiu por iniciativa da SMIT, que estruturou a proposta 

voltada para o público maker/hacker e com formato adequado à submissão de financiamento 

pelo FSA Caixa. Além de identificar a existência de um ecossistema de inovação em saúde na 

cidade, a SMIT avaliou que a SMS possui uma base de dados sistematizada e equipes técnicas 

capacitadas para orientar os participantes, condições fundamentais para o desenvolvimento dos 

projetos. Com isso, as secretarias fizeram algumas reuniões para identificar as potencialidades 

do programa a partir da proposição de temas relacionados a problemas complexos de saúde, 

chegando à proposta final da DM e da obesidade infantojuvenil. Após essa interação inicial, 

 
2 O Fab Lab Livre SP é uma rede de laboratórios públicos de fabricação digital da Prefeitura Municipal de São 

Paulo, aberta e acessível à população, dedicados ao aprendizado e à inovação através processos colaborativos de 

criação, compartilhamento do conhecimento, e do uso de ferramentas de fabricação digital. Os espaços são 

equipados com impressoras 3D, cortadoras a laser, computadores com software de desenho digital CAD, 

equipamentos de eletrônica e robótica, ferramentas de marcenaria e mecânica, entre outros equipamentos. Os 

laboratórios contam com uma equipe que busca facilitar o aprendizado compartilhado e a criatividade através de 

cursos, palestras, e da orientação ao desenvolvimento de projetos. 
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que culminou no Acordo de Cooperação Técnica com o FSA Caixa, a SMS não participou de 

outras atividades até a finalização deste trabalho, apesar da previsão de participação intensiva 

de seus quadros nas duas fases de realização do PRM. 

Com relação às expectativas das duas secretarias quanto aos resultados do 

programa, as percepções são diferentes. Enquanto a SMIT espera que o PRM seja referência 

para futuros programas voltados a este público-alvo, atraindo o interesse de empreendedores 

desassistidos e trazendo projetos que possam evoluir e ganhar viabilidade com o apoio da rede 

Fab Lab Livre SP e das atividades programadas na incubação, os gestores da SMS afirmaram 

não saber ainda ao certo o que esperar de contribuição efetiva do programa às políticas públicas 

dirigidas aos temas selecionados. Manifestaram, porém, o entendimento de que os projetos 

devem abranger ações intersetoriais e constituírem-se como soluções de baixo custo de 

implantação e acessíveis à população. 

A SMS informou também que foi constituído um grupo fixo para acompanhar o 

programa, formado por representantes de diversas áreas da Secretaria. Este grupo poderá 

agregar temporariamente outros profissionais, conforme as necessidades do projeto. As visitas 

aos equipamentos da rede municipal de saúde deverão ser aprovadas e monitoradas por seu 

Comitê de Ética.  
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3 METODOLOGIA 

 

 

As metodologias de análise adotadas no desenvolvimento deste trabalho refletem a 

dupla escala de abordagem que o caracteriza, qual seja, de contextualização da inovação aberta 

no setor público brasileiro e de avaliação específica do PRM. 

Para a contextualização da inovação aberta no setor público brasileiro, foi utilizada 

a metodologia de benchmarking – ou estudo de casos – e a de entrevistas semiestruturadas. Para 

selecionar os casos a serem estudados, foi realizado inicialmente um levantamento mais amplo 

de programas de inovação aberta nas esferas pública e privada, em âmbitos nacional e 

internacional. Foram selecionadas 19 iniciativas, sendo nove casos do setor privado: Startup 

Farm, Redbull Station, Cubo, Oxigênio, Google Campus, Artemísia, Endeavor Brasil, 

BioStartupLab e Eretz.bio; e 10 casos do setor público: Startup Brasil, InovAtiva Brasil, 

Sinapse da Inovação, Mind Lab (Dinamarca), Residência Mobilab, Programa de Incentivo 

Fiscal à Inovação (PII – Prefeitura de Florianópolis-SC), Programa de Incentivo à Inovação 

Científica, Tecnológica e Sustentável (Lei de Inovação – Prefeitura de São José dos 

Campos/SP), Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas (PIPE – FAPESP), Programa de 

Treinamento em Empreendedorismo de Alta Tecnologia (PIPE Empreendedor – FAPESP) e 

Nesta (Reino Unido). Dessa forma, a seleção pretendida possibilitaria a representação da 

heterogeneidade que caracteriza os programas de inovação aberta. 

 Após o estabelecimento deste universo, buscou-se identificar programas que 

atendessem a pelo menos um dos seguintes critérios: estar formatado ao fomento do 

empreendedorismo inovador; estar voltado ao setor de saúde; ser gerido diretamente ou com 

participação de uma instituição pública, preferencialmente de governos subnacionais, 

permitindo a identificação de atributos qualitativos estratégicos para embasar a análise do PRM. 

Outro critério relevante na seleção dos programas foi a experiência de gestão das 

instituições promotoras, principalmente na seleção de programas privados (ou não 

governamentais), pois estão neste grupo os programas mais maduros, considerando aspectos 

como tempo de formulação e operação, número de edições, participantes e reformulações.  

Foram selecionados três programas de incubação (Eretz Bio, Sinapse da Inovação 

e Residência Mobilab) e três programas de aceleração (Cubo, Endeavor Brasil e Startup Farm). 

Por fim, também foi analisado o Nesta, caso estrangeiro da fundação britânica de incentivo à 

inovação pública, por se tratar de um exemplo de benchmark recorrentemente encontrado em 
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pesquisas bibliográficas e entrevistas com especialistas do setor. A Nesta é um caso interessante 

de programa de inovação, que teve seu início no setor público e, posteriormente, tornou-se uma 

organização privada desvinculada do governo, porém ainda voltada à inovação governamental, 

ampliando sua atuação para outros países além do Reino Unido. 

A partir desta seleção, identificamos os coordenadores ou gestores dos programas, 

que constituíram o universo de pessoas a serem entrevistadas, em um total de seis entrevistas, 

sendo quatro do setor privado: Startup Farm, Cubo, Endeavor Brasil e Eretz.bio; e duas do setor 

público: Sinapse da Inovação e Residência Mobilab. 

A metodologia das entrevistas adotada foi a semiestruturada, que, embora utilize 

um roteiro preestabelecido de questões, possibilita flexibilidade para o aprofundamento de 

temas durante a entrevista a fim de explorar as especificidades do caso. A escolha pelas 

entrevistas semiestruturadas permite a captação de aspectos qualitativos fundamentais para a 

avaliação dos casos, contribuindo posteriormente para o diagnóstico e para a formulação de 

propostas de aperfeiçoamento do PRM. O roteiro das entrevistas, a lista de entrevistados e o 

quadro de entrevistas estão, respectivamente, nos Apêndices A e B. 

Para a caracterização da estrutura, dos objetivos e das ações do PRM, foi utilizada 

a metodologia denominada Marco Lógico (ou Quadro Lógico), adequada à análise ex ante de 

políticas públicas, ou seja, aplicada para casos em que se busca uma análise de conceitos, 

objetivos, ações e formas de monitoramento anteriores à implementação do programa, 

possibilitando a realização de um diagnóstico que identifique falhas de concepção e embase 

propostas de ações corretivas. 

Para possibilitar a identificação de tais aspectos do PRM, foram realizadas 

entrevistas com o gabinete da SMIT, bem como com as equipes técnicas da SMIT e SMS 

dedicadas ao programa. 

Para destacar aspectos-chave para o sucesso de programas de inovação aberta no 

setor público e subsidiar a análise do PRM, foi realizada uma análise qualitativa do benchmark, 

a fim de extrairmos subsídios para ambas as formulações.  
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4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

A revisão bibliográfica realizada no presente trabalho teve como objetivo selecionar 

referências de conceituação da inovação, explorando suas dinâmicas, interações e 

configurações, e caracterizar a inovação no setor público, no Brasil e no setor da saúde. 

 

4.1 Inovação 

 

A literatura sobre inovação revela que, embora haja diferentes perspectivas e 

experiências em contextos diversos no mundo, existem aspectos críticos comuns para que os 

processos de inovação se desenvolvam.  

O conceito de inovação é também diverso entre os autores que estudam o tema, 

conforme aponta pesquisa realizada por Araújo, Silva e Rados (2017) (Quadro 2): 

 

Autor Definição 

Schumpeter (1934) Introdução de um novo produto no mercado diferente dos já 

existentes, requerendo uma nova técnica de produção e criando 

a possibilidade de abertura de um novo mercado. 

Becker e Whisler (1967, p. 463). “A inovação é um processo que segue a invenção, sendo 

separado da invenção no tempo. A invenção é o ato criativo, 

enquanto a inovação é o primeiro emprego de uma ideia por uma 

organização ou por um conjunto de organizações com objetivos 

semelhantes.” 

Damanpour (1996, p. 694) “A inovação é concebida como um meio de mudar uma 

organização, seja como resposta a mudanças no ambiente 

externo ou como uma ação preventiva para influenciar o 

ambiente. Assim, a inovação é aqui amplamente definida para 

englobar uma gama de tipos, incluindo novos produtos ou 

serviços, novas tecnologias de processo, nova estrutura 

organizacional ou sistemas administrativos, ou novos planos ou 

programas pertencentes aos membros da organização.” 

Damanpour e Gopalakrishnan 

(2001, p. 47) 

“[...] adoção de uma ideia ou comportamento, relativas a um 

produto, serviço, dispositivo, sistema, política ou programa, que 

é novo para a organização adotante.” 
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OECD (2005, p. 55) “Uma inovação é a implementação de um produto (bem ou 

serviço) novo ou significativamente melhorado, ou um processo, 

ou um novo método de marketing, ou um novo método 

organizacional nas práticas de negócios, na organização do local 

de trabalho ou nas relações externas.” 

Plessis (2007, p. 21) “Inovação é a criação de novos conhecimentos e ideias para 

facilitar novos resultados empresariais, visando melhorar 

processos e estruturas internas de negócios e criar produtos e 

serviços orientados ao mercado. A inovação engloba inovações 

radicais e incrementais.” 

Prahalad e Krishnan 

(2008, p. 5) 

“[...] a inovação molda as expectativas dos consumidores, assim 

como responde continuamente às demandas, comportamentos e 

experiências dos consumidores, em constante mutação.” 

Baregheh, Rowley e Sambrook  

(2009, p. 1334) 

“[...] inovação é: produção ou adoção, assimilação e exploração 

de uma novidade de valor agregado nas esferas econômica e 

social; renovação e ampliação de produtos, serviços e mercados, 

desenvolvimento de novos métodos de produção, e criação de 

novos sistemas de gestão. É ao mesmo tempo um processo e um 

resultado.  

PINTEC (IBGE, 2010, p. 19) “[...] produto e/ou processo novo ou substancialmente 

aprimorado para a empresa, não sendo, necessariamente, novo 

para o mercado/setor de atuação, podendo ter sido desenvolvida 

pela empresa ou por outra empresa/instituição.” 

Mayfield (2011, p. 658) “Inovação é criatividade para resolver um problema específico.” 

Anthony (2012, p. 14) “Algo diferente que exerce impacto.” 

Akcigit e Liu (2016, p. 828) “A inovação é tipicamente um processo de tentativa e erro.” 

Quadro 2 – Definições de Inovação  

Fonte: Araújo, Silva e Rados (2017). 

Essas diferentes definições demonstram aspectos fundamentais dos processos de 

inovação. Becker e Whisler (1967) destacam que a invenção, ato criativo, precede a inovação, 

que é a aplicação prática da invenção. Baregheh, Rowley e Sambrook (2009) definem que a 

inovação é uma novidade de valor agregado nas esferas econômica e social, corroborando com 

Anthony (2012), para quem a inovação é algo diferente, que exerce impacto. Como destacam 

Akcigit e Liu (2016), a inovação surge de um processo de tentativa e erro. Nessa perspectiva, 

nota-se que um empreendedor/organização identifica uma demanda social e/ou econômica ou 

uma oportunidade de mercado e se mobiliza para desenvolver melhorias ou novidades 

relevantes voltadas para determinado(s) grupo(s) social(ais). Entre a tese que motivou a 
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iniciativa e a comprovação de seu impacto, desenvolve-se um processo de pesquisa e 

experimentação, em que o erro não é tido como um fracasso, mas como uma etapa que 

possibilita a identificação de lacunas e aperfeiçoamentos para alcançar o valor palpável para o 

público-alvo. 

Os empreendedores inovadores podem ser considerados como os agentes pioneiros 

do processo de inovação, pois geralmente desenvolvem ideias e soluções com potencial de se 

tornarem inovações antes mesmo de estarem organizados em empresas e desenvolverem 

habilidades e conhecimentos administrativos relativos ao potencial de mercado de seus 

produtos. Os empreendedores inovadores podem ser definidos como aqueles que utilizam 

tecnologias recentes para desenvolver produtos novos, desconhecidos pelos consumidores 

(GARCIA, 2009). O Movimento Maker, que será explorado adiante, pode ser caracterizado 

como uma corrente de empreendedorismo inovador. 

No entanto, os empreendedores mobilizados nos processos de inovação não agem 

sozinhos, mas em um contexto de arranjos institucionais que possibilitam as condições 

fundamentais para seu aprendizado e evolução. 

Na literatura3, Araújo, Silva e Rados (2017), a inovação também pode ser entendida 

como o uso da informação para gerar e consolidar transformações incrementais e disruptivas4 

que aumentam a competitividade. Ainda que as pressões pela competitividade sejam um 

importante motivador para os processos de inovação em diferentes mercados, estes processos 

podem ocorrer em quaisquer outras áreas, em ambientes pouco ou não competitivos, como os 

serviços públicos e iniciativas filantrópicas ou de impacto social. A definição destes autores 

aborda diretamente o contexto contemporâneo da globalização:  

O último quarto do século XX foi crucial para a emergência e consolidação 

de uma economia de abrangência global nunca antes presenciada na história 

da humanidade. Essa economia é, ao mesmo tempo, informacional, global e 

em rede. Informacional, pois a produtividade e a competitividade das 
empresas e nações estão diretamente relacionadas à capacidade de gerar, 

processar e aplicar a informação baseada em conhecimentos de forma 

eficiente. É global, pois as principais atividades produtivas, o consumo e a 
circulação estão intrinsecamente interligados por conexões internacionais 

entre os agentes econômicos. E em rede, porque a tecnologia possibilitou um 

 
3 “Pela taxonomia de Christensen (1997), as tecnologias podem ser classificadas como incrementais/sustentadoras 

ou como disruptivas. A tecnologia incremental ou sustentadora incrementa o desempenho de um produto 

estabelecido. Por seu turno, a tecnologia disruptiva, em geral, apresenta desempenho inferior no início, mas 

atende a uma nova proposição de valor. Ela implica menor custo e tamanho do produto, bem como maior 

simplicidade e conveniência, podendo chegar a desalojar a concorrência” (BARBOSA JÚNIOR; GONÇALVES, 

2018). 
4 Essa compreensão se apoia no estudo de casos reais que mostram a capacidade do processo em contribuir para o 

desenvolvimento de serviços públicos de alta qualidade (INSTITUTO TELLUS, 2012). 
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novo estilo de produção, comunicação e gerenciamento nas organizações 

(CASTELLS, 2005 apud ARAÚJO; SILVA; RADOS, 2017, p. 99). 

Os mesmos autores destacam o gerenciamento de informações e o conhecimento 

como principais insumos no contexto contemporâneo da economia global informacional. 

Assim, nações e organizações se mobilizam para melhorar suas estruturas educacionais, 

maximizar sua produção científica e melhorar o ambiente de negócios para ampliar sua 

competitividade nos mercados e os índices de desenvolvimento humano de sua população. Tal 

mobilização e interconexão entre atores diversos produziu mudanças revolucionárias nas 

últimas décadas, tais como a revolução ambiental, a revolução genética, a revolução dos 

materiais, a revolução digital e, acima de todas, a revolução da informação (VARIS; 

LITTUNEN, 2010). A disponibilidade e a abundância de ideias extrapolaram os ambientes 

empresariais, gerando novos arranjos associativos entre empresas, universidades e institutos de 

pesquisa, governos e organizações, entre outros atores, com grande potencial para inovar 

mediante a troca de experiências e difusão das informações, partindo de experiências já 

vivenciadas, com seus erros e acertos, para reduzir custos e riscos associados ao processo de 

inovação. Tais arranjos associativos são conhecidos como inovação aberta. 

Na perspectiva dos arranjos associativos institucionais, a inovação aberta pode ser 

definida a partir do modelo da Hélice Tríplice. Tal modelo parte da tese de que, no contexto da 

economia informacional, as universidades passam a assumir um papel de agente empreendedor, 

associado às atividades de ensino e pesquisa, passando assim a atuar decisivamente nos 

processos de inovação e no desenvolvimento econômico e social com base no conhecimento 

(ETZKOWITZ; ZHOU, 2017). Essa ascensão do papel da academia a coloca como um agente 

primário na promoção da inovação e do empreendedorismo, formando uma tríplice hélice a 

partir das interações com a indústria e o governo: 

A Hélice Tríplice identifica as pessoas e as relações, o arranjo institucional e 

os mecanismos dinâmicos que são fundamentais para a inovação e o 
empreendedorismo. A Hélice Tríplice afirma que a estrutura teórica da 

inovação originou-se na indústria, é fortalecida pela inclusão do papel do 

governo, que a leva um passo adiante, e conecta inovação e 
empreendedorismo à universidade como fonte fundamental do novo. Uma 

esfera institucional que em gerações passadas teria sido vista apenas como 

uma contribuinte indireta para o crescimento econômico, a universidade hoje 
desempenha um papel direto na inovação e no empreendedorismo. Academia, 

indústria e governo interagem para criar recursos de inovação por meio de 

organizações híbridas existentes ou recém-criadas (ETZKOWITZ; ZHOU, 

2017). 

O PRM é um programa de iniciativa unicamente pública. Contudo, conforme a 

estruturação prevista no Edital (Anexo B), determina que a metodologia da Entidade Executora 
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preveja a participação da academia, servidores e entidades da sociedade civil. Tal determinação 

indica a intenção de que os projetos não sejam desenvolvidos no ambiente fechado dos 

equipamentos municipais, mas a partir da contribuição múltipla de outros atores, 

caracterizando-o assim como uma iniciativa de inovação aberta. 

Por outro lado, o modelo da hélice tríplice não é perceptível no programa, pois a 

interação com a indústria no desenvolvimento dos projetos não está expressa, ainda que isto 

não signifique que esteja vetada, visto que a metodologia da Entidade Executora não está 

definida. A participação do setor produtivo no PRM pode contribuir para que os projetos 

ganhem viabilidade de mercado, considerando que o programa pretende atender projetos em 

estágio intermediário de desenvolvimento. 

 

 

4.2 Ambientes de inovação 

 

 

Os arranjos associativos da inovação aberta ocorrem em ambientes compartilhados 

e colaborativos denominados laboratórios de inovação, que podem assumir formatos variados, 

conforme o perfil e objetivos das instituições gestoras e mantenedoras, o setor econômico, a 

região e o foco dos serviços de apoio oferecidos aos empreendedores. Apesar de flexíveis, as 

definições em geral levam ao agrupamento dos laboratórios de inovação como sendo de 

incubação ou de aceleração.  

De acordo com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(SEBRAE)5, as incubadoras são arranjos mais voltados ao apoio a empreendedores inovadores 

e empresas nascentes, geralmente sustentados por programas de fomento ligados ao setor 

público e associados a universidades e centros de pesquisa. Buscam desenvolver projetos com 

perfil aderente a vocações regionais ou setores estrategicamente eleitos. Os serviços de apoio 

geralmente auxiliam os empreendedores no plano de negócios, na formatação e validação de 

produtos e na avaliação do potencial de mercado. As formas de monitoramento e controle são 

minuciosas, tendo em vista a necessidade de maior transparência nas relações entre instituições 

e empreendedores, e considerando a prerrogativa de contar com gestores habilitados a mediar 

relações entre os setores público e privado.  

 
5 Definições disponíveis em: <http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/entenda-a-diferenca-entre-

incubadora-e-aceleradora,761913074c0a3410VgnVCM1000003b74010aRCRD>. Acesso em: 2 ago. 2019. 
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As aceleradoras são arranjos mais voltados ao apoio a empresas que, em geral, já 

desenvolveram modelos de negócio e produtos inovadores no mercado (startups) cujo perfil 

demonstra potencial de crescimento em grande escala (scale-ups). São organismos que focam 

seus serviços em mentoria, exercida por outros empreendedores e investidores experientes e 

bem-sucedidos que buscam boas oportunidades de negócios em setores econômicos diversos, 

que oferecem oportunidades de compra do controle ou de participação acionária por 

investidores e instituições (angel money, seed money, venture capitals). As relações entre 

instituições e empreendedores tendem a ser, ao mesmo tempo, mais informais e pragmáticas. 

Segundo o Global Entrepreneurship Index (GEI) 2018, uma das mais conhecidas 

pesquisas de monitoramento do empreendedorismo no mundo, o Brasil ocupa a 98ª posição em 

um universo de 137 países analisados, embora esteja entre os países com maior número de 

empreendedores em números absolutos. A maioria destes empreendedores, no entanto, exerce 

suas atividades por necessidade econômica, portanto trabalham com produtos e serviços já 

existentes, com baixo índice de inovação. Conforme Garcia (2009), as dificuldades em inovar 

se relacionam, entre outras, com a fragilidade dos sistemas educacional e de apoio à inovação, 

bem como a restrições de financiamento. 

Existem, no Brasil, diversas instituições de apoio ao empreendedorismo que 

oferecem serviços como auxílio no desenvolvimento de um novo negócio, análises de 

viabilidade de mercado, elaboração de planos de negócios, desenvolvimento de propostas para 

atração de investimento, entre outros. No entanto, segundo o Relatório Global Entrepreneurship 

Monitor: Empreendedorismo no Brasil – 2016 (GRECO, 2017), apenas 13,4% dos 

empreendedores brasileiros procuram órgãos de apoio para o gerenciamento de seus negócios. 

Dentre os principais órgãos de apoio procurados por essa pequena parcela, destacam-se: 

SEBRAE, procurado por 68,1% dos que buscam apoio; SENAC, procurado por 19%; e SENAI, 

por 14,9%. Outras instituições somam 12,3% da busca por apoio, tais como a Endeavor Brasil, 

Associações Comerciais, Sindicatos Patronais, entre outros. 

 

 

4.3 Movimento Maker 

 

 

A explosão da troca de informações possibilitada pela difusão maciça da Internet e 

a popularização dos componentes eletrônicos e mecânicos a partir da virada do século XXI 
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ampliaram também o universo dos entusiastas da cultura “faça você mesmo” (do it yourself – 

DIY), os chamados “fazedores” (makers), e surgiu então uma extensão mais tecnológica do 

DIY, denominada Movimento Maker (Maker Movement). Esta cultura, de forte caráter 

empreendedor, considera que a inovação não depende de conhecimentos especializados, 

estando ao alcance de quaisquer pessoas interessadas em construir, consertar, modificar e 

fabricar objetos e projetos por conta própria. Segundo o coletivo Fazedores6, o Movimento 

Maker teria surgido nos Estados Unidos por volta de 2005, com o lançamento da revista Make 

Magazine, que atrai cada vez mais seguidores ávidos por interação e novidades em eventos 

diversos, como feiras Maker, hackathons e arduino days. 

O crescimento do movimento despertou o interesse de organizações e empresas que 

vislumbraram na filosofia maker novas formas de trabalhar e se relacionar de forma mais ágil 

e direta, aproximando o aprendizado e a experimentação da possibilidade de produção. Mais 

recentemente, a popularização de ferramentas tecnológicas, como impressoras 3D, 

microcontroladores Arduino, programas CAD e cortadoras laser, potencializou a visibilidade 

do Movimento Maker como um dos mais promissores vetores de inovação aberta e da revolução 

cultural e tecnológica em curso. 

Um dos desdobramentos mais promissores deste vetor é o surgimento dos 

laboratórios de fabricação digital – fab labs ou makerspaces –, espaços físicos equipados e 

integrados a redes globais colaborativas. A rede de fab labs conta com mais de 550 laboratórios 

em todo o mundo, sendo cerca de 20 no Brasil. A cidade de São Paulo foi pioneira ao criar sua 

própria rede pública de fab labs, o Fab Lab Livre SP, que atualmente conta com 12 centros 

espalhados por diversas regiões da capital, com acesso gratuito aos equipamentos e às 

atividades de capacitação e difusão tecnológicas. 

No ambiente de inovação prevalecente no Brasil, os programas disponíveis nos 

laboratórios de inovação são voltados principalmente para startups, organizações que buscam 

modelos de negócio escaláveis e lucrativos. As metodologias utilizadas pelas startups são 

variadas, contudo têm em comum a busca por agilidade e por soluções adaptáveis, incrementais 

e aplicáveis. Independentemente do grau de maturação de uma startup, a autonomia e a 

sustentabilidade financeira são fatores preponderantes para o seu sucesso. 

De acordo com Cavalcante et al. (2017), o processo de estabelecimento de uma 

startup pode ser dividido em quatro estágios: 

 
6 Coletivo de fomento ao Movimento Maker: Disponível em: <http://blog.fazedores.com/sobre/>. Acesso em: 2 

ago. 2019. 
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• Fase da ideia – são identificadas oportunidades para um negócio e os 

empreendedores decidem se envolver na atividade empresarial; 

• Fase semente – o mercado é avaliado pelos empresários, que desenvolvem um 

modelo de negócio e identificam os aspectos essenciais necessários para 

executá-lo; 

• Fase startup – estabelecimento do negócio propriamente dito, incluindo a 

criação da empresa, contratação de pessoal e organização do espaço físico; 

• Fase de expansão – período posterior ao lançamento de um produto bem-

sucedido no mercado – produto viável mínimo –, caracterizado pelo aumento 

do volume de produção. 

A hiperconectividade entre os atores do ecossistema de inovação e destes com os 

usuários também potencializou outros aspectos relacionados às dinâmicas de inovação. O 

primeiro a se destacar é o risco, pois a disponibilidade de recursos financeiros, materiais e 

humanos não garante resultados inovadores por si só. Diversos outros fatores internos e 

externos podem influenciar a trajetória dos produtos desenvolvidos, tais como o 

desenvolvimento concomitante de projetos similares, a maturidade e adequação das soluções 

diante das necessidades e da cultura em que está inserido o público-alvo, a viabilidade de 

produção e rentabilidade etc.  

A inovação não pode ser considerada como uma atividade de certeza absoluta, 

pois somente após a inserção do produto ou serviço no mercado é possível 
conhecer sua aceitação pelo público-alvo e aferir os resultados financeiros e, 

assim, considerar se ela é de fato uma inovação (PLEKHANOVA; SMITH, 

2012 apud ARAÚJO; SILVA; RADOS, 2017, p. 104). 

Há também a possibilidade de cópia ou aperfeiçoamento de produtos e processos 

inovadores por concorrentes dos criadores, que introduzem modificações de valor para os 

usuários de modo que, em muitos casos, o pioneirismo fica em segundo plano ante as inovações 

incrementais, conforme destaca Chesbrough (2008 apud ARAÚJO; SILVA; RADOS, 2017, p. 

104): “organizações que ofereçam um produto similar, mas com serviços agregados 

diferenciados acabam por criar valor e, consequentemente, superam a empresa que desenvolveu 

originalmente o produto”. 

Outro aspecto relevante é a capacidade de as organizações se manterem 

competitivas e continuarem inovando em contextos mais agressivos, pois “[...] atingir uma 

posição de liderança não é nada fácil e conservá-la tem sido comprovadamente tarefa ainda 

mais difícil e desafiadora” (DAVILA; EPSTEIN; SHELTON, 2007, p. 22 apud ARAÚJO; 

SILVA; RADOS, 2017, p. 105). 
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Pinto, Mori e Santos Júnior (2017) destacam o envolvimento dos próprios usuários 

de serviços e produtos nos processos de inovação, a chamada inovação pelo usuário. De meros 

espectadores, os usuários mais avançados (lead users) passaram a realimentar o ciclo da 

inovação, participando ativamente por meio de ações colaborativas, como depoimentos, 

sugestões, assistência técnica e troca de informações em comunidades virtuais que introduzem 

aperfeiçoamentos e evoluções nos produtos e serviços. Assim, os usuários acabam por se 

integrar a desenvolvedores e a empresas, expandindo o conhecimento sobre os produtos e seu 

potencial de mercado, reduzindo os riscos de investimentos e até invertendo o fluxo de mercado 

ao criar e oferecer novos serviços à comunidade e às próprias empresas criadoras, como nos 

setores de games e de artigos esportivos. Os autores acrescentam que o empoderamento dos 

lead users nos processos de inovação torna-os usuários inovadores e os aproxima do universo 

da bricolagem (makers). 

Nesse sentido, podemos avaliar que a participação de pacientes em tratamento de 

DM2 e obesidade e os profissionais de saúde dedicados ao atendimento deste público na rede 

municipal de saúde poderiam contribuir no PRM como lead users, oferecendo aos 

empreendedores participantes a perspectiva dos usuários e possibilitando que os projetos 

pudessem contribuir de forma mais efetiva para a melhoria da atenção a estes pacientes. 

 

 

4.4 A inovação no setor público 

 

 

Para além das iniciativas de inovação diretamente relacionadas aos desafios de 

gestão pública, o Estado pode exercer um papel de indutor do ecossistema de inovação, 

conforme destacam Barbosa Júnior e Gonçalves (2018, p. 3): 

Afora o mercado e as redes empresariais, os principais fatores externos para a 

ID [Inovação Disruptiva] podem ser as políticas públicas (RUAN et al., 2014) 

e as estruturas de ensino e pesquisa (NELSON, 2006). Pouco estudada quanto 
à disrupção, a menor ou maior atuação do governo pode ter efeito 

significativo. [...] Mas cabe ao governo estimular essa inovação no início, 

visto que se manter excessivamente presente como protetor nos estágios 

posteriores constitui uma ameaça ao processo inovador (PORTER, 1998). 

Novos desafios na administração pública requerem novas respostas, e processos de 

inovação se fazem cada vez mais necessários nos governos. Diante de tantas complexidades da 

sociedade e de sua relação com o poder público, a inovação na gestão pública representa um 

vasto campo de possibilidades, decorrente de um processo que ao longo do tempo foi 
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incorporando novas frentes e formas de mudanças nos diversos níveis de governo. “Com 

respeito ao setor público, um longo percurso histórico gradualmente reconfigurou o papel das 

organizações, dos agentes e das políticas frente à inovação” (CAVALCANTE et al., 2017, p. 

9).  

As práticas inovadoras contribuem para ressignificar a gestão de governos em 

níveis federal, estadual e local, estabelecendo novos patamares no desenvolvimento de 

programas e implementação de políticas públicas.  

A inovação de uma política ou programa no governo, de acordo com Jacobi e Pinho 

(2006), pode significar mudanças em processos, regras e procedimentos, inclusive no processo 

decisório, bem como corresponder à democratização da gestão pública, à medida que enfatiza 

a ampliação da cidadania, e introduzir, dessa forma, práticas que elevam o nível de participação 

de atores relevantes da sociedade civil na gestão pública. 

Há várias experiências exitosas no campo da inovação pública no Brasil. As práticas 

bem-sucedidas indicam caminhos e permitem uma análise do desenvolvimento da inovação na 

gestão pública, sem esgotar as possibilidades de ação, que são múltiplas e muito diversas. São 

várias as maneiras de pensar e concretizar práticas inovadoras no agir público, e em geral elas 

apontam para uma gestão mais aberta, com mais capacidade de pensar amplamente a gestão de 

serviços e o direcionamento das políticas públicas. 

Uma pesquisa realizada em 2004 com 100 participantes do Programa Gestão 

Pública e Cidadania (SPINK, 2006, p. 27), e que ainda nos parece pertinente no contexto atual, 

buscou respostas para a seguinte questão: “o que é inovação para os inovadores?” O Programa, 

descrito em artigo de Peter Spink (2006), é fruto de uma parceria entre a Fundação Getulio 

Vargas e a Fundação Ford. Nasceu em 1996 com o objetivo de reunir experiências alternativas 

nas áreas de atuação do Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como em governos indígenas, 

e premiar programas, projetos e atividades considerados exemplares do ponto de vista da 

inovação.  

Os resultados da pesquisa sugerem que os atores envolvidos nesse processo, em 

contextos diversos, têm diferentes concepções de inovação na gestão pública. Os temas mais 

recorrentes, em ordem de frequência de ocorrência na pesquisa sobre o que é inovação, são os 

seguintes: 

 Busca de soluções novas para problemas existentes. As soluções podem ser 

técnicas, administrativas ou organizacionais, porém, em qualquer situação, o 



36 

 

 
 

papel do gestor público não é mais o de administrar e controlar os serviços 

existentes, mas de resolver problemas e achar soluções efetivas. 

 Mudança no enfoque na forma de pensar a ação. Para inovar, é necessário mudar 

o enfoque e ampliar a forma de pensar o problema. 

 Inclusão social ativa e coletiva, abrangendo participação e cogestão na busca de 

soluções e no monitoramento de ações. Não são as soluções em si que estão no 

foco, mas o caminho que se percorre para buscá-las, organizá-las e implantá-las.  

 Articulação com novos arranjos institucionais. Este ponto evidenciado na 

pesquisa é questionado pelos autores, pois parte da pragmática da ação e não da 

inovação em si. Ainda de acordo com Spink, “parcerias e alianças [com outras 

organizações públicas ou da sociedade civil] não são, por si só, a base da 

inovação mas fatores contributivos na construção de alternativas” (SPINK, 

2006, p. 37). 

 Extensão e humanização de serviços. Trata-se de levar serviços para grupos ou 

setores da população anteriormente excluídos, “humanizando” serviços 

existentes e reconhecendo necessidades. São ações concebidas a partir da 

instituição que presta o serviço e, de acordo com o autor, esta é uma obrigação e 

não necessariamente uma inovação. 

 Transferência de tecnologia técnica ou tecnologia administrativa, de uma área 

para outra. Este tema foi menos frequente na referida pesquisa e, pela análise do 

autor, ela é parte de uma solução inovadora e não o seu foco. 

 Pioneirismo. Menos frequente, esta temática aborda a inovação como algo novo 

e, portanto, de alguma forma pioneiro. Este posicionamento é diferente do 

encontrado no âmbito empresarial, em que o pioneirismo e a novidade são 

atributos valorizados acima de qualquer outro. 

Assim, podemos entender que inovar no setor público vai muito além de fazer 

diferente o que já foi feito anteriormente. É, sim, encontrar novas e efetivas soluções para 

problemas reais e relevantes para a sociedade. Em uma compreensão ampliada, considerando 

os vieses democrático e coparticipativo, conforme Spink, inovação na gestão pública é “dar 

atenção aos que precisam, assumir a iniciativa na resolução de problemas, reorientar o 

orçamento público, buscar a co-gestão e utilizar as múltiplas competências presentes na 

sociedade local” (SPINK, 2006, p. 38).  
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Nessa perspectiva, de acordo com Farah (2006), pode-se localizar a introdução de 

inovações na administração pública no Brasil a partir das décadas seguintes à Revolução de 

1930, em que se estabeleceram as bases no nacional-desenvolvimentismo no país. Daí em 

diante, o Estado passou a exercer o papel de indutor do desenvolvimento nacional e iniciou um 

processo de inovação institucional e introdução de novas práticas, capacitando-se para novas 

funções e passando a construir novas bases de relacionamento com a sociedade. 

A partir da redemocratização que ocorreu nos anos 1980, houve um movimento de 

ampliação dos campos de ação dos governos locais e de introdução de novas características da 

gestão e políticas públicas em relação ao período anterior, marcado pela centralização, pelo 

autoritarismo e por limitações nas competências dos estados e municípios. 

Ainda de acordo com Farah (2006), com base na crítica aos padrões da ação estatal, 

foi sendo estruturada a agenda de reformas das políticas públicas e da administração pública no 

Brasil, de forma a enraizar o conceito democrático em instituições e práticas, fundamentado em 

propostas baseadas na descentralização e na participação.  

Neste ambiente democrático e considerando novas bases de relacionamento com a 

sociedade, os governos estaduais e municipais foram sendo redefinidos com o desafio de 

construir um novo desenho de políticas públicas e de práticas de gestão pública. 

Outra vertente importante que se tornou presente naquele momento foi a busca 

latente pela eficiência e eficácia do Estado para corresponder às crescentes demandas sociais 

ante a crise do modelo nacional-desenvolvimentista. A partir da década de 1990 e início dos 

anos 2000, o tema da gestão com ênfase no empreendedorismo e na eficiência passou a ter 

maior importância na agenda da administração pública.  

Assim, de acordo com Cavalcante et al. (2017): 

a crescente demanda por mais participação social na construção de políticas 
públicas e por qualidade nos serviços públicos, as quais emergem 

recorrentemente em meio a restrições de natureza fiscal e da necessidade de 

busca por mais confiança e legitimidade por parte dos governos, tendem a 

pressionar por inovações (CAVALCANTE et al., 2017, p. 18). 

Atualmente, de acordo com Farah (2006), a difusão do termo “inovação” na gestão 

pública tem lhe atribuído significados diversos: inovar significa adotar e implantar processos 

eficientes de gestão; e está atrelado ao conceito de democratização da ação estatal, no que tange 

tanto à ampliação do acesso da população a serviços públicos, quanto à perspectiva da 

formulação, implementação e controle das políticas públicas. 

De toda forma, a inovação deve ser reconhecida como um atributo essencial de 

qualquer contexto de administração pública adaptada às mudanças sociais, econômicas e 
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políticas do nosso tempo, uma vez que essa nova administração pública deve estar voltada para 

a eficiência e a eficácia dos programas e projetos, assim como da implementação de políticas 

públicas. 

O processo de inovação na gestão pública, assim, implica a inclusão de novos atores 

no processo de implementação de políticas, além do estabelecimento de parcerias com 

organizações não governamentais (ONGs) e com a sociedade. De acordo com Jacobi e Pinho:  

[...] a inovação está no alcance de algumas iniciativas implementadas pelas 
esferas locais de governo que configuram verdadeiras redes de atores e de 

entidades mobilizados em torno de um ou mais problemas de interesse 

público, cujo enfrentamento ultrapassa a capacidade de ação isolada do Estado 

(JACOBI; PINHO, 2006, p. 15). 

Nessa perspectiva, é necessária a criação de um ecossistema de inovação em que 

empresas, sociedade civil e governos possam desenvolver e compartilhar conhecimentos. Essa 

abordagem sistêmica considera que a inovação seja resultado da interação de todos estes atores 

entre si e com o meio em que estão inseridos.  

Dentro da concepção dos SNI [Sistemas de Inovação], o Estado tem um papel 

adicional na circulação do conhecimento e na viabilização ou indução das 
interações. É um papel de protagonismo, que envolve a atuação não somente 

subsidiária à do mercado, mas também a presença ativa em processos 

inovadores, mediante reorganização de regras e instituições, manutenção de 

instituições de pesquisa públicas ou mesmo de organizações produtivas, como 

no caso das empresas estatais (CAVALCANTE et al., 2017, p. 19). 

Assim, o papel do Estado como promotor da inovação se dá de forma ampliada, não 

apenas “construindo ambiente favorável à inovação do setor privado, como também 

desenvolvendo capacidade inovadora própria e empreendedora, além de um maior engajamento 

em rede com atores não estatais” (CAVALCANTE et al., 2017, p. 17). 

Assim, a inovação não ocorre de maneira isolada, mas como parte de uma rede que 

se retroalimenta, estabelecendo um ambiente de trocas, colaboração e interdependência 

(FAGERBERG, 2004 apud CAVALCANTE et al., 2017, p. 19). Aqui, o Estado se insere como 

um agente que promove a circulação do conhecimento e a viabilização das interações com e 

entre os demais agentes do processo. A criação de programas e de mecanismos de apoio à 

inovação é, portanto, essencial para a sustentação do ambiente inovador no qual o Estado se 

insere como protagonista. 

Conforme Karo e Kattel (2016 apud CAVALCANTE et al., 2017), a burocracia do 

setor público pode se tornar inovadora, e um exemplo disso é a forma como os governos se 

tornaram, ao longo do tempo, atores do processo de inovação. Nessa perspectiva, as funções do 

estado no campo da inovação podem ser evidenciadas pelas seguintes formas de atuação: 
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 Investimento público em ciência, tecnologia e inovação: forma mais tradicional 

de atuação do Estado e que pode ser exemplificada no Brasil pelos casos da 

Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) e pela Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA). 

 Contratação pública de inovações: o governo estabelece as demandas de 

desenvolvimento de novas tecnologias e produtos a serem desenvolvidos pelo 

mercado. 

 Inovações institucionais econômicas: soluções institucionais que têm como 

objetivo alterar as regras na dinâmica econômica, como, por exemplo, a 

implantação do banco central na Alemanha e, mais recentemente no Brasil, a 

criação de agências reguladoras pelo governo federal. 

 Inovações institucionais políticas: novas soluções institucionais que buscam 

mudar as regras do jogo político, como a criação do orçamento participativo. 

 Inovações de serviço público: esforços do governo para mudar 

significativamente o modo como um serviço é oferecido à população. O 

Poupatempo, criado pelo governo estadual de São Paulo, pode ser considerado 

um exemplo, nos campos da digitalização e da agilidade do atendimento ao 

cidadão. 

 Inovação organizacional do setor público: iniciativas de criação de organizações 

experimentais dentro dos governos, como, por exemplo, os laboratórios de 

inovação (KARO; KATTEL, 2016 apud CAVALCANTE et al., 2017). 

Esta análise nos leva a compreender que, mesmo enfrentando desafios e 

dificuldades, o Estado tem sido propulsor de muitas frentes de inovação que promovem 

impactos diretos e indiretos na sociedade. A busca por ferramentas que promovam e ampliem 

a participação do cidadão na construção de políticas públicas não é mais a única ou a principal 

vertente dos programas de inovação dos governos. O enfrentamento de problemas públicos 

complexos, transversais e multifacetados, como o de que trata o PRM aqui abordado, é o que 

mais tem desafiado a gestão pública a estabelecer a inovação como um caminho na construção 

de políticas públicas. 

A associação entre inovação e competitividade em nível global demonstrada por 

Araújo, Silva e Rados (2017) explica o papel estratégico da inovação como agenda geopolítica 

de países em desenvolvimento e grandes economias, como é o caso do Brasil. 
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Por outro lado, países com esse perfil enfrentam desafios de grandes proporções 

para galgar posições nos rankings globais de inovação e competitividade7. São desafios de toda 

ordem: infraestrutura deficiente, tamanho e estrutura dos mercados internos, sistemas 

educacionais de má qualidade ou com menor nível de associação com os setores produtivos, 

restrições orçamentárias e de financiamento, barreiras comerciais ou regulatórias, entre outros. 

Tais condições geram limitações para o desenvolvimento de novas tecnologias e produtos, sem 

que isso represente necessariamente limitações quanto ao potencial de inovações, pois o contato 

com tecnologias já desenvolvidas e a necessidade de adaptação às condições locais geram novos 

ciclos de inovação (GOEDHUYS; VEUGELERS, 2012). 

Para fomentar estrategicamente a inovação aberta, o setor público deve desenvolver 

Sistemas ou Ecossistemas de Inovação capazes de aglutinar e articular propósitos e 

competências complementares dos diferentes atores – governo, academia, empresas e sociedade 

civil – com uma governança estruturada para o desenvolvimento coordenado de capital 

humano, tecnologias e mercados. Tais atributos dos sistemas de inovação podem ser 

estruturados em níveis subnacional (no caso do Brasil, os estados e os municípios), nacional ou 

mesmo supranacional (instituições transnacionais que ligam diversos países por ações ou 

operações estratégicas, como a União Europeia e o Mercosul), pois as relações cooperativas e 

processos de aprendizagem entre os atores-chave não se vinculam, necessariamente, no 

contexto da globalização, a territórios politicamente definidos, mas às regulações estabelecidas 

em cada nível e sua articulação.  

No Sistema Nacional de Inovação do Brasil, estes atores e níveis estão claramente 

caracterizados, e as relações de cooperação e coordenação, a despeito dos desafios a superar, 

vêm demonstrando evolução em escala, maturidade e resultados. Na esfera pública federal, a 

agenda de inovação está concentrada em três ministérios: Ministério da Ciência, Tecnologia, 

Inovações e Comunicações (MCTIC), Ministério da Economia (ME) e Ministério da Educação 

(MEC). Há ainda relevante participação nas políticas de inovação de órgãos com funções 

diversas voltadas à formação e desenvolvimento científicos, programas de apoio, capacitação 

técnica, financiamento e prospecção de mercados, tais como a Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), o Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), a Financiadora de Estudos e Projetos 

(FINEP), a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (APEX Brasil), o 

 
7 Com relação à inovação, o Brasil ocupa a 64ª posição no Global Innovation Index (GII) 2018, em um universo 

de 126 economias. Já com relação à competitividade, o Brasil ocupa a 61ª posição no World Competitiveness 

Ranking (WCR) 2017, em um universo de 63 economias. 
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Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), a Caixa Econômica 

Federal (CEF) e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). 

Na esfera subnacional, as iniciativas de estados e municípios são empreendidas 

geralmente por secretarias de desenvolvimento econômico, tecnologia e inovação ou secretarias 

do trabalho, apoiadas pelas Fundações de Amparo à Pesquisa (FAPEs). O foco concentra-se em 

programas de incubação ligados a universidades e centros de pesquisa regionais, e em 

programas de financiamento de pesquisas, produtos e serviços inovadores direcionados a 

setores econômicos estratégicos e fixados na região. 

Diversas entidades setoriais, órgãos de classe, do terceiro setor, universidades, 

fundações e institutos de pesquisas formam uma rede que articula iniciativas de inovação em 

conjunto com o setor público, empresas e investidores nos diversos níveis, desenvolvendo 

atividades como gestão, difusão, planejamento, execução e avaliação de programas, tais como 

a Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores 

(ANPROTEC), a Confederação Nacional da Indústria (CNI) e a Fundação Centro de Referência 

em Tecnologias Inovadoras (CERTI). 

Em consonância com a construção dessa teia de atores e relações, foi se 

constituindo, no decorrer da primeira década deste século, uma legislação nacional dedicada à 

inovação com os objetivos de alcançar uma maior participação de empresas na parceria com 

programas de inovação e regular o desenvolvimento de pesquisas. 

 

Legislação de Suporte Descrição 

Lei da Inovação (Lei Nº 13.243/2016, altera a  

Lei nº 10.973/04) 
Estímulos ao desenvolvimento científico, à pesquisa, à 

capacitação científica e tecnológica e à inovação  

Lei da Biossegurança (Lei nº 11.105/05) 
Viabiliza a pesquisa com organismos geneticamente 
modificados 

Lei do Bem (Lei nº 11.196/06 e Decreto nº 5.798) 

Concessão de incentivos fiscais às pessoas jurídicas que 

realizarem pesquisa e desenvolvimento de inovação 

tecnológica 

Lei Parceria Empresa/ICT (Lei nº 11.487/07) Incentivos à inovação tecnológica 

Quadro 3 – Legislação de políticas de inovação no Brasil 

Fonte: MCTI, 2015. 

Na cidade de São Paulo, especificamente, foi criada, em janeiro de 2017, a 

Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia (SMIT) com a finalidade de:  

[...] incentivar, prospectar, desenvolver e implantar métodos, instrumentos e 

técnicas que conduzam à melhoria e inovação na organização e serviços 
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prestados pela Administração Pública Municipal, utilizando recursos da 

tecnologia da informação e comunicação, de modo a ampliar a qualidade do 
atendimento ao cidadão e promover sua participação no desenvolvimento de 

uma cidade inteligente (SÃO PAULO, 2017c). 

A SMIT absorveu coordenadorias anteriormente ligadas a outras secretarias, como 

a Coordenadoria de Atendimento Presencial (CAP), que é responsável pela coordenação do 

atendimento presencial, telefônico e virtual ao cidadão; a Coordenadoria de Convergência 

Digital (CCD), responsável pelos programas WiFi Livre SP, Fab Lab Livre SP e Telecentros; 

e a Coordenadoria de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação (CGTIC), 

responsável pela governança e políticas de TI da Prefeitura. 

 Também foram criadas duas coordenadorias: a Coordenadoria de Plataforma de 

Inovação (CPIN) e a Coordenadoria de Projetos de Inovação Pública (CPIP), que propuseram 

a realização do PRM. A CPIN lidera a prospecção de parcerias e ações para a priorização de 

projetos para a solução de problemas de interesse público, mobiliza o ecossistema de inovação 

para buscar a superação de tais problemas e apoia o processo de disponibilização para a 

sociedade de dados públicos. Por sua vez, a CPIP desenvolve projetos de inovação pública, 

articula a rede de servidores inovadores nas secretarias municipais e dissemina procedimentos, 

metodologias e práticas inovadoras. Além disso, dá suporte aos empreendedores inovadores e 

está encarregada da elaboração de indicadores relacionados ao ecossistema de inovação na 

cidade de São Paulo. 

 Também está sob responsabilidade da SMIT a gestão da PRODAM-SP, empresa 

municipal de tecnologia da informação e comunicação responsável por prestar todos os serviços 

de TIC da Prefeitura de São Paulo e administrar a rede privada de dados da Administração 

Pública Municipal, bem como suas políticas de segurança (SÃO PAULO, 2017d). 

 A secretaria também conta com um Conselho de Gestão, órgão de participação 

social colegiado e de caráter consultivo, cujo objetivo é subsidiar a elaboração, implementação, 

acompanhamento e avaliação das políticas públicas propostas. 

 

 

4.5 A inovação na saúde 

 

 

O setor da saúde ou das ciências da vida é abundante na produção de conhecimento. 

Caracteriza-se pela atuação de profissionais especializados e pelo uso intensivo de tecnologias 

avançadas, pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e serviços, sendo, portanto, um setor 
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altamente mobilizado para a inovação. É também um setor em que o Estado tem um papel 

primordial, considerando tanto suas funções regulatórias das condições sanitárias e de 

biossegurança, quanto sua característica de grande consumidor de produtos e serviços de saúde 

devido a seu papel de principal agente provedor desses serviços à população. 

O impacto social das políticas públicas de saúde e a necessidade contínua de prover 

acesso, equidade e qualidade dentro de uma política sustentável demandam que o Estado 

articule seus sistemas nacionais de saúde e de inovação para formar um sistema de inovação 

em saúde, constituído como uma estrutura institucional, política e econômica capaz de mediar 

a confluência de esforços e interesses diversos do mercado, da academia e da sociedade para 

que as dinâmicas de competitividade e inovação do setor contribuam para a melhoria da oferta 

e da qualidade dos serviços e para o desenvolvimento científico e tecnológico (GADELHA; 

QUENTAL; FIALHO, 2003).  

A indústria de bens de saúde é, no mundo, uma das que mais investem em Pesquisa 

e Desenvolvimento (P&D), sendo dominada por grandes empresas multinacionais. A indústria 

de bens de saúde se organiza em oligopólios diferenciados baseados na ciência, pois a fonte 

essencial de diferenciação dos produtos são as atividades de P&D e a infraestrutura em Ciência 

e Tecnologia (C&T) das empresas (GADELHA, 1990 apud GADELHA; QUENTAL; 

FIALHO, 2003), concentrando-se em três principais subsetores: farmacêutico; de vacinas; e de 

reagentes de diagnóstico.  

Nos países desenvolvidos, o Estado, em geral, exerce um forte papel regulatório, 

buscando, entre outros objetivos, reduzir os gastos com saúde, fortalecer a competitividade do 

setor e aproximá-lo do meio científico. Assim, as necessidades do sistema de saúde convergem 

com as do sistema de inovação, dinamizando o sistema de inovação em saúde e 

compatibilizando o desenvolvimento tecnológico e a inovação com a demanda social. 

Nos países em desenvolvimento, como no Brasil, a fragilidade do papel articulador 

do Estado gera desajustes entre as políticas industrial, de inovação e de saúde. Para além das 

grandes diferenças entre os sistemas de inovação em saúde de países desenvolvidos e em 

desenvolvimento, o modelo de inovação aberta é em geral pouco explorado no setor, e há pouca 

participação de pequenas empresas nesse processo. 

O Brasil tem posição destacada no cenário internacional da indústria da saúde em 

virtude de uma bem-sucedida estratégia de implementação de redes de laboratórios públicos 

com produção voltada ao atendimento da demanda de políticas nacionais de saúde pública, 

como a farmácia popular, os genéricos, o coquetel antirretroviral contra a AIDS e o Programa 
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Nacional de Imunização (PNI), que atinge uma das maiores coberturas vacinais do mundo (da 

ordem de 90% da população infantil). Essa rede acaba desempenhando um papel central nos 

investimentos em inovação, substituindo importações e garantindo regularidade e custos 

acessíveis para a rede pública e para grande parte da população. 

Uma característica marcante neste setor é a forte atuação regulatória, fiscalizatória 

e de difusão científica de uma rede formada por instituições públicas, acadêmicas, entidades de 

classe, multilaterais e setoriais, nas atividades de validação científica e de formulação de 

protocolos clínicos e éticos, exercendo um filtro qualitativo relevante para as inovações que, 

em geral, demandam maiores custos e tempo de realização em comparação com outros setores, 

mas cujo crivo ou certificação é fundamental para a introdução de produtos e serviços no 

mercado. 

 

 

4.6 Indicadores na gestão pública 

 

 

A utilização de indicadores pode facilitar a medição e a avaliação do desempenho 

e do resultado de políticas públicas, colaborando para que a introdução de novas técnicas de 

gestão seja mais eficiente e eficaz. Além disso, criar um conjunto de informações sobre 

determinado modelo de projeto ou política é uma ferramenta útil para o processo de tomada de 

decisões. 

Conforme Grateron (1999), os indicadores de gestão não garantem a resolução de 

todos os problemas relacionados à prestação de contas ou à accountability (responsabilidade) 

da administração pública, mas auxiliam, junto com outros instrumentos, a desenvolver um 

sistema de informação que possibilita ao gestor tomar as decisões mais adequadas para alcançar 

os objetivos e dar melhores respostas à sociedade.  

Assim, os indicadores possibilitam ao gestor público gerenciar melhor os recursos 

disponíveis por meio do monitoramento de informações referentes ao desempenho dos 

programas e das políticas públicas. Ainda de acordo com Grateron (1999), os indicadores de 

gestão permitem conhecer: 

os objetivos e as metas que a organização persegue; obter informação em 

detalhe das atividades e os custos envolvidos para atingir os objetivos; 

conhecer os resultados e compará-los com padrões estabelecidos facilitando o 
entendimento dos termos eficácia, eficiência e economia; melhorar o processo 

de prestação de contas e controlar mais efetivamente os recursos, entre outras 

vantagens [que se obtêm ao avaliar a gestão pública] (GRATERON, 1999, p. 

8, grifos do autor). 
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A eficácia da gestão diz respeito ao alcance dos objetivos e metas traçados para 

determinado programa ou projeto, e podemos entender que uma gestão eficiente é a que 

promove a utilização dos recursos disponíveis de forma produtiva e com o menor custo 

possível. Já a economia é compreendida como a relação entre o orçamento projetado e os 

recursos de fato empregados. 

Considerando que os indicadores são métricas que geram informações sobre o 

desempenho de um projeto, um programa, uma política pública ou um governo como um todo, 

tendo em vista o controle e a melhoria, eles devem exercer duas funções essenciais: descrever 

a situação real de acordo com as informações que gera; apresentar os dados com base no 

histórico daquele projeto ou política pública, atribuindo valor aos objetivos propostos ou aos 

acontecimentos por meio da aplicação de critérios preestabelecidos. 

Assim, segundo o Guia Referencial para Medição de Desempenho e Manual para 

Construção de Indicadores (2009), os indicadores devem servir para  

mensurar os resultados e gerir o desempenho; embasar a análise crítica dos 

resultados obtidos e do processo de tomada [de] decisão; contribuir para a 

melhoria contínua dos processos organizacionais; facilitar o planejamento e o 
controle do desempenho; e viabilizar a análise comparativa do desempenho 

da organização e do desempenho de diversas organizações atuantes em áreas 

ou ambientes semelhantes (SECRETARIA DE GESTÃO DO MINISTÉRIO 

DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, 2009, p. 13). 

Os indicadores devem ser relevantes o suficiente para fornecer subsídios para 

embasar decisões, controlar e avaliar o projeto ou a ação, além de justificar alterações ou 

correções no programa ou política, se necessário for. Além disso, devem ser pertinentes ao que 

se pretende analisar e estar relacionados a questões internas da organização ou instituição, ou a 

fatores externos que medem o impacto das ações. 

Conforme Grateron (1999), os indicadores podem ser agrupados de acordo com a 

sua natureza ou objeto. Com relação à sua natureza, são classificados segundo o critério ou 

atributo que se pretende avaliar, que podem ser eficiência, eficácia, efetividade, equidade, 

excelência, cenário, perpetuidade e/ou legalidade. De acordo com o objeto, os indicadores são 

agrupados conforme o alvo de medição e podem ser classificados como: Indicadores de 

Resultado, que se referem à eficácia na consecução dos objetivos pretendidos; Indicadores de 

Processo, que dizem respeito às métricas de eficiência, utilizados quando não é possível aplicar 

os indicadores de resultado; Indicadores de Estrutura, os quais buscam avaliar os custos e a 

utilização dos recursos; Indicadores Estratégicos, relacionados aos resultados das atividades 

realizadas, em geral ligados a fatores externos. 
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Há diferentes classificações para os indicadores e, de acordo com Jannuzzi (2005), 

os indicadores sociais são mais adequados para a análise de políticas públicas, podendo ser 

classificados em: 

• Indicador de insumo: medidas relacionadas à disponibilidade de recursos 

humanos, financeiros ou equipamentos destinados para a realização de um 

programa ou projeto;  

• Indicador de processo (ou fluxo): medidas quantitativas que traduzem o esforço 

operacional de alocação de recursos humanos, físicos ou financeiros para 

obtenção do resultado ou impacto; 

• Indicador de resultado (ou produto): são vinculados aos objetivos finais do 

programa ou política e avaliam o cumprimento efetivo das metas. 

Algumas dificuldades que podem surgir ao longo do processo da elaboração de 

indicadores no campo da inovação em gestão pública dizem respeito à seleção de critérios para 

medir a eficiência e a eficácia dos projetos, uma vez que não há atributos historicamente 

determinados para tal tarefa, prejudicando o estabelecimento de padrões de comparação. 

Diferentemente de indicadores científicos, existe uma dificuldade particular em 

obter indicadores de inovação. De acordo com artigo publicado no blog da Nesta por Juan 

Mateos-Garcia (2017), Diretor de Mapeamento de Inovação da organização, é possível obter 

melhores dados científicos do que dados de inovação, pois a atividade científica é mais 

facilmente mensurável e seus resultados são abertamente compartilhados, proporcionando um 

panorama do ecossistema científico como um todo. 

Processos de inovação envolvem a criação de novos produtos, serviços, processos, 

modelos de negócios e formas de organização, que diferem entre os setores. Nesse sentido, não 

existe um único banco de dados em que se pode encontrar informações sobre essas inovações, 

o que dificulta o seu mapeamento e contabilização. Muitas iniciativas inovadoras não deixam 

rastros ou, se os deixam, eles são disponibilizados em conjuntos de dados diversos e dispersos. 

A ciência é financiada por organizações públicas, privadas e do terceiro setor, que 

coletam grandes quantidades de dados operacionais sobre financiamento, características da 

força de trabalho científica e descrições de projetos, e este ecossistema encontra-se cada vez 

mais aberto e acessível, proporcionando sua reutilização e o compartilhamento do 

conhecimento. No campo da inovação, a situação é bastante distinta. Governos têm sido lentos 

em divulgar dados sobre participantes de programas de inovação – inclusive devido a normas 
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de proteção de dados pessoais –, e empresas que possuem esse tipo de ativo recebem pouco 

incentivo para compartilhá-lo. 

No que diz respeito à integração das informações, o universo científico deu grandes 

e importantes passos no desenvolvimento e adoção de indicadores que permitem conectar 

informações em bancos de dados. Graças a essa estrutura, pesquisadores podem reunir 

informações de diversas fontes para formar uma visão abrangente do ecossistema científico. 

Tais padrões globais são menos desenvolvidos no domínio da inovação. 

Sendo assim, torna-se essencial o questionamento a respeito de como aplicar 

indicadores de inovação. A inovação é essencial para melhorar a produtividade, reequilibrar a 

economia, reduzir desigualdades e enfrentar os grandes desafios sociais da atualidade. Isso, no 

entanto, requer políticas efetivas de apoio e regulação da inovação, com base em dados 

numéricos precisos, conforme apontado por Carlos Moedas, Comissário Europeu para a 

Investigação, Inovação e Ciência: “Data is the fuel that [innovation] policy runs on. Without it 

we cannot know if we are making the right decisions”8 (MOEDAS, 2016). 

Mateos-Garcia (2017) sugere que uma maior disponibilização de indicadores de 

inovação pode partir de três frentes de atuação. Em primeiro lugar, ampliar o uso de novas 

fontes e métodos científicos de dados para medir e mapear a inovação, analisando ativamente 

as fontes acessadas pelos inovadores, como websites e serviços de dados, para medir insumos, 

atividades e produtos de inovação. Uma segunda frente de atuação é a disponibilização para a 

sociedade de conjuntos de dados de inovação das empresas que participam de programas no 

setor público, que se encontram fechados. Por último, é necessário integrar conjuntos de dados 

para obter uma visão unificada do universo da inovação. Essa dinâmica é desafiadora, já que os 

dados de inovação estão espalhados por diversas plataformas.  

É evidente a necessidade de avançarmos em políticas públicas de inovação baseadas 

em dados e indicadores, ainda que estes sejam de difícil mensuração e mapeamento. As 

incertezas inerentes aos universos científico, tecnológico e empreendedor podem dificultar as 

previsões e o controle dos resultados, porém o melhor caminho é utilizar as métricas de maneira 

estratégica, considerando suas limitações. 

  

 
8 Tradução livre: “Os dados são o combustível que move a política de [inovação]. Sem eles, não podemos saber se 

estamos tomando as decisões certas”. 
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5 BENCHMARKING 

 

 

Diante da necessidade e da importância da inovação em todos os setores, torna-se 

cada vez mais evidente a busca por maneiras mais adequadas e estratégicas de incorporá-la à 

agenda do governo. Hoje são muitas as iniciativas existentes no Brasil, como, por exemplo, no 

Governo Federal os programas Startup Brasil e InovAtiva Brasil, no Governo do Estado de São 

Paulo os programas PIPE e PIPE Empreendedor (Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas) 

e na Prefeitura de São Paulo o programa Residência Mobilab, além de outros tantos modelos 

aplicados e em desenvolvimento na iniciativa privada, como o Startup Farm e o Eretz.bio. No 

campo da inovação, a relação entre o público e o privado é muito estreita, o que nos levou a 

pesquisar programas e iniciativas nas duas esferas, que muitas vezes atuam de forma 

complementar. 

Sendo assim, para o estudo de benchmark, foram pesquisados programas de 

inovação e incubação privados e públicos, nacionais e internacionais, cuja experiência pudesse 

servir de base para o aprimoramento do PRM. Inicialmente, a prospecção de casos teve como 

foco a seleção de programas no Brasil e em outros países com perfil similar ao do PRM, ou 

seja, programas de incubação promovidos por organizações públicas, preferencialmente de 

governos subnacionais, direcionados ao setor de saúde, ao público maker ou hacker e a projetos 

que se encontram em estágios intermediários de desenvolvimento. 

A prospecção realizada não identificou nenhum programa que tivesse todas essas 

características. Isso demandou a utilização de diferentes casos para congregá-las. Nesse sentido, 

optou-se por uma escolha de programas heterogêneos, cada qual contendo uma característica 

ou experiência relevante para o PRM. 

Descrevemos a seguir cada uma dessas experiências em detalhes. O quadro de 

respostas das entrevistas encontra-se no Quadro 4. 

 

 

5.1 Experiências públicas brasileiras 

 

 

No que diz respeito às experiências públicas, a seleção do caso Residência Mobilab 

ocorreu por ser um programa de residência desenvolvido pela PMSP, com participação da 
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SMIT e de uma secretaria-fim, no caso a Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes do 

Município de São Paulo (SMT). Assim como a proposta do PRM, o Residência Mobilab 

desenvolve atividades de incubação com participação de equipes técnicas da PMSP e 

disponibilização de dados, mentorias, espaço dedicado e recursos para desenvolvimento dos 

projetos, com diversos ciclos de seleção realizados mensalmente. 

Como uma segunda experiência pública, optou-se pelo caso Sinapse da Inovação 

por se tratar de um programa de incubação desenvolvido para o setor público, com formato 

voltado para empreendedores inovadores e setores econômicos estratégicos de cada estado e 

com metodologia de mentoria e avaliação desenvolvidas por organização com relevante 

experiência em empreendedorismo inovador. Além disso, trata-se de um programa já 

consolidado: com início em 2008, já contou com seis edições no estado de Santa Catarina e foi 

estendido para os estados do Amazonas, Espírito Santo e Paraná. 

 

 

5.1.1 MobiLab 

 

 

O MobiLab é o Laboratório de Inovação em Mobilidade da PMSP e está ligado à 

SMT, à Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e à São Paulo Transporte (SPTrans). A 

iniciativa partiu da necessidade de desenvolvimento de novas soluções tecnológicas a fim de 

disponibilizar para a população informações do sistema de transporte público de São Paulo, que 

gera um volume de milhões de dados diários sobre a mobilidade na cidade.  

O Programa Residência MobiLab, criado em julho de 2016, tem como objetivo 

reunir startups que produzem soluções inovadoras de mobilidade urbana e oferecer espaço de 

coworking, programa de mentoria personalizado, acesso a diversos dados de mobilidade, apoio 

técnico, entrada livre em eventos e, para as startups que cumprirem as suas metas, certificado 

de participação no programa e no Demo Day MobiLab. 

Para conduzir os processos de contratação das iniciativas, o MobiLab optou por 

instituir um concurso de projetos e, para tanto, aplica a Lei de Licitações, na modalidade de 

concurso público. Essa opção é a maior inovação do programa, pois possibilita contratar 

soluções de tecnologia para resolver problemas públicos de mobilidade que não sejam soluções 

prontas já desenvolvidas por empresas. Essa opção permite, portanto, a contratação de projetos 

mais adequados às demandas das instituições de mobilidade da cidade. Em outros termos, 
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busca-se uma customização capaz de inverter um conflito recorrente nas licitações: contratar 

uma solução adaptada ao problema, ao invés de um problema adaptado à solução. 

Baseados em um Termo de Referência, que descreve os problemas e as demandas 

do PMSP, os participantes submetem propostas na forma de protótipos ou projetos em 

desenvolvimento, que são avaliados e ranqueados conforme o impacto. São premiados e 

contratados os mais bem colocados, desde que atendam aos requisitos jurídicos relativos à 

regularidade da documentação. 

Os contratados contam com o apoio técnico dos especialistas da SPTrans, CET e 

SMIT para o desenvolvimento dos projetos, para que possam oferecer soluções de impacto na 

mobilidade não só para a PMSP, mas a outros entes federativos e para o mercado. 

  

 

5.1.2 Sinapse da Inovação 

 

 

O programa Sinapse da Inovação tem por objetivo capacitar empreendedores 

inovadores por meio de mentorias, financiamentos e promoção de feiras e rodadas de negócios 

para transformar suas ideias em projetos de sucesso. O programa é integralmente financiado 

por recursos públicos, tendo uma maior participação das FAPEs e, em menor escala, dos 

SEBRAEs. 

Idealizado em 2008 pela CERTI, o programa já realizou seis edições em Santa 

Catarina por meio de parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de 

Santa Catarina (FAPESC) e com o SEBRAE/SC. Em 2015, foi lançada a primeira edição do 

programa no Amazonas, mediante parceria com a Secretaria de Estado de Planejamento, 

Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEPLANTCI) e da FAPEAM. Em 2017, 

foi lançada uma edição do programa no Espírito Santo, promovida pela FAPES. Por fim, em 

2018, o programa chegou ao estado do Paraná, em parceria com a Fundação Araucária. 

O Sinapse tem uma duração aproximada de 20 meses e é dividido em seis etapas, 

quais sejam: 

• Etapa 0 (dois meses): Análise do Ecossistema de Inovação da Região, durante a 

qual são identificados aspectos como vocações, potenciais, tendências e oportunidades 

econômicas, sociais e ambientais e os principais atores do ecossistema, de modo que ele seja 

elaborado de maneira personalizada para cada região. 
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• Etapa 1 (dois meses): Articulação e Preparação, quando ocorre a definição dos 

comitês de governança, preparação do portal, a elaboração de ferramentas e materiais de 

marketing e articulação com incubadoras e pré-incubadoras parceiras. 

• Etapa 2 (dois meses): Lançamento e Divulgação, quando é feita a publicação do 

edital e organizados eventos de divulgação em universidades, escolas técnicas, incubadoras, 

associações e empresas. 

• Etapa 3 (sete meses): Capacitação, Proposição e Seleção, momento a partir do 

qual os empreendedores inscritos recebem capacitações para o aprimoramento de suas ideias. 

Os projetos selecionados passam às três fases seguintes. Ao final, são selecionados cerca de 

cem projetos para a etapa de subvenção econômica: 

- Fase 1: Submissão das Ideias (meta: 1.000 propostas); 

- Fase 2: Projeto de Empreendimento (meta: 300 propostas); 

- Fase 3: Projeto de Fomento (meta: 200 propostas). 

• Etapa 4 (oito meses): Pré-incubação, em que os projetos selecionados recebem 

orientações para abertura de empresa, suporte para aperfeiçoamento do produto durante um 

período de seis meses, capacitações e suporte para contato com clientes e investidores. 

• Etapa 5 (um mês): Auditoria e Avaliação das Empresas, etapa final, cujo objetivo 

é verificar a evolução alcançada por cada uma delas. 

O processo de seleção dos empreendedores é progressivo e realizado por dois 

avaliadores com base nos seguintes critérios: (1) grau de inovação da solução proposta; (2) 

diferencial de mercado para resolução do problema; e (3) uso de tecnologias e métodos 

científicos. São adotados outros critérios não especificados pela organização do programa, caso 

a caso. Os projetos são continuamente avaliados durante todas as etapas do Sinapse. Para isso, 

são utilizados indicadores baseados em critérios científicos formulados por professores de 

universidades parceiras e colaboradores da CERTI. 

 

 

5.2 Experiências privadas brasileiras 

 

 

Existe um número muito mais expressivo de programas de incubação e aceleração 

na iniciativa privada, o que nos levou a uma seleção mais criteriosa das características 

semelhantes às do PRM. 
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A seleção do caso Eretz.bio ocorreu por ser um programa de incubação na área da 

saúde, com mentoria e participação das áreas médicas e de inovação do Grupo Albert Einstein, 

assim como disponibilização de espaço dedicado e de acesso a laboratórios de pesquisa e 

equipamentos técnicos do grupo. O programa foi um dos inscritos na categoria “Agente 

Executor” do PRM e ficou em segundo lugar9. 

A seleção dos casos Endeavor Brasil, Cubo e Startup Farm ocorreu por serem 

programas de aceleração desenvolvidos por organizações com relevante experiência na 

identificação de empreendedores, empresas e projetos com potencial de impacto econômico e 

socioambiental, possibilitando a identificação de requisitos necessários para que projetos de 

inovação em estágio intermediário de desenvolvimento tenham maior possibilidade de 

prosseguimento, de financiamento e viabilidade mercadológica. 

 

 

5.2.1 Endeavor Brasil 

 

 

A Endeavor é uma organização global sem fins lucrativos presente em 30 países. 

Seu principal objetivo é apoiar empreendedores de alto impacto oferecendo programas de 

mentoria e de mobilização do poder público para promover um ambiente de negócios mais 

favorável para as scale-ups. A organização é financiada por uma rede de embaixadores, 

composta de CEOs de grandes empresas, que realizam doações anuais. 

A Endeavor Brasil identifica empreendedores com potencial de impacto na sua área 

de atuação e com potencial para escalar, ou seja, crescer sem que os seus custos operacionais 

cresçam na mesma proporção. Seus principais alvos são empreendedores scale-ups, que se 

caracterizam por serem empresas/startups mais antigas que já se provaram mais eficientes do 

que as suas concorrentes em algum nível e apresentam inovação em produto ou modelo de 

negócio. Embora não haja restrição de tempo de existência, as scale-ups geralmente não são 

empresas que estão nos seus primeiros anos de vida. Essas empresas apresentam um 

crescimento de, em média, 20% ao ano por três anos consecutivos, sem que os seus custos 

tenham crescido na mesma proporção. 

 
9 RESULTADO PRELIMINAR DO EDITAL Desafio CAIXA – PMSP: Residência Maker. Disponível em: 

<http://residenciamaker.prefeitura.sp.gov.br/resultado/>. Acesso em: 3 ago. 2019. 
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Os dois principais programas da Endeavor Brasil são: Programa Scale-Up e 

Programa Empreendedor Endeavor. O primeiro é um programa de apoio a empreendedores com 

potencial de alto impacto cujo objetivo é acelerar o crescimento de suas empresas por meio de 

mentorias com a rede Endeavor Brasil e conexões diretas entre empreendedores em estágios e 

com ambições semelhantes. Já o Programa Empreendedor Endeavor é uma mentoria coletiva 

realizada em rede após seleção de empreendedores de impacto que possuem modelo escalável. 

O programa tem diversas etapas e um processo seletivo complexo. O intuito é oferecer mentoria 

para conectar empreendedores de alto potencial com pessoas que podem ajudar a alavancar os 

seus negócios. A Endeavor Brasil não oferece nenhum aporte financeiro aos empreendedores 

apoiados – seu apoio é feito unicamente por meio de programas de mentoria em rede. Mesmo 

após o término do programa, esses empreendedores continuam a integrar a rede. 

A partir de uma parceria com a Matriz BCG10, a Endeavor Brasil realizou uma 

rodada de consultas com os empreendedores da sua rede para entender e identificar as principais 

dificuldades àqueles que estão crescendo no Brasil. O principal gargalo apontado foi a 

burocracia, destacando-se a dificuldade nos processos de abertura, regularização e fechamento 

de empresas. Segundo levantamento de 2015 da própria Endeavor Brasil (2015b), leva-se em 

média, no Brasil, 129 dias para abrir uma empresa, tempo muito superior ao de outros países. 

É importante notar que o universo inovador das startups e scale-ups é um ambiente no qual 

ideias circulam constantemente e que deve ser aberto à experimentação de novos formatos de 

produtos e negócios. A burocracia excessiva desestimula essa dinâmica, tornando o ambiente 

menos tolerante à tentativa e erro, inerentes à realidade empreendedora. Em um ambiente de 

circulação de ideias, esse engessamento burocrático é um desestímulo. 

A partir do diagnóstico desse problema, a Endeavor Brasil criou, em 2015, em 

parceria com o Governo do Estado do Rio Grande do Sul e a Prefeitura de Porto Alegre, o 

Projeto Simplificar, cujo principal objetivo era agilizar o processo de abertura de empresas na 

cidade. Como é comum no setor público, o programa foi descontinuado após a troca de 

administração.  

Apesar de São Paulo ser a 1ª colocada no Índice de Cidades Empreendedoras da 

Endeavor Brasil (2015b), estima-se que, atualmente, são necessários 88 dias para abrir um novo 

negócio na cidade. Observa-se que os processos mais demorados estão ligados aos órgãos de 

 
10 “A matriz BCG é uma forma consagrada de se fazer a análise de portfólio de produtos [...] proporcionando 

clareza na análise do ciclo de venda deles. Essa ferramenta deve ajudar [...] a melhorar sua carteira de produtos 

ou serviços, priorizando aqueles que melhor equilibram maior potencial de lucro com menos recursos [...]. Na 

prática, a matriz BCG vai [...] ajudar a ter clareza dos produtos que geram mais receita com menor investimento 

de tempo e dinheiro em marketing e vendas” (ENDEAVOR BRASIL, 2015a). 
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licenciamento: alvará de funcionamento, alvará de vigilância sanitária, licença ambiental e 

Alvará de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (APPCI). Assim, tendo como referência a 

experiência do Projeto Simplificar no Rio Grande do Sul, foi realizada uma parceria entre a 

Endeavor Brasil e a PMSP que deu origem ao programa Empreenda Fácil, cujo objetivo 

também era reduzir o número de dias necessários para abertura de empresa na cidade. 

 

 

5.2.2 Startup Farm 

 

 

A Startup Farm foi criada em 2011, em São Paulo, com o objetivo de auxiliar no 

desenvolvimento (aceleração) de startups. Desde sua criação, já foram realizadas 24 edições do 

seu programa de aceleração, em seis cidades brasileiras: São Paulo, Florianópolis, Rio de 

Janeiro, Brasília, Belo Horizonte e Campinas. Já foram aceleradas 281 startups, lideradas por 

mais de 900 empreendedores (farmers). 

Em 2016, a organização lançou, em parceria com o Banco do Brasil, o programa 

“Ahead”, cujo objetivo era acelerar startups em um programa de seis meses de duração, 

divididos em três módulos: 

 Laser Focus (presencial): imersão com foco na construção do modelo de 

negócios a partir de acesso à rede de mentores, parceiros e investidores. Duração: 

cinco semanas. 

 Get Sales Done (remoto): realização de análises semanais de estratégias de 

vendas, além de aprofundamento dos conceitos de métricas e OKRs (método de 

definição de metas “objective and key results”) e continuidade do 

desenvolvimento do produto em paralelo. Duração: cinco semanas. 

 Fundraising (remoto): continuação do trabalho de desenvolvimento do produto 

ou serviço, buscando melhorar as métricas de desempenho. Esse é o momento 

de organizar a startup para receber investimentos. Duração: quinze semanas. 

Ao longo desses três módulos, são oferecidos conteúdos e palestras com foco em 

organização de equipe, missão e propósito, finanças, marketing, aconselhamento, questões 

legais, recursos humanos, comunicação, vendas, validação de propostas de valor, entre outros. 

Os principais meios de transmissão de conteúdo são as mentorias e as trocas de experiências 

com as demais startups participantes e empresários e técnicos especialistas no ramo. Ao final 
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do programa, a Startup Farm pode investir nos projetos, conforme avaliação da startup na 

rodada seguinte de investimento. Quanto melhor for a avaliação, maior o investimento 

realizado. O teto de participação da Farm é de R$ 150 mil. 

Além dessa ação direta com as startups, a Farm também realiza trabalho de 

corporate venture e corporate innovation, ou seja, atua com grandes empresas que desejam se 

relacionar com o ecossistema empreendedor. Tal trabalho se iniciou em 2011, a princípio com 

foco em empresas de tecnologia (IBM, Microsoft, Google, Blackberry, entre outras). Ao longo 

do tempo, empresas de outros ramos e setores demonstraram interesse nessa possibilidade e 

passaram a procurar a Startup Farm para desenvolver esse relacionamento. 

No que diz respeito à interação com o poder público, a Farm já realizou projetos de 

consultoria para o SEBRAE e foi responsável pela seleção das duas primeiras turmas do 

programa Seed de desenvolvimento de startups do Governo do Estado de Minas Gerais. Além 

disso, tem relação próxima e de cooperação com os principais atores governamentais das várias 

esferas de poder que se relacionam com startups e procura participar da discussão e da 

construção de políticas que tenham o potencial de impactar no ecossistema de inovação. Nesse 

sentido, destaca-se seu relacionamento com o Dínamo, grupo de discussões de políticas 

públicas relacionadas ao empreendedorismo criado com a participação do CEO da Startup 

Farm. 

A Farm também participa do InovAtiva Brasil, programa que se propõe a ser uma 

porta de acesso das startups a programas de aceleração, sendo potenciais participantes do 

programa Ahead.  

Reconhecendo que o ambiente de inovação no Brasil vem amadurecendo nos 

últimos anos, a Startup Farm entende que uma das maiores dificuldades desse ecossistema no 

país é o relacionamento de empresas com startups, que deve ser desenvolvido com o intuito de 

ir além de uma simples relação de cliente e fornecedor. Muitas empresas ainda não têm a 

expectativa desse nível de relacionamento e interação, e, portanto, essa mudança de cultura e 

mentalidade é o primeiro passo para uma maior abertura a um trabalho conjunto, necessário à 

consolidação de programas efetivos de apoio a esses empreendedores. 
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5.2.3 Cubo 

 

 

O Cubo é um programa de residência cujo objetivo é fomentar networking constante 

entre startups, grandes empresas, investidores e universidades. O programa foi idealizado em 

2015 pelo Itaú Unibanco em parceria com a venture capital norte-americana Redpoint eventures 

e é hoje um dos maiores centros de empreendedorismo tecnológico da América Latina11, com 

espaço para abrigar mais de 200 startups. 

A seleção de projetos para a residência do Cubo é realizada por meio de entrevistas 

com avaliação por membros do Itaú Unibanco e da Redpoint eventures. Para fazer parte do 

programa, as startups devem apresentar uma solução com potencial de escala que já tenha sido 

testada pelo mercado e que tenha clientes definidos. As startups podem ser dos mais diversos 

setores da economia. Os empreendedores do Cubo estão em uma faixa etária média de 35 anos, 

geralmente já passaram por grandes empresas e possuem capital suficiente para sobreviver 

cerca de dois anos sem salário para testar a sua hipótese de negócio. Esse modelo não é voltado 

para empreendedores iniciantes. 

O programa não tem um tempo específico de duração, podendo cada empresa 

permanecer residida conforme for necessário para o seu desenvolvimento. O Cubo, no entanto, 

realiza entrevistas periódicas, a cada seis meses, com os empreendedores para avaliar a sua 

evolução. Caso não seja satisfatória, o programa pode solicitar o desligamento da startup. 

O maior diferencial do Cubo é o acesso ao seu espaço de networking, que 

proporciona conexão e acesso ao mercado, curadoria, matchmaking e visibilidade da marca. O 

ecossistema oferece espaço fixo de trabalho e salas de reunião, e o aluguel pode chegar a cerca 

de R$ 1.000,00 por cada posto de trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 
11 “Novo Cubo Itaú inaugura em agosto e será maior centro de empreendedorismo da América Latina”. 

ASSESPRO PR, 2018. Disponível em: <https://www.assespropr.org.br/novo-cubo-itau-inaugura-em-agosto-e-

sera-maior-centro-de-empreendedorismo-da-america-latina/>. Acesso em: 4 ago. 2019. 



57 

 

 
 

5.2.4 Eretz.Bio 

 

 

Eretz.bio é uma iniciativa da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert 

Einstein que tem como objetivo fomentar o ambiente de empreendedorismo e inovação em 

saúde, oferecendo a empreendedores um ambiente voltado ao desenvolvimento de projetos, 

com suporte técnico de especialistas do setor da saúde e laboratórios do Einstein e de uma rede 

nacional e internacional de lideranças científicas, gestores e mentores de startups. O programa 

é considerado pioneiro no fomento ao ambiente de inovação em saúde no Brasil. 

A Eretz.bio configura-se como um polo fomentador de inovação e criação de novas 

empresas dedicadas a produzir ciência, tecnologia e soluções para a área da saúde. Para isso, 

realiza eventos que unem players e influenciadores do ecossistema de inovação e 

empreendedorismo em saúde nacionais, bem como parceiros internacionais, e promove o 

desenvolvimento de startups. 

As startups participantes do programa têm disponível um espaço de coworking 

localizado em uma das unidades na cidade de São Paulo, com estrutura voltada para o 

desenvolvimento de seus negócios. Além disso, a Eretz.bio oferece acesso à infraestrutura de 

laboratórios e equipamentos do Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa (IIEP), localizado no 

bairro do Morumbi, e apoio de especialistas do Centro de Inovação Tecnológica (CIT) e do 

Laboratório de Inovação em questões como propriedade intelectual, desenvolvimento de 

software e de equipamento, preparação de projetos, captação de recursos e acesso a linhas de 

fomento. 

A Eretz.bio oferece duas modalidades de incubação, quais sejam: 

• Incubação Presencial: espaço fixo no escritório de coworking; 

• Incubação Virtual: acessos esporádicos ao escritório de coworking. 

São acolhidas 15 startups residentes e 15 virtuais simultaneamente. A seleção de 

startups é realizada pela equipe de inovação em colaboração com profissionais de diversas áreas 

técnicas e de especialidades do Einstein, de forma contínua ao longo do ano. 

Além da incubação, as startups podem ter outras interfaces com o Einstein, tais 

como: apoio em marketing e desenvolvimento de negócio; apoio do Laboratório de Inovação; 

contato com investidores-anjo, capital de risco e investimento público; suporte em propriedade 

intelectual; suporte em editais de fomento; acesso a mentores internos e externos; suporte para 
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internacionalização; investimento; codesenvolvimento; acesso ao Laboratório de Pesquisa; 

projetos de pesquisa, validação técnica e piloto no Einstein. 

Os diferenciais do programa estão calcados no apoio à desburocratização da saúde 

e o acesso às estruturas do próprio Einstein.  

 

 

5.3 Experiências internacionais 

 

 

A inovação vem alcançando uma dimensão estratégica na maioria dos países 

desenvolvidos, tornando-se preocupação central de governos ante os desafios contemporâneos. 

A Comissão Europeia, órgão executivo formado por 28 membros representantes de todos os 

países da União Europeia e que defende os interesses gerais da UE, elaborou o Plano Estratégia 

Europa 2020, que descreve que o crescimento sustentável está cada vez mais ligado à 

capacidade dos países de inovar e adaptar-se a um ambiente mais competitivo e em constante 

mudança. O documento indica que é preciso investir esforços cada vez maiores na criação de 

ecossistemas que incentivem a inovação, pesquisa e desenvolvimento, bem como o 

empreendedorismo. Os investimentos do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional para o 

período de 2014-2020 estão concentrados em quatro prioridades temáticas: inovação e 

pesquisa; agenda digital; apoio a pequenas e médias empresas; e economia de baixo-carbono. 

Existe atualmente uma multiplicidade de laboratórios de inovação pelo mundo, com 

tendências de expansão tanto dentro quanto fora dos governos. Os chamados laboratórios de 

inovação têm assumido estruturas semelhantes em diversos países do mundo. O Mindlab, na 

Dinamarca, e a Nesta, no Reino Unido, por exemplo, são experiências dentro do setor público 

que priorizam o risco e a experimentação, atuando com diversas formas de financiamento, e 

que influenciam diretamente questões de interesse público. Kattel e Karo (2016) referem-se a 

esses espaços como “organizações experimentais”. 
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5.3.1 Nesta 

 

 

A Nesta é uma fundação britânica voltada para a inovação que atua mediante 

programas e projetos, investimento, políticas públicas e pesquisa, além de firmar parcerias com 

diversos setores com o intuito de promover a inovação. 

Foi originalmente criada em 1998 pelo governo britânico como NESTA – National 

Endowment for Science, Technology and the Arts (Dotação Nacional para a Ciência, Tecnologia 

e Artes – tradução livre) com uma dotação de £ 500 milhões proveniente da Loteria Nacional 

do Reino Unido (UK National Lottery). Tal dotação é atualmente mantida por um truste privado 

com o objetivo de financiar projetos. Em 2010, o Reino Unido transformou o status da Nesta 

de órgão público executivo para órgão filantrópico, e, em 2012, a organização passou a chamar-

se apenas Nesta. 

Atualmente, a organização atua nas seguintes áreas: 

• Indústrias criativas e cultura: apoio a iniciativas de promoção do 

desenvolvimento da economia criativa, cultura e artes; 

• Educação: apoio a iniciativas que desenvolvam habilidades e conhecimento 

para preparar profissionais para empregos do futuro; 

• Inovação Governamental: apoio a iniciativas que promovam a reforma de 

serviços públicos e um maior engajamento cidadão por meio do uso de dados e 

tecnologia; 

• Saúde: apoio a iniciativas que coloquem as pessoas no centro de assuntos 

relacionados à sua saúde, cuidado e bem-estar; 

• Políticas de Inovação: apoio a iniciativas governamentais de inovação com o 

intuito de promover o crescimento; 

• Futurescoping: acompanhamento de novas tecnologias que resolvam problemas 

reais. 

A Nesta entende que as políticas de inovação em todo o mundo não têm se mostrado 

efetivas ou inclusivas o suficiente: existe pouco investimento empresarial em P&D; o 

crescimento da produtividade está estagnado; as políticas para esse fim não têm avançado na 

mesma velocidade que as tendências tecnológicas. Nesse sentido, a Nesta atua em parceria com 

governos e tomadores de decisão para aprimorar ações governamentais voltadas à inovação. 

Além do governo britânico, a organização atua com parceiros em mais de 30 países. Também 
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mantém parcerias com organizações e empresas britânicas e internacionais que atuam na área, 

como a Innovate UK, Comissão Europeia, OCDE, Banco Mundial, Universidades de 

Cambridge e Oxford, Bloomberg Philantropies, Pearson, Google, KPMG, entre outras. Entre 

suas principais ações em políticas de inovação estão: a produção de pesquisas e análises 

utilizando big data; o desenvolvimento de programas de capacitação para agentes públicos; e a 

promoção de debate público sobre a temática.  

Desde a sua fundação, a Nesta já trabalhou em parceria com governos de mais de 

30 países e diversas administrações municipais e locais dentro e fora do Reino Unido. A 

vertente deste trabalho em inovação governamental consiste em prestar apoio a governos na 

reforma de serviços públicos, identificação de necessidades sociais e engajamento cidadão 

utilizando dados e tecnologias. 

Um dos projetos da fundação que vale destaque é o Innovation Growth Lab (IGL), 

plataforma global colaborativa cujo objetivo é promover, em governos e agências de inovação, 

uma abordagem experimental, ou seja, disseminar a prática de testes para novas políticas e 

instrumentos de inovação e manter uma avaliação rigorosa, de modo a aprimorá-las e corrigi-

las quando necessário. 

Também vale mencionar o projeto Global Innovation Policy Accelerator, iniciativa 

da Nesta voltada para políticos e administradores da área de inovação oriundos de 15 países 

emergentes da América Latina, Sudeste Asiático, Índia, África e Oriente Médio. O intuito desse 

programa é desenvolver uma plataforma colaborativa, utilizando a experiência do Reino Unido 

como benchmark, para o compartilhamento de soluções para problemas comuns relacionados 

a políticas de inovação. O programa é financiado pelo Fundo Newton, do governo britânico, e 

realizado em parceria com acadêmicos das Universidades de Oxford e Manchester e 

organizações locais dos países participantes. 

A Nesta é uma organização apontada por especialistas brasileiros como referência 

mundial em articulação do ecossistema de inovação. Ainda que essa experiência esteja distante 

da realidade brasileira, ela é relevante por comprovar a importância da interação entre o setor 

público, o setor privado e a academia. 
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5.3.2 EURITO 

 

 

O EURITO é um programa fundado pela Comissão Europeia com duração 

preestabelecida de 36 meses. Iniciado em 1º de janeiro de 2018 e com conclusão prevista para 

31 de dezembro de 2020, seu objetivo principal é desenvolver indicadores mais relevantes, 

inclusivos, confiáveis e abertos (“Relevant, Inclusive, Trusted and Open” – RITO) para 

impulsionar e apoiar políticas de inovação, por meio de métodos de mapeamento do 

ecossistema de inovação, como dados, software e conhecimento. O programa pretende 

desenvolver melhores políticas de pesquisa e inovação, criar oportunidades para inovação 

aberta, alcançar uma melhor compreensão dos sistemas de inovação e estabelecer novas redes 

de colaboração entre administradores públicos, pesquisadores e empresas fornecedoras de 

dados. 

A iniciativa é realizada em parceria com a Universidade Técnica da Dinamarca 

(DTU), instituto alemão de pesquisa Fraunhofer-Gesellschaft, Cotec (fundação espanhola para 

a inovação) e autoridades públicas. O projeto é financiado pelo programa da Comissão Europeia 

Horizon 202012, que disponibilizará recursos durante sete anos (de 2014 a 2020) para apoio a 

projetos europeus em pesquisa e inovação. 

O programa EURITO prevê a realização de cinco fases, quais sejam: 

• Escopo: identificação das necessidades de formuladores de políticas de pesquisa 

e inovação, bem como das lacunas de dados existentes; 

• Exploração: levantamento de oito questões-chave identificadas durante a fase 

“escopo” e desenvolvimento de projetos-piloto utilizando big data e novos 

métodos de análise de dados para responder a essas questões; 

• Coleta e análise de dados: definição de quatro projetos-piloto escaláveis de 

dados com o maior potencial de tornarem-se política pública, possibilitando a 

elaboração de indicadores de inovação mais relevantes, inclusivos, oportunos, 

confiáveis e abertos; 

• Validação: validação sistêmica dos indicadores gerados na etapa anterior com 

o objetivo de gerar confiança em seu uso; 

 
12 Disponível em: <https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/>. Acesso em: 4 ago. 2019. 
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• Comunicação e disseminação: aumento do impacto e melhoria da transparência 

dos resultados, disseminando-os de maneira acionável e reprodutível, por meio 

de conjuntos de dados abertos, repositórios de códigos abertos e visualizações 

de painéis de dados interativos. 

O caso EURITO é relevante por ser uma iniciativa financiada e coordenada pelo 

setor público, com participação da academia, que busca estruturar um sistema comum de 

métricas, dados e indicadores do ecossistema de inovação europeu, complexo em virtude das 

características diversas de cada país. 

 

 

5.4 Apontamentos baseados nos casos 

 

 

Os dados coletados nas entrevistas realizadas com os gestores dos programas de 

inovação selecionados foram sistematizados conforme os agrupamentos adotados no roteiro 

(Apêndice A), quais sejam: modelo do programa, público alvo, serviços oferecidos, critérios de 

seleção, indicadores de avaliação, implementação e acompanhamento de projetos, mantendo a 

classificação entre iniciativas públicas e privadas, conforme o Quadro 4.
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QUADRO 

BENCHMARKING 

Iniciativas públicas Iniciativas privadas 

Residência 

Mobilab 
Sinapse da Inovação Endeavor Brasil Startup Farm Cubo Eretz.bio 

Modelo do 

programa 

(1) Concurso de 

projetos 

(2) Residência, 

através de edital 

de chamamento 

público. 

Duração: 6 

meses, podendo 

haver renovação 

e desligamento. 

Capacitação de empreendedores 

através de 3 fases: 

1- Caracterização do problema, 

da solução, do diferencial e da 

equipe 

2- Pré-incubação (detalhamento 

do projeto) 

3- Incubação (detalhamento do 

projeto de fomento) 

Duração: 18 meses. 

Apoio a 

empreendedores 

(pessoas físicas) com 

potencial de impactos 

na sua área de 

atuação e com 

potencial de 

crescimento/escalabil

idade. 

Duração: 7 meses. 

Aceleração através de 

3 fases: 

1. Formatação do 

modelo de negócios 

(imersão);  

2. Vendas: conteúdos e 

mentorias para 

alavancar vendas e 

desenvolver o seu 

produto em paralelo; 
3. Investimento: 

realizar projeções, 

avaliar necessidade de 

capital e o volume de 

dinheiro necessário 

para viabilizar o 

negócio. 

Duração: 6 meses. 

Programa de 

Residência no 

espaço físico do 

Cubo cujo 

objetivo é 

fomentar 

networking 

constante com 

grandes empresas, 

investidores e 
universidades. 

Duração: variável 

conforme a 

necessidade da 

empresa. A cada 

6 meses, pode ser 

"expulsa", caso 

não evolua. 

Além de incubação, o 

programa tem como principal 

diferencial o 

codesenvolvimento dos 

produtos, oferecendo aos 

participantes o suporte do CIT 

– Centro de Inovação 

Tecnológica, dos laboratórios 

e do corpo de profissionais do 

grupo Einstein. 
Duração: 6 meses, com 

seleções mensais. 

Público-alvo Startups que 

possuam 

ferramenta de 

mobilidade em 

estágio inicial 

(ao menos um 

protótipo já 

desenvolvido). 

Empreendedores 

(predominantemente com 

vínculos com a academia). 

Scale-ups. Startups e 

empreendedores de 

diversos setores em 

estágio inicial, com 

equipes formadas e 

ideia estruturada.  

Empresas B2B 

que resolvem um 

problema real, de 

um mundo real, e 

criam solução 

(produto) com 

potencial de 

escala. Foco em 

empreendedores 

experientes. 

Empreendedores das áreas de 

saúde e tecnologia. 
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QUADRO 

BENCHMARKING 

Iniciativas públicas Iniciativas privadas 

Residência 

Mobilab 
Sinapse da Inovação Endeavor Brasil Startup Farm Cubo Eretz.bio 

Serviços oferecidos Apoio de 

técnicos da 

PMSP 

(transporte), 

espaço de 

coworking, 

mentoria 

personalizada, 

acesso a dados de 

mobilidade, 
acesso a eventos. 

Mentoria, financiamento, feiras 

de negócios, capacitação para 

desenvolvimento dos projetos e 

entrada no mercado. 

Mentoria através de 

rede, matchmaking. 

Acompanhamento 

contínuo das startups 

durante as 3 fases do 

programa, mentorias, 

promoção de pitch 

sessions, estratégias de 

promoção de vendas e 

desenvolvimento de 

produto e projeções de 

investimentos. 

Ambiente de 

conexão e acesso 

ao mercado, 

curadoria, 

matchmaking, 

acesso à 

plataforma digital 

do Cubo, 

visibilidade da 

marca, espaços 
fixos de trabalho 

e salas de reunião 

(custo aprox. de 

R$ 1000). 

Espaço de coworking, 

mentoria e capacitação, 

acesso à infraestrutura de 

laboratórios, contato com o 

corpo clínico do grupo 

Einstein, intercâmbio com 

incubadora do Vale do Silício. 

Critérios de seleção Critérios 

estabelecidos em 

cada edital de 
chamamento. 

São selecionadas 

as startups cuja 

ferramenta tenha 

maior potencial 

de impacto na 

mobilidade da 

cidade.  

Seleção progressiva realizada 

por dois avaliadores através de 

um sistema de régua cromática. 
Critérios: 

- Grau de inovação da solução 

proposta 

- Diferencial de mercado para 

resolução do problema 

- Uso de tecnologias e métodos 

científicos 

- entre outros. 

Equipe identifica 

empreendedores/emp

resas com potencial 
de impacto em sua 

área de atuação e 

com potencial para 

“escalar”. São 

selecionados 

empreendedores que 

apresentem alguma 

solução que se 

destaca, em geral em 

modelo de negócio 

ou em produto. 

As equipes devem 

demonstrar capacidade 

de executar o projeto a 
que se propõem e ter 

conhecimento de 

mercado, experiências 

prévias no setor.  

Critério: ter ao menos 2 

sócios (founders) com 

disponibilidade para 

participar 

presencialmente das 

primeiras 5 semanas do 

programa em São 
Paulo. 

Processo seletivo 

inicial através de 

entrevista com 
diretor e painel 

composto pelo 

Itaú e Redpoint. 

Critérios: 

- Startup (não tem 

setor específico); 

- Produto 

desenvolvido e 

modelo de 

negócio a ser 

testado; 
- Clientes 

definidos. 

É verificado potencial de 

patente ou potencial de 

mercado do produto. A 
seleção é realizada por 

consultores médicos e de 

pesquisa. 

Critérios: solução que o grupo 

Einstein tenha interesse em 

desenvolver. 
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QUADRO 

BENCHMARKING 

Iniciativas públicas Iniciativas privadas 

Residência 

Mobilab 
Sinapse da Inovação Endeavor Brasil Startup Farm Cubo Eretz.bio 

Indicadores de 

avaliação 

Não 

especificado. 

Projetos são avaliados em todas 

as fases. Formulação de 

indicadores baseada em critérios 

científicos formulados por 

professores da UESC 

colaboradores da CERTI 

(indicadores não especificados). 

Analisa-se o 

crescimento do 

negócio, seja em 

termos de 

faturamento ou de 

geração de emprego. 

Os indicadores 

variam a depender do 

negócio que está 

sendo analisado. 

Projetos são avaliados 

de modo a entender se 

estão no momento 

certo e os indicadores 

são definidos caso a 

caso. São analisados, 

por exemplo, o 

desenvolvimento da 

equipe, a capacidade de 

venda e a estruturação 
da empresa como um 

todo. 

Avaliação e 

indicadores são 

subjetivos, 

variando 

conforme a 

empresa. 

Avaliação realizada por 

gestores da Diretoria de 

Inovação em Saúde e 

consultores do grupo 

mantenedor do Einstein.  

Não são utilizados indicadores 

universais, mas sim de acordo 

com cada caso, podendo ser 

considerado: receita das 

startups; efetividade das 
soluções propostas; timing; 

potencial de mercado etc. 

Implementação e  

acompanhamento 

de  

projetos 

Possibilidade de 

contratação da 

startup por parte 

do poder público 

através de 
contrato de 

desenvolvimento, 

não envolvendo 

implantação e 

manutenção. 

Plano de 

monitoramento 

específico para 

cada startup, de 

acordo com sua 

necessidade. 

Possibilidade de implementação 

dos produtos pelo mercado. 

Projetos acompanhados até o 

estágio em que concluem o 

programa, estando aptos a 
entrarem no mercado. A 

organização realiza 

acompanhamento sistêmico em 

cada estado para avaliar o 

retorno do programa em termos 

de fomento ao desenvolvimento 

econômico frente aos recursos 

investidos. Os antigos 

participantes passam a integrar a 

rede de colaboradores e 

participam frequentemente das 
atividades em novos ciclos. 

Não existe 

obrigatoriedade de 

implementação dos 

projetos. 

O acompanhamento 
continuado se dá 

pelos próprios 

empreendedores, que 

passam a integrar a 

rede de mentores da 

organização. 

Possibilidade de 

investimentos nas 

startups, que passariam 

a fazer parte do 

portfólio da Farm. 
Acompanhamento 

continuado durante e 

após o programa. 

Empreendedores 

passam a integrar a 

rede da Farm, que 

promove 

continuamente a troca 

de experiências entre 

seus membros. 

Não foi 

mencionada 

obrigatoriedade 

de implementação 

dos projetos. 
Acompanhamento 

contínuo da 

evolução das 

empresas. 

Possibilidade de 

codesenvolvimento de 

produtos. Startups participam 

de eventos como o Circuito 

Einstein de Startups e o 
Encontro de 

Empreendedorismo em Saúde 

para promover os produtos 

junto ao mercado potencial 

(outros grupos hospitalares, 

laboratórios, clínicas, 

profissionais etc.). 

Acompanhamento contínuo 

da equipe técnica do Einstein 

durante o desenvolvimento do 

produto. 

Quadro 4 – Sistematização de dados do benchmarking 

Fonte: entrevistas com gestores.
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Com base no estudo dos casos selecionados e das entrevistas realizadas, é possível 

identificar aspectos comuns ou pontos de atenção que emergem das virtudes e dificuldades de 

cada modelo, destacadas a seguir: 

• Programas mais experimentados, que já tiveram diversas edições, têm 

conseguido aperfeiçoar seus métodos, estruturas e equipes para promover 

incubações com menor duração e melhores resultados. Logo, há uma relação 

inversa entre a duração das etapas de incubação ou aceleração dos programas e 

a sinergia dos agentes (promotores, rede de mentores, especialistas da academia, 

desenvolvedores e financiadores do programa); 

• A caracterização dos problemas, sejam eles demandas por políticas públicas, 

sejam necessidades do mercado, é um fator importante para possibilitar a 

identificação do potencial de impacto de projetos em estágios iniciais. Nesse 

sentido, a promoção de desafios pode auxiliar as instituições promotoras quanto 

à especificação dos problemas para os programas e quanto às possíveis soluções 

que possam vir do ecossistema de inovação; 

• A disponibilidade de espaço físico e laboratórios dedicados ao programa, que 

possibilitem a construção de protótipos e a validação científica, é fundamental 

para possibilitar a interação entre os participantes, o desenvolvimento dos 

projetos e a realização de atividades de capacitação, mentorias e apresentações; 

• Para projetos em estágios iniciais de desenvolvimento, tão importante quanto o 

apoio técnico de especialistas ou o acesso a dados é a possibilidade de vivenciar 

a realidade dos problemas in loco, pois isso possibilita aos empreendedores uma 

visão mais ampla dos problemas a serem enfrentados, redundando em projetos 

mais efetivos em sua resolução; 

• As soluções apresentadas pelos projetos podem ser direcionadas tanto aos 

usuários finais dos serviços ou políticas públicas quanto para as instituições e 

agentes de nível de rua (street level bureaucrats)13 dedicados ao problema; 

• Não existem métricas e indicadores universais no setor de inovação. Os 

programas em geral utilizam avaliações cada projeto individualmente, 

 
13 Conforme definição de Michael Lipsky (2010), agentes de nível de rua são trabalhadores do setor público que 

atuam diretamente nos serviços disponibilizados à população, interagindo com esta cotidianamente, com 

substancial discricionariedade na execução de seu trabalho, como policiais, profissionais de saúde, educadores, 

fiscais, agentes de controle de tráfego etc. 
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utilizando avaliações customizadas, pois há grande heterogeneidade de 

características, graus e dificuldades de desenvolvimento nos projetos; 

• Tanto nos programas de incubação quanto nos de aceleração, os processos de 

capacitação, desenvolvimento e interação são intensivos, e há um 

acompanhamento estrito dos promotores para avaliar a evolução e as respostas 

dos participantes e projetos, que fundamenta a decisão sobre permanência, 

progressão ou expulsão dos programas; 

• Para estarem aptos à aceleração ou financiamento, os projetos devem 

demonstrar uma clara leitura de seu mercado e público-alvo, bem como ter 

protótipo ou produto minimamente viável, que, preferencialmente, esteja sendo 

comercializado em pequena escala.  
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6 QUADRO LÓGICO – ANÁLISE E RECOMENDAÇÕES PARA O PROGRAMA 

RESIDÊNCIA MAKER 

 

 

De acordo com Peter Pfeiffer (2000), “o QL [Quadro Lógico] é uma matriz que é 

elaborada sucessivamente num processo de estruturação daqueles elementos considerados os 

mais importantes de um projeto e que permitem a sua apresentação sistemática, lógica e 

sucinta” (PFEIFFER, 2000, p. 82-83). 

Com a construção do Marco Lógico, procuramos respostas às seguintes perguntas, 

que fazem parte da aplicação da teoria do quadro lógico na presente análise do PRM:  

• Por que o projeto deve ser realizado?  

• Qual é o seu propósito e quais as mudanças a serem alcançadas? 

• Como se pretende produzir melhorias?  

• Quais as condições externas que influenciam o alcance dos resultados 
e dos seus efeitos?  

• Como é possível identificar o alcance das melhorias e mudanças? 

(PFEIFFER, 2000, p. 83). 

O Quadro Lógico (QL) tem como objetivo verificar como um projeto está 

estruturado e permitir seu acompanhamento e avaliação de forma objetiva. De maneira geral, 

pretende-se estabelecer uma relação causal entre os diferentes níveis do projeto, quais sejam; 

objetivo superior/ objetivo do projeto; objetivo do projeto/ resultados; resultados/ atividades. 

A partir da construção do QL, procuramos identificar os seguintes aspectos do 

programa: 

 Objetivo superior (goal): o que orienta a atuação do projeto dentro do contexto 

organizacional. Trata-se de um objetivo amplo, uma visão do futuro, porém com 

a expectativa de ser alcançável; 

 Objetivo do projeto (purpose ou outcome): evidencia a nova situação que se visa 

alcançar com o projeto, o efeito esperado da intervenção; 

 Resultados (outputs): bens ou serviços produzidos pelo projeto, que descrevem 

seu escopo. É importante destacar que, diferentemente do objetivo do projeto, 

que é um efeito desejado, mas que foge do controle e da responsabilidade direta 

dos implementadores, os resultados devem ser gerenciados de maneira que 

possam ser atribuídos aos esforços do projeto; 

 Atividades principais: são aquelas necessárias para produzir os bens ou serviços 

desejados. Para cada resultado, é elaborada uma série de atividades principais. 
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Sua definição ajuda a delimitar com clareza o escopo do projeto, permitindo 

estimar os recursos necessários; 

 Indicadores objetivamente comprováveis: descrição dos objetivos e resultados 

em termos de quantidade e qualidade de um produto ou serviço, fornecendo base 

para acompanhamento e avaliação do planejado; 

 Fontes de comprovação: indicam onde se encontram as informações e os dados 

dos indicadores, apresentando as fontes e os meios onde verificar este conteúdo, 

como, por exemplo, estatísticas oficiais, publicações e outros documentos; 

 Suposições importantes: trata-se de fatores externos importantes para o sucesso 

do projeto, mas que fogem do controle da sua gerência. 
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Quadro 

Lógico 

Título do Projeto: Desafio Caixa-PMSP: Residência Maker – Problemas Complexos de Saúde 

Duração do Projeto: Dez meses (agosto/2019 – maio/2020) 

Instituições responsáveis: Prefeitura de São Paulo (SMIT e SMS) e FSA Caixa 

Entidade Executora: A definir 

Lógica da Intervenção Indicadores Objetivamente Comprovados Fontes de Comprovação Suposições Importantes 

Objetivo 

Superior 

Gerar soluções abertas para 

problemas de saúde de interesse 

público, através do apoio/suporte a 
propostas inovadoras, fomentando 

o ecossistema de inovação na 

cidade de São Paulo.  

· Relação entre Nº de inscritos no processo 

seletivo para entidade executora (Fase I) e o 

total de entidades executoras em potencial; 
 · Relação entre Nº de empreendedores 

inscritos no processo seletivo (Fase II) e o 

total de empreendedores em potencial. 

Realizadores - SMIT, 

SMS, FSA Caixa 

· Existe um ecossistema de inovação 

relevante na cidade a ser explorado; 
 · Existe um mapeamento do universo de 
entidades executoras em potencial; 
 · Existe um mapeamento do universo de 

empreendedores inovadores em potencial 

na cidade. 

Objetivo do 

Projeto 

· Fomentar o ecossistema de 

inovação com foco em 

empreendedores e pesquisadores 

(hackers e makers); 

· Desenvolver soluções para 

problemas complexos de saúde 

(Diabetes tipo II, Obesidade 

Infantojuvenil e outros) na cidade; 

· Dar suporte a projetos de 
inovação em estágio intermediário 

de desenvolvimento. 

· Relação entre Nº de makers inscritos no 

programa e público maker na cidade; 
 · Relação entre Nº de projetos inscritos no 

programa e Nº total de projetos dedicados à 

inovação em saúde; 
 · Relação entre projetos participantes de 

programas de incubação e projetos 

participantes de programas de aceleração. 

Realizadores - SMIT, 

SMS, FSA Caixa 

· A sociedade se beneficia de soluções 

inovadoras para problemas complexos de 

saúde; 
 · O público maker é relevante na cidade de 

São Paulo e existe um mapeamento desse 

universo, que envolve pesquisadores, 

empreendedores e curiosos; 
 · Existe um mapeamento de pesquisas de 

inovação em saúde; 
 · O acesso a suporte adequado à fase de 

desenvolvimento aumenta a chance de 

sobrevivência dos projetos; 
 · Existem mais projetos participantes de 

programas de incubação do que de 

aceleração na cidade, gerando uma 

demanda desassistida. 

Resultados 

(Fase I) 

Entidade Executora selecionada, 

com experiência e perfil coerentes 

com os objetivos do programa. 

Pontuação da entidade selecionada em 

relação ao total possível no processo seletivo 

definido pelo Edital 

Realizadores - SMIT, 

SMS, FSA Caixa 

· Entidades do mercado têm experiência 

relevante em gestão de programas de 

inovação; 

· Existem diferentes metodologias 

aplicáveis sendo desenvolvidas pelo 
mercado. 
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Quadro 

Lógico 

Título do Projeto: Desafio Caixa-PMSP: Residência Maker – Problemas Complexos de Saúde 

Duração do Projeto: Dez meses (agosto/2019 – maio/2020) 

Instituições responsáveis: Prefeitura de São Paulo (SMIT e SMS) e FSA Caixa 

Entidade Executora: A definir 

Lógica da Intervenção Indicadores Objetivamente Comprovados Fontes de Comprovação Suposições Importantes 

Atividades 

Principais 

· Definir as perguntas-chave que 

os realizadores pretendem 

responder com o programa; 
 · Mapear o universo de potenciais 

entidades executoras e makers 

interessados em saúde; 
 · Divulgar o programa em eventos 

das áreas de inovação e saúde para 

atrair potenciais entidades 

executoras. 

Relação entre Nº de entidades inscritas no 

programa e Nº de entidades participantes dos 

eventos de divulgação. 

Realizadores - SMIT, 

SMS, FSA Caixa 

· Existem na cidade entidades com o perfil 

almejado; 

· Os eventos realizados atraem potenciais 
entidades participantes. 

Resultados 

(Fase II) 

Projetos inovadores selecionados, 

com o perfil e foco do programa. 

Relação entre Nº de projetos selecionados 

totalmente coerente coms ao perfil desejado 

pelo programa (makers em saúde dedicados 

aos dois temas) e Nº total de projetos 

inscritos no programa. 

Realizadores - SMIT, 

SMS, FSA Caixa e 

Entidade Executora 
 

· Existem empreendedores engajados em 

soluções inovadoras para os temas objeto 

do programa; 

· Existem projetos de inovação em saúde 

em estágio intermediário de 

desenvolvimento. 

Atividades 

Principais 

Formular desafios específicos para 
propor soluções inovadoras para 

problemas complexos de saúde. 

· Nº de participantes nos desafios; 
 · Nº de projetos avaliados com potencial de 

participação no programa ao final dos 

Desafios. 

Entidade Executora e 
Realizadores - SMIT, 

SMS, FSA Caixa 

· Makers se interessam e participam de 
desafios; 

· Existem projetos de inovação em saúde 

não atingidos pelos programas existentes. 

Atrair projetos inovadores. Relação entre Nº de empreendedores inscritos 

no programa e Nº de empreendedores 

participantes dos eventos de divulgação. 

Entidade Executora · Os empreendedores estão conectados aos 

canais de comunicação da Entidade 

Executora. 

Selecionar Projetos Inovadores. · Atingir a meta de seleção de 40 projetos. Entidade Executora · Os desafios e eventos realizados atraem 

participantes; 

· Os participantes têm o perfil do programa. 
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Quadro 

Lógico 

Título do Projeto: Desafio Caixa-PMSP: Residência Maker – Problemas Complexos de Saúde 

Duração do Projeto: Dez meses (agosto/2019 – maio/2020) 

Instituições responsáveis: Prefeitura de São Paulo (SMIT e SMS) e FSA Caixa 

Entidade Executora: A definir 

Lógica da Intervenção Indicadores Objetivamente Comprovados Fontes de Comprovação Suposições Importantes 

Resultados 

Projetos incubados e 

desenvolvidos em condições de 

viabilidade e continuidade. 

Relação entre Nº de projetos considerados 

viáveis ao final da incubação e Nº total de 

selecionados na Fase II. 

Entidade Executora. · As atividades previstas na incubação 

darão robustez e viabilidade aos projetos 

selecionados; 
· O prazo de incubação é suficiente para 

desenvolver os projetos; 

· A rede de aceleradoras e anjos tem 

interesse em projetos no setor da saúde. 

Atividades 

Principais 

Realizar atividades de capacitação 

e mentoria com especialistas da 

academia, mercado e prefeitura. 

· Submeter os projetos à Prova de 

Conceito (POC) para aprovação do 

Comitê de Ética da SMS. 

· Relação entre Nº de planos de negócios 

aprovados e Nº total de projetos do programa; 
 · Relação entre Nº de projetos com POC 

aprovados pelo Comitê de Ética da SMS e Nº 

total de projetos do programa. 

Entidade Executora e 

Comitê de Ética da SMS 

· Mercado e academia se interessam por 

projetos na área da saúde; 

· Makers tornam-se empreendedores com 

capacitação, suporte e financiamento. 

· Aprovação do POC pela SMS aumenta a 

viabilidade dos projetos. 

Realizar atividades técnicas em 

equipamentos da rede municipal 

de saúde e na rede Fab Lab Livre 

SP. 

· Relação entre Nº de protótipos aprovados e 

Nº total de projetos do programa. 

Entidade Executora · Protótipos são fundamentais para 

viabilizar projetos inovadores; 

· Acesso ao público-alvo, equipamentos 

técnicos e laboratórios digitais qualifica os 
projetos. 

Gerar oportunidades para a 

continuidade e sustentabilidade 

dos projetos inovadores. 

· Nº de entidades aceleradoras e investidores 

atraídos para eventos de divulgação dos 

projetos incubados; 
 · Relação entre Nº de projetos considerados 

com potencial de mercado pelos investidores 

e Nº total de projetos do programa. 

Entidade Executora · Projetos bem desenvolvidos conseguem 

financiamento e suporte para aceleração; 

· Aceleradoras e investidores têm interesse 

em problemas complexos de saúde. 

Resultados 

Resultados do programa foram 

monitorados e divulgados. 

Entrega de relatórios que apresentem o 

registro da evolução dos projetos ao longo do 

programa. 

Entidade Executora · Os resultados do programa geram 

interesse no ecossistema de inovação do 

município; 
 · O monitoramento eficiente possibilita 

aperfeiçoamentos em edições futuras do 

programa. 
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Quadro 

Lógico 

Título do Projeto: Desafio Caixa-PMSP: Residência Maker – Problemas Complexos de Saúde 

Duração do Projeto: Dez meses (agosto/2019 – maio/2020) 

Instituições responsáveis: Prefeitura de São Paulo (SMIT e SMS) e FSA Caixa 

Entidade Executora: A definir 

Lógica da Intervenção Indicadores Objetivamente Comprovados Fontes de Comprovação Suposições Importantes 

Atividades 

Principais 

Elaborar estudo de monitoramento 

e avaliação do programa 

Pontuação dos projetos em cada fase do 

programa de acordo com métricas 

estabelecidas para monitoramento. 

Entidade Executora · É possível monitorar a evolução dos 

projetos ao longo do programa; 
 · O monitoramento possibilita uma análise 
e conclusão sobre os resultados alcançados 

pelo programa. 

Realizar eventos de 

acompanhamento técnico/ 

financeiro. 

· Prestação de contas da Entidade Executora 

considerada satisfatória pelos Realizadores - 

SMIT, SMS, FSA Caixa em cada Etapa; 
 · Prestação de contas de cada projeto 

considerada satisfatória pelos Realizadores - 

SMIT, SMS, FSA Caixa e Entidade 

Executora em cada etapa. 

Entidade Executora e 

Realizadores - SMIT, 

SMS, FSA Caixa 

O acompanhamento técnico/financeiro 

durante o programa possibilita ajustes para 

melhorar os seus resultados. 

Comunicar o projeto e seus 

resultados. 

· Nº de visitantes no hotsite do programa; 
 · Nº de participantes nos eventos de 

comunicação dos resultados do programa. 

Entidade Executora · A transparência é um atributo 

fundamental de qualquer política pública; 
 · A comunicação eficiente de uma política 

pública pode inspirar outras iniciativas. 

Quadro 5 – Quadro Lógico do Programa Residência Maker 

Fonte: autores. 
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Com base na análise detalhada do QL, avaliamos que o PRM está bem estruturado, 

havendo coerência entre seus objetivos superiores, objetivos do projeto e atividades principais. 

É perceptível sua lógica de desenvolvimento e as expectativas dos proponentes com relação aos 

resultados. Por outro lado, o cruzamento das variáveis no quadro releva premissas a serem 

validadas e fragilidades que podem comprometer os resultados almejados pelos proponentes, 

conforme explicitado a seguir: 

• O objetivo superior de gerar soluções abertas para problemas de saúde de 

interesse público por meio do apoio/suporte a propostas inovadoras, 

fomentando o ecossistema de inovação na cidade de São Paulo parece 

adequado, pois, de fato, a cidade tem posição destacada no cenário do sistema 

nacional de inovação, contando com um amplo quadro de instituições 

dedicadas, programas diversificados, com graus variados de experiência e ciclos 

realizados, públicos especializados e com ativa participação; 

• Os possíveis indicadores do Objetivo Superior do Programa são claramente 

mensuráveis. Todavia, são externos ao Programa e ainda não estão 

sistematizados em bases de dados, dificultando o seu monitoramento. Neste 

sentido, recomendamos que a SMIT destine recursos e esforços para a 

realização de levantamentos e pesquisas quantitativas e qualitativas para 

caracterizar o ecossistema municipal de inovação, construindo dados primários 

que possibilitem as aferições necessárias à posterior avaliação do PRM; 

• Em relação aos Objetivos do Projeto, existe um ecossistema de inovação em 

saúde relevante na cidade que pode beneficiar a sociedade com soluções 

inovadoras, considerando as instituições de saúde existentes, hospitais, 

universidades e centros de pesquisa, produção científica e programas como o 

Eretz Bio, justificando iniciativas voltadas a este setor. O fomento ao 

movimento maker e o foco no apoio a projetos em estágio intermediário de 

desenvolvimento parecem coerentes enquanto respostas a lacunas existentes no 

ecossistema de inovação. 

• Quanto às Suposições correspondentes aos Objetivos do Projeto, há uma 

dissonância. Enquanto o suporte adequado a projetos que estejam passando pelo 

“vale da morte” pode, de fato, aumentar a chance de sobrevivência dos projetos, 

a relevância do movimento maker na cidade não é comprovada, pois, apesar de 

sua presença na rede Fab Lab Livre SP e em eventos direcionados a esse 
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público, como Makerfests e ArduinoDays, não está claramente mapeada a 

produção desse grupo para resolver problemas públicos e, especialmente, do 

setor da saúde. Nesta perspectiva, recomendamos aos promotores que sejam 

realizados mapeamentos do ecossistema de inovação da saúde e do movimento 

maker, buscando identificar o universo dos que pesquisam ou que estejam 

interessados em se dedicar a problemas complexos de saúde na cidade; 

• O objetivo do projeto relativo à busca por soluções para os problemas 

complexos de saúde da obesidade infantojuvenil e da DM parece adequado, pois 

são problemas relevantes na cidade, de acordo com os dados coligidos do 

capítulo 2 deste trabalho, demandando ações da PMSP em frentes diversas para 

melhorar o atendimento e a conscientização dos pacientes. Para além da 

atualidade dos temas e do impacto no sistema municipal de saúde, a escolha dos 

problemas de DM e obesidade infantojuvenil em detrimento aos outros 

problemas não está plenamente justificada, ainda que tal definição tenha se 

respaldado em questões políticas vigentes à época. De qualquer forma, parece 

uma escolha arriscada restringir os projetos a tais temas logo na primeira edição 

do programa, quando ainda não estão claros o interesse e a mobilização do 

ecossistema existente, havendo risco de perder projetos com potencial de 

impacto na saúde pública do município dedicados a outros temas. Nesse sentido, 

recomendamos que as próximas edições do PRM sejam menos restritivas 

quanto aos temas, sem prejuízo das prioridades identificadas pela SMS ou por 

outras Secretarias; 

• Quanto às principais atividades e resultados almejados na Fase I do PRM, que 

correspondem à divulgação, atração e seleção da Entidade Executora do projeto, 

a análise do QL nos sugere algumas dúvidas. Há um conhecimento tácito da 

equipe da SMIT a respeito dos temas que permeiam a estruturação do Programa, 

contudo não há informações organizadas sobre a existência de organizações que 

congreguem em seu perfil a experiência necessária:  

- em programas de inovação em saúde; 

- em programas direcionados ao público hacker/maker; 

- na incubação de projetos em estágios intermediários de desenvolvimento; 

- em executar programas realizados pelo setor público; 

- em aferição de impacto socioambiental dos projetos; 
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- e que tenham recursos financeiros para suportar parte das atividades do PRM 

não subvencionadas pelo FSA Caixa; 

• Parece uma conjunção difícil de atributos em uma mesma entidade, 

representando risco de atrair poucas organizações para participar. Se tal 

improbabilidade de conjunção de atributos em uma mesma entidade não se 

constitui em uma condição excludente nos critérios de pontuação previstos no 

edital, por outro lado pode gerar uma competição entre participantes de perfis e 

experiências muito diversos e distantes do perfil ideal almejado pelos 

realizadores. Esse risco pode ser mitigado com a possibilidade prevista de 

associações entre organizações. Contudo, recomendamos para futuras edições 

do PRM a revisão das pontuações correspondentes aos critérios e subcritérios 

de seleção expressos no Quadro 2 do Edital, valorizando mais a experiência das 

organizações participantes com o público maker, com o setor da saúde, e a 

metodologia proposta para a seleção e a incubação dos projetos; 

• Para um programa de perfil tão inovador e com prazos curtos de execução, 

avaliamos que a metodologia deveria ter um peso maior em relação aos outros 

critérios, pois representa o elemento central de planejamento, execução e 

monitoramento das atividades do programa, sendo de alto impacto para o 

alcance dos objetivos previstos no projeto pelos proponentes. Os subcritérios de 

impacto socioambiental, replicabilidade e fortalecimento institucional, ainda 

que coerentes com objetivos do FSA Caixa, parecem secundários em relação 

aos demais critérios; 

• A Fase II tem início com a divulgação, atração, realização de desafios e seleção 

de empreendedores e projetos inovadores pela Entidade Executora, com 

expectativa de atrair um número expressivo de participantes. Contudo, há uma 

fragilidade em relação ao perfil desejado de makers dedicados a projetos de 

inovação em saúde, com foco nos temas selecionados, cujo universo pode ser 

reduzido. Uma recomendação para futuras edições do programa é ampliar o 

alcance do PRM para projetos dedicados a outros problemas complexos de 

saúde definidos pela SMS ou para problemas públicos de outras secretarias;  

• Sobre a seleção dos projetos, três aspectos se destacam: i) os critérios 

socioeconômicos e socioambientais de desempate dos projetos, apesar de 

inegavelmente nobres por parte dos promotores, podem representar um risco de 
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distanciamento do perfil almejado para os projetos. Um possível conflito 

identificado é entre projetos com maior potencial de impacto social e 

desenvolvidos por participantes de perfil socioeconômico mais elevado versus 

projetos de menor impacto socioambiental e desenvolvidos por participantes de 

perfil socioeconômico mais vulnerável e enquadrados nos critérios de 

bonificação. Ora, se a questão do impacto é fundamental em projetos de 

inovação, deve prevalecer este aspecto; ii) a seleção, quanto à viabilidade e 

impacto dos projetos no estágio almejado (vale da morte), deve ser realizada 

com efetividade e coerência, uma vez que nesta etapa os projetos não estão tão 

bem estruturados e ainda não foram testados; 

• As atividades de incubação são a etapa central da Fase II, determinando o salto 

qualitativo necessário para que os projetos ganhem viabilidade e superem as 

dificuldades típicas desse estágio de desenvolvimento ou sejam descartados. 

Alguns aspectos devem ser destacados aqui: i) o prazo de quatro meses deve ser 

suficiente para que as atividades previstas alcancem a evolução desejada aos 

projetos; ii) a metodologia da Entidade Executora deve ser capaz de garantir um 

mínimo de coesão à caracterização do estágio intermediário de 

desenvolvimento dos projetos, sob o risco de a heterogeneidade das 

necessidades específicas dos projetos não poder ser proporcionada pela 

estrutura planejada e comprometer a evolução do conjunto; iii) tendo em vista 

os temas e a natureza dos projetos, a participação da SMS por meio da 

disponibilização de dados, da mentoria e capacitação realizada por seu corpo 

técnico e o acesso a equipamentos da rede municipal de saúde parece mais 

importante ao desenvolvimento dos projetos do que o acesso à rede Fab Lab 

Livre SP; iv) a evolução dos makers no processo de incubação depende tanto 

do planejamento e das atividades disponibilizadas aos participantes pelo 

programa quanto de seu interesse e dedicação em evoluir como empreendedores 

e despender energia em atividades como plano de negócios;  

• As recomendações para as atividades de incubação são: i) a capacitação e 

mentoria dos participantes deve considerar as diferenças entre o público maker 

e startups, priorizando conteúdos menos familiares a este público, como os 

relativos ao plano de negócios; ii) a coesão do conjunto dos projetos parece ser 

um aspecto crítico no contexto do prazo previsto de quatro meses para a 

incubação. Seleções intermediárias, com cortes dos retardatários, podem ser 
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necessárias para que o PRM concentre a mobilização das equipes e recursos nos 

projetos que apresentarem evolução compatível com o impacto almejado para 

o programa; iii) o envolvimento intensivo da SMS é fundamental para o 

programa, em especial nesta etapa, devendo ser esmiuçado na metodologia 

prevista pela entidade executora para possibilitar que apoie os participantes em 

diversas frentes, desde a mentoria às avaliações do impacto no combate aos 

problemas complexos objetos do programa, passando pela possibilidade de 

acesso a equipamentos, ao cotidiano do atendimento prestado pelos 

profissionais de saúde e até aos pacientes. Nesse sentido, tal metodologia deve 

ser submetida antecipadamente ao Comitê de Ética da SMS em tempo hábil para 

aprovação ou eventuais ajustes; 

• Assim como nas etapas anteriores de divulgação e atração, a experiência e a 

rede de contatos da Entidade Executora serão fundamentais para conectar os 

projetos e empreendedores que avançarem até o final da incubação com as 

organizações que têm experiência em aceleração, e com investidores que 

poderão possibilitar sua continuidade e viabilidade. Nesse sentido, as atividades 

principais parecem logicamente estruturadas para este fim, pois os projetos que 

evoluírem conforme os requisitos previstos na metodologia têm boas chances 

de atraírem o interesse de investidores dedicados ao setor da saúde; 

• Um indicador relevante para avaliar a eficácia do PRM corresponde à etapa de 

conexão entre projetos e aceleradores/ investidores. A proposta é mensurar a 

quantidade dos projetos selecionados na Fase II que despertaram interesse da 

SMS ou se viabilizaram para prosseguimento em programas de aceleração 

promovidos pelas organizações participantes dos pitches ou demo days 

promovidos pela Entidade Executora. Quanto mais próximo de 100%, mais o 

PRM terá cumprido seus objetivos; 

• A etapa final da Fase II, relativa ao monitoramento, avaliação e comunicação 

do PRM, é fundamental, como em qualquer projeto ou política pública, para 

possibilitar um balanço do alcance dos objetivos delineados, da evolução dos 

projetos, da eficiência dos recursos materiais e humanos despendidos e do 

interesse e participação do ecossistema de inovação da cidade. Alguns dos 

possíveis indicadores de processo, de resultados ou estratégicos já foram 

delineados no QL. Suas virtudes e limitações para apoiar o monitoramento 

previsto no programa corrobora a percepção advinda do benchmark de que não 
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existem indicadores universais de inovação, seja pela heterogeneidade de 

características dos projetos, seja pela atuação incipiente de governos nacionais 

ou organizações supranacionais na articulação com os ecossistemas de inovação 

e academia para estruturar bases de dados e métricas científicas reconhecidas, 

em iniciativas como a NESTA e o EURITO. Assim como nos processos de 

desenvolvimento das inovações, as tentativas e erros inerentes à busca por 

indicadores consistentes nos programas de inovação poderão subsidiar 

propostas mais amplas a partir de uma análise sistêmica dos programas. 

Um aspecto advindo da revisão bibliográfica, que merece destaque na análise do PRM 

é a necessidade de realização de testes, cumprimento de protocolos clínicos e éticos e validação 

científica ou de biossegurança para os projetos de inovação em saúde. O filtro qualitativo 

realizado por instituições do setor de saúde, em geral demanda maiores custos e mais tempo em 

comparação com outros setores, podendo representar um risco não captado pelos realizadores 

do programa. É certo que, em algum momento de seu processo de desenvolvimento, os projetos 

terão que ser analisados pelas comissões científicas, não estando claro se durante a realização 

do PRM ou após este.  

O envolvimento de atores da rede de instituições da saúde nas atividades do programa, 

em conjunto com a SMS, pode certamente qualificar e preparar os projetos para o desafio da 

validação científica, e reduzir riscos à sua viabilidade. Por outro lado, não há possibilidade de 

superá-lo dentro dos prazos previstos no programa. A recomendação para a primeira edição do 

PRM é submeter os projetos ao Conselho de Ética da SMS no processo de seleção ou no início 

da incubação, como forma de aproximar o programa da posterior certificação pela qual os 

projetos deverão se submeter. 
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7 CONCLUSÕES 

 

 

A superação de problemas complexos do país nas áreas da saúde, educação, 

segurança pública, mobilidade urbana e infraestrutura, entre outras, desafiam o Estado a 

aprimorar continuamente suas atividades de planejamento e gestão de políticas públicas e sua 

capacidade de diálogo com a sociedade. Tais desafios demandam dos governos capacidades 

políticas, técnicas e administrativas que possibilitem melhorias na qualidade dos serviços 

prestados à população e em relação à participação social e transparência sobre ações e gastos 

públicos. Além disso, o Estado deve buscar articulações institucionais e políticas para promover 

aperfeiçoamentos na legislação, adequando-a a novas demandas socioeconômicas, melhorando 

a aplicabilidade e efetividade de suas iniciativas e diminuindo conflitos e litígios. 

Nesse contexto, a capacidade de promover a inovação em políticas públicas é uma 

necessidade crescente do Estado para melhorar sua eficiência e superar as limitações impostas 

pela escassez de recursos, pela rigidez da legislação e das relações de trabalho. Para a necessária 

mudança de paradigma na gestão pública, também são fatores determinantes as dinâmicas das 

relações entre o Estado e a sociedade, impulsionadas pelo uso crescente da tecnologia em 

múltiplas frentes, ampliando a participação social e a transparência, inclusive com novas 

possibilidades de aplicações de dados públicos para a criação de novos produtos e serviços. 

Nessa perspectiva, é fundamental que o Estado adote um posicionamento mais ativo em relação 

à inovação, criando condições para que as organizações públicas estejam abertas a novas formas 

de solucionar os problemas complexos da sociedade, de forma colaborativa com o ecossistema 

de inovação.  

Com base na análise do Sistema Nacional de Inovação, nota-se que, a partir da 

primeira década do século XXI, houve uma rápida evolução na multiplicidade de atores que 

compõem este sistema e nas possibilidades de relações e parcerias entre eles, exigindo que o 

Estado brasileiro se mobilizasse para assumir funções diversas, como regulador, fiscalizador, 

difusor e financiador de inovações. Por outro lado, comparando com o contexto internacional, 

o sistema brasileiro carece de maior maturidade para transpor barreiras típicas de países em 

desenvolvimento, como reduzir o tempo e os custos para abertura de empresas e registro de 

patentes, ampliar a adesão de empresas e da academia aos programas de inovação, aumentar os 

investimentos em educação, P & D e em financiamento de projetos, e melhorar a cobertura e a 

qualidade da infraestrutura de comunicações e dados de alta velocidade. 
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Em relação aos programas de inovação no país, há uma prevalência de suporte 

técnico e recursos para financiamento de startups, em detrimento de empreendedores que 

estejam desenvolvendo projetos em estágios iniciais. Os programas de maior porte, que dão 

suporte técnico a um número maior de projetos e contam com maior disponibilidade de recursos 

para seu desenvolvimento, são realizados pelo Governo Federal, através do MTIC e do ME, 

bem como por governos estaduais, principalmente das regiões sul e sudeste do país, associados 

às FAPES. Os programas promovidos por municípios têm se expandido no país, mas carecem 

de verbas e maior articulação com o ecossistema de inovação. 

Neste cenário, a criação de uma organização municipal como a SMIT, que congrega 

a funções de gestão da TIC, de governo eletrônico e de promoção da inovação, entre outras 

atribuições, já se constitui como uma inovação institucional.  

O processo de inovação no setor público também requer a superação de barreiras 

burocráticas pelos gestores. A Lei de Licitações pode ser uma dessas barreiras, uma vez que 

tais programas demandam condições diferenciadas de elegibilidade, utilização de recursos e 

mensuração de resultados. Neste aspecto, o caminho encontrado pelo Mobilab, na modalidade 

concurso de projetos, se destaca por equilibrar o atendimento às normas licitatórias, as 

inovações em desenvolvimento pelo ecossistema de mobilidade e os problemas públicos 

prioritários para a PMSP. Para o PRM, a SMIT optou por um formato já experimentado por 

vários programas públicos brasileiros de inovação aberta, em que o governo atua como 

promotor e articulador, e a entidade selecionada atua como executora da metodologia avaliada 

pelos realizadores como mais adequada às características do programa. 

O PRM pode ser considerado pioneiro quanto à segmentação almejada pelos 

realizadores com base em demandas setoriais identificadas no município, suplantando a 

intenção mais comum das prefeituras de contribuir para o desenvolvimento econômico e 

tecnológico do município. O PRM congrega propósitos de estímulo ao público maker, aplicado 

ao ecossistema de inovação em saúde, e de suporte a projetos em estágio intermediário de 

desenvolvimento. O atendimento a estes segmentos desassistidos pelo ecossistema de inovação 

é uma virtude do programa, mas também pode representar maiores riscos, pois pode diminuir 

o universo potencial de participantes. O desconhecimento sobre este universo é uma fragilidade 

na proposição desta política pública. 

A informação e o conhecimento aprofundados sobre os problemas públicos para os 

quais se almeja empregar projetos inovadores são primordiais para o sucesso de qualquer 

iniciativa. Neste sentido, tão fundamental quanto a disponibilização de dados e a realização de 

atividades de capacitação e mentoria é a aproximação dos empreendedores com a realidade 
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cotidiana de tais problemas. No PRM, onde o foco é em problemas complexos de saúde 

associados a fatores comportamentais, é importante que os participantes tenham contato com 

pacientes e profissionais de saúde para enriquecer sua percepção sobre suas necessidades e 

dificuldades para que os projetos tenham impacto efetivo no tratamento e em sua qualidade de 

vida. 

O PRM prevê participação da academia na fase de incubação dos projetos. Um 

período de quatro meses como o previsto em edital parece insuficiente para que esta 

participação possa dar suporte adequado aos participantes para que os projetos ganhem 

consistência para superarem as validações e certificações posteriores do ecossistema do setor 

da saúde. Este aspecto é uma fragilidade importante do PRM e demanda que os realizadores e 

a Entidade Executora definam claramente em que medida se dará este suporte.  

Um ponto de atenção relativo ao processo de construção do PRM diz respeito ao 

aparente distanciamento entre a SMIT e a SMS, após a construção e publicação do edital de 

seleção da entidade executora, refletindo na disparidade entre as expectativas de resultados do 

programa. A atuação intensiva e concertada da SMS com a SMIT, o FSA Caixa e a Entidade 

Executora é uma condição fundamental para a eficácia do programa.  

A iniciativa do PRM demonstra que é possível criar e promover inovação aberta na 

administração pública, sendo fundamental a avaliação permanente destes programas para apoiar 

a tomada de decisão em relação a sua continuidade, aperfeiçoamento ou término. Conforme 

disposto no Termo de Referência que norteou este trabalho, a construção de um sistema de 

indicadores é um objetivo a ser perseguido e pressupõe um aprofundamento de informações e 

dados sobre o ecossistema municipal de inovação para possibilitar a determinação de 

parâmetros e estabelecer índices e métricas adequados. O presente trabalho traz uma 

contribuição para este caminho a partir dos apontamentos proporcionados pelo QL, sendo 

necessário um aprofundamento para que se alcance este fim. Uma série de indicadores podem 

derivar da análise do QL, como o alcance do programa, considerando o mapeamento de 

entidades e empreendedores na cidade; o atendimento pelas entidades e empreendedores aos 

critérios estabelecidos no edital e a pontuação em cada um deles; o detalhamento do plano de 

trabalho da entidade, com metas e métricas definidas; a caracterização do estágio de 

desenvolvimento intermediário dos projetos e os produtos que possam proporcionar a 

mensuração de sua evolução; e, a análise de impacto dos projetos na melhoria do tratamento 

dos problemas complexos de saúde na cidade de São Paulo, entre outros.  

A inovação implica em geração de valor, e a viabilidade das propostas provenientes 

do PRM deve pressupor a aplicabilidade dos projetos ao final do processo. Mesmo que para a 
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SMIT o objetivo superior seja o fomento ao ecossistema de inovação da cidade, a aplicabilidade 

dos projetos ao final do programa é uma expectativa da SMS, da PMSP e da sociedade e, caso 

não seja alcançada, pode comprometer futuras edições do programa. Neste sentido, ainda que 

o PRM gere valor pelo processo de qualificação dos projetos em estágio intermediário, sem que 

isso represente necessariamente resultados concretos em termos de produtos e serviços nesta 

etapa, é importante que haja um alinhamento de expectativas entre os realizadores, e uma 

comunicação eficiente do programa, para que o governo municipal e a sociedade tenham a 

percepção de que tais projetos podem alcançar a aplicabilidade e viabilidade em uma etapa 

futura. Portanto, medir o processo de inovação é tão importante quanto medir o impacto das 

políticas públicas resultantes do PRM, e essas duas frentes devem ser complementares para uma 

análise efetiva do programa.  
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APÊNDICE A – ROTEIRO DAS ENTREVISTAS 

 

1. Como você vê o ambiente de inovação no Brasil em geral? 

 

2. Descreva o modelo do programa. 

 

3. Quem são os principais atores envolvidos no programa e qual o seu perfil? 

 

4. Como se dá o processo de seleção de projetos? Quais são os critérios utilizados nessa 

seleção? Quais as principais dificuldades? 

  

5. Quais serviços são oferecidos? 

 

6. Qual é a duração do programa? 

 

7. Como este programa é financiado? 

 

8. Quais as formas de avaliação do programa? E dos projetos? 

 

9. São utilizados indicadores para avaliação? Se sim, como se deu o processo de 

formulação desses indicadores? 

 

10. Existe a expectativa de implementar os projetos desenvolvidos? Como isso se daria? 

 

11. Existe algum acompanhamento dos projetos após finalizado o programa? Quais são os 

passos seguintes? 

 

12. Quais as perspectivas futuras para o programa? 

 

13. Cite uma experiência positiva e uma negativa e explique as razões para o sucesso ou 

não de cada uma delas. 

 

14. Como vê o campo da inovação/iniciativas na gestão pública? 

 

15. Qual a principal dificuldade em inovar no setor público? – fatores técnicos, políticos e 

culturais. 

 

16. Quais os programas que considera modelos ideias de fomento à inovação no Brasil e/ou 

no mundo? 
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APÊNDICE B – LISTA DE ENTREVISTADOS 

 

Instituição Cargo 

Startup Farm COO e sócio 

Mobilab - Laboratório de Inovação em Mobilidade 

de São Paulo 

Co-fundadora e coordenadora 

Sinapse da Inovação Coordenadora de projeto 

Cubo Managing Director 

Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia de 

São Paulo - SMIT 

Secretária-Adjunta 

Coordenador de Apoio ao Empreendedorismo 

Inovador 

Secretaria Municipal de Saúde Diretor e Coordenador do CEinfo (Coordenação de 
Epidemiologia e Informação) 

Eretz.bio Gerente de Parcerias e Operações 

Endeavor Gerente de Advocacy 
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ANEXO A – TERMO DE REFERÊNCIA  

 

Avaliando a inovação pública em São Paulo 

  

Tema: Avaliação e indicadores de inovação pública 

  

Resumo: Tem sido crescente a preocupação dos gestores públicos com a avaliação de políticas 

públicas, melhorando a qualidade da tomada de decisão em relação à sua continuidade, 

aperfeiçoamento ou término. O processo de inovação é frequentemente marcado por ciclos 

rápidos de análise, síntese, ideação e prototipação de soluções, e o erro é parte inerente desse 

processo. Nesse contexto, como se dá o ciclo de um programa de inovação pública? O que é 

mais importante de ser medido, o processo (capacidade de gerar inovação) ou o resultado (o 

impacto das políticas públicas resultantes)? Quais os possíveis critérios e indicadores a serem 

utilizados? Gostaríamos do apoio dos alunos do MPGPP para conhecer referências teóricas e 

boas práticas de programas de inovação aberta, seja no contexto público ou privado, onde o 

processo de inovação aconteça por meio da colaboração de diversos atores – públicos e privados 

– além de recomendações para aplicação do Programa Residência Maker. 

 

1.        Contexto 

  

A Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia (SMIT) da Prefeitura de São Paulo foi criada 

em 1º de janeiro de 2017 com a finalidade de “incentivar, prospectar, desenvolver e 

implementar métodos, instrumentos e técnicas que conduzam à melhoria e inovação na 

organização e serviços prestados pela Administração Pública Municipal, utilizando recursos da 

tecnologia da informação e comunicação, de modo a ampliar a qualidade do atendimento ao 

cidadão e promover sua participação no desenvolvimento de uma cidade inteligente”.14 

  

A SMIT absorveu coordenadorias anteriormente ligadas a outras secretarias, a saber, a 

Coordenadoria de Atendimento ao Cidadão (CAC), responsável pela coordenação do 

atendimento presencial, telefônico e virtual ao cidadão, a Coordenadoria de Convergência 

Digital (CCD), responsável pelos programas WiFi Livre SP, Fab Lab Livre SP e Telecentros, e 

a Coordenadoria de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação (CGTIC), responsável 

pela governança e políticas de TI da Prefeitura. 

  

Também foram criadas duas novas coordenadorias: a Coordenadoria de Plataforma de Inovação 

(CPIN) e a Coordenadoria de Projetos de Inovação Pública (CPIP). A CPIN lidera a prospecção 

de parcerias e ações para a priorização de problemas de interesse público, mobiliza o 

ecossistema de inovação em torno de tais problemas e apoia o processo de abertura de dados 

públicos. Por sua vez, a CPIP desenvolve projetos de inovação pública, articula a rede de 

servidores inovadores nas secretarias municipais e dissemina procedimentos, metodologias e 

práticas inovadoras. Além disso, dá suporte aos empreendedores inovadores e está encarregada 

 
14 Decreto Municipal n. 57.576, de 1º de janeiro de 2017. 
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da elaboração de indicadores relacionados ao ecossistema de inovação na cidade de São Paulo. 

A coordenadoria também articula o ecossistema de empreendedores públicos e privados e 

delimita objetivos para o ecossistema de startups (empresas nascentes) e scale-ups (empresas 

de alto crescimento). 

  

As duas coordenadorias têm trabalhado fortemente em conjunto, dedicando-se a estabelecer as 

pontes necessárias para unir atores de dentro e fora do governo em torno da agenda de inovação. 

Laboratórios de inovação, assim como as agências e times de inovação, iniciativas antes apenas 

vistas em empresas, são cada vez mais comuns em governos nacionais e locais. Eles estão 

associados a resultados positivos na gestão de organizações públicas e privadas e na entrega de 

serviços mais eficientes para clientes e cidadãos. No contexto de burocracias com rotinas de 

trabalho pouco flexíveis, é no ambiente de laboratórios de inovação que são compartilhadas 

competências e construídas capacidades. 

  

  

2.        Conceitos 

  

Inovação no setor público 

  

O processo inovativo tem ganho uma dimensão estratégica por parte dos governos devido à 

complexificação do ambiente em que estão inseridos. Mudanças econômicas, políticas, sociais 

e tecnológicas, em um contexto em que tudo está interligado e conectado, com expectativas 

crescentes dos cidadãos, problemas complexos e orçamentos exíguos, têm colocado a inovação 

como um elemento de modernização e desenvolvimento econômico do Estado 

(CAVALCANTE; CUNHA, 2017, p. 15). 

  

Ou seja, a importância dessa agenda no contexto do setor público faz-se necessária pela 

crescente pressão por maior efetividade das políticas públicas: 

  

Cidadãos hoje em todo o mundo cobram de seus governos a entrega de serviços de melhor 

qualidade. Também no Brasil há uma pressão em favor de serviços que funcionem e sejam 

realmente desenhados levando em conta as necessidades de seus usuários. E esperamos que a 

pressão aumente e influencie positivamente a agenda dos governos. O acesso a programas de 

transferência de renda tirou da pobreza cerca de 40 milhões de brasileiros. Mas ainda está 

pendente a dívida do Estado brasileiro em fornecer-lhes serviços como porta de entrada à 

cidadania plena. Temos hoje no país um número maior de consumidores. Queremos num futuro 

próximo ter um número maior de cidadãos – e, para tanto, é imprescindível melhorar e ampliar 

a oferta de serviços públicos. Aí entra a necessidade urgente da inovação. Não no sentido do 

novo, do inédito, do nunca antes feito. Sim no sentido de sair da lógica burocrática para uma 

efetiva revolução na maneira de organizar e prestar tais serviços. (INSTITUTO TELLUS, 2012, 

p. 7) 

  

Mas o que é inovação no setor público? Inovação é “uma ideia que foi aplicada ou 

implementada na prática e gerou um resultado positivo para um grupo específico de 
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stakeholders inicialmente definidos, sejam eles internos ou externos à administração pública” 

(INSTITUTO TELLUS, 2012; COMISSÃO EUROPEIA, 2013). Essa definição assemelha-se, 

em grande medida, à concepção adotada pelo Fórum de Inovação da FGV-EAESP, que concebe 

inovação como “a criação e a implementação de ideias que geram resultados positivos para um 

grupo de pessoas” (INSTITUTO TELLUS, 2012, p. 10). 

  

Assim, a inovação se coloca como um caminho para a gestão pública, na medida em que seu 

processo estruturado possibilita que governos gerem soluções desejáveis, viáveis e sustentáveis 

para os cidadãos. Essa inovação é justamente um jeito diferente de pensar, de melhorar e, se 

necessário, de criar novos serviços públicos, capazes de resolver desafios sociais e satisfazer as 

demandas dos cidadãos com eficiência e efetividade. Ela pode ser uma inovação de produto, 

serviço, processo, organizacional, experiência ou modelo de negócio; uma pequena melhoria 

(inovação incremental), ou algo que vá além do padrão e do paradigma estabelecido (inovação 

radical ou disruptiva). 

  

Além disso, a inovação do setor público é uma parte importante da solução para o crescimento 

econômico e desenvolvimento social, para problemas como o envelhecimento da população, 

questões ambientais e aumento dos custos de cuidados de saúde (HARRIS; ALBURY, 2009 

apud BLOCH et al., 2009). Ou seja, o Estado possui uma atuação em diferentes frentes para 

atuar com inovação. Em um esforço de categorização, Karo e Kattel (2016) identificaram seis 

abordagens: (i) investimento púb 

lico em ciência, tecnologia e inovação; (ii) inovação via compras públicas; (iii) inovações 

institucionais econômicas; (iv) inovações institucionais políticas; (v) inovação nos serviços 

públicos; e (vi) inovação organizacional. Essas formas sinalizam um papel amplo e de 

protagonismo do Estado em diferentes frentes do tema da inovação. 

  

Em especial, quando falamos de inovação na administração pública, o setor público enfrenta 

obstáculos significativos para o sucesso de práticas de inovação, como, por exemplo, a cultura 

de aversão ao risco, insegurança jurídica, pressões de entrega e barreiras burocráticas 

(MULGAN; ALBURY, 2003 apud BLOCH et al., 2009). Outra questão que merece atenção e 

reflexão é a mensuração de resultados e impacto desse processo. De acordo com o Instituto 

Tellus (2012, p. 72), “não existe inovação que não deu certo, pois, para ser chamada de 

inovação, a ideia implementada deve gerar resultado”. Frente a isso, a necessidade de encontrar 

boas formas de monitorar e avaliar os resultados da inovação se faz cada vez mais presente. 

  

  

Indicadores e avaliação de impacto 

  

Um indicador é uma “medida em geral quantitativa dotada de significado social substantivo, 

usada para substituir, quantificar ou operacionalizar um conceito social abstrato” (JANNUZZI, 

2002). Os indicadores contém uma série de propriedades (relevância, validade, confiabilidade, 

cobertura, sensibilidade, especificidade etc.) que devem ser levadas em consideração na sua 

formulação, embora seja muito difícil que um indicador operacionalizável contenha todas essas 

propriedades. Além disso, os indicadores podem medir a eficiência (insumo e processo) da 
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implementação da política pública, bem como a eficácia (produto) ou a efetividade (impacto) 

dessa política (JANNUZZI, 2002). 

  

Os indicadores são as medidas utilizadas para responder se uma intervenção atingiu o resultado 

esperado, ou seja, se ela funcionou. De forma mais detalhada, 

  

[...] perguntar se uma intervenção funcionou significa perguntar se ela atingiu seu objetivo de 

gerar mudança nos participantes em certas variáveis de interesse, e ter a certeza de que essa 

mudança não é causada por outros fatores ou acontecimentos que ocorrem ao mesmo tempo. 

Para saber se a intervenção causou as mudanças observadas, temos que demonstrar que, se o 

programa não fosse implementado, as mudanças não teriam sido observadas (ou seriam 

diferentes). (ARCENEAUX; GERBER; GREEN, 2005; tradução nossa) 

  

Um exemplo de ferramenta desenvolvida com o objetivo de mensurar inovação no setor público 

é o Public Sector Innovation Index, desenvolvido pela NESTA (BLOCH et al., 2009), que 

contempla os seguintes indicadores: (i) Desempenho da inovação; (ii) Implementação; (iii) 

Abertura; (iv) Cultura da inovação; (v) Demanda e envolvimento do usuário; (vi) Compras 

inovadoras; e (vii) Inovação e TI. 

  

  

3.        Problema 

  

O Desafio CAIXA-PMSP: Residência Maker - Problemas Complexos de Saúde é uma 

iniciativa decorrente de parceria entre o Fundo Socioambiental CAIXA (FSA CAIXA) e a 

Prefeitura do Município de São Paulo (PMSP), por intermédio da Secretaria Municipal de 

Inovação e Tecnologia (SMIT) e da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). O programa busca, 

por meio de ideias e projetos inovadores, desenvolver soluções para problemas complexos da 

saúde (diabetes tipo II, obesidade infantil e na adolescência e eventuais outros), em consonância 

com as características da cidade de São Paulo. 

O Residência Maker prevê a disponibilização de dados públicos, mentoria, apoio técnico, 

recurso para manutenção das equipes, além de workshops e troca de conhecimento. É voltado 

a desenvolvedores, inventores, engenheiros, hackers, makers, designers, especialistas em saúde 

e demais interessados. O acordo de cooperação técnica entre a PMSP e a Caixa prevê a 

disponibilização de até R$ 4 milhões do Fundo Socioambiental CAIXA no lançamento de 

projeto de fomento à inovação, que irá estimular o empreendedorismo apoiando o 

desenvolvimento de ideias inovadoras, em estágio inicial de produção. 

A SMIT entende a importância de se estabelecer a avaliação da inovação como um processo 

permanente, permitindo o estabelecimento de linhas de base para a avaliação de impacto do 

Programa Residência Maker e apoiando a tomada de decisão em relação à sua continuidade, 

aperfeiçoamento ou término. 

  

No entanto, nos deparamos com as seguintes questões: 
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● Como avaliar os processos, produtos e impactos de inovações do Programa? 

● Quais propriedades são as mais relevantes para indicadores de inovação pública 

operacionalizáveis a baixos custos? 

● Como outros governos e atores resolveram dilemas semelhantes? 

  

  

4.        Produtos esperados 

  

A SMIT, por meio de suas coordenadorias de inovação, CPIN e CPIP, gostaria do apoio dos 

discentes do MPGPP da FGV para os seguintes elementos: 

  

(i) Conhecer referências teóricas 

 e boas práticas de programas de inovação aberta, seja no contexto público ou privado, na qual 

o processo de inovação acontece por meio da colaboração entre diversos atores; 

(ii) Avaliar o Programa Residência Maker, identificando diretrizes, parâmetros e indicadores, 

estabelecendo recomendações concretas e definindo um plano de ação para seu 

aperfeiçoamento e replicabilidade em outras iniciativas de inovação aberta na PMSP. 

  

Esses diferentes pontos deverão ser tratados em um documento-síntese, que servirá de base para 

a atuação da equipe da SMIT da PMSP. 

  

O documento-síntese poderá ser apresentado em formato livre. 
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1. Apresentação 
Este chamamento público dispõe sobre as regras e disposições do Desafio CAIXA-PMSP: 

Residência Maker – Problemas Complexos de Saúde, doravante chamado de Residência Maker, 

o qual busca, por meio de ideias e projetos inovadores, desenvolver soluções para problemas 

complexos da saúde (diabetes tipo II, obesidade infantil e na adolescência e eventuais outros), 

em consonância com as características da cidade de São Paulo. 

A escolha pelo escopo do Residência Maker está baseada em relatórios internacionais recentes 

e também na necessidade de abordagem de problemas complexos relacionados à saúde. 

Esta iniciativa baseia-se no movimento maker e tem como princípio a inovação aberta. O 

movimento maker é uma extensão da cultura do “faça você mesmo” (“Do it yourself”) e tem 

como fundamento o princípio de que qualquer pessoa pode construir, consertar, modificar e 

fabricar os mais diversos tipos de projetos com suas próprias mãos. 

A inovação aberta, por sua vez, é uma inciativa adotada por organizações diversas para 

promover ideias, pensamentos, processos e pesquisas abertas para melhora no desenvolvimento 

de produtos, prover melhores serviços para seus clientes, aumentar a eficiência e reforçar o 

valor agregado. 

Assim, com foco na abordagem de problemas complexos relacionados à saúde é que se optou 

pela busca de soluções inovadoras. Problemas complexos são problemas de difícil solução em 

razão de sua interdependência: possuem causas difusas, são multisetoriais e sua solução 

depende de esforços de diferentes atores*. 

O Residência Maker é uma iniciativa decorrente de parceria entre o Fundo Socioambiental 

CAIXA (FSA CAIXA) e a Prefeitura do Município de São Paulo (PMSP), por intermédio da 

Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia (SMIT) e da Secretaria Municipal de Saúde 

(SMS). 

O FSA CAIXA, fundo financeiro específico pertencente à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 

disponibilizará até 4 (quatro) milhões de reais para o desenvolvimento do Residência Maker, 

cabendo à PMSP a coordenação de todo o processo dessa seleção e acompanhamento técnico 

da implementação da proposta selecionada, sob orientação do FSA CAIXA. 

*Informações técnicas complementares podem ser encontradas no Anexo I deste 

chamamento público. 

1.1  Glossário 

Para fins deste chamamento público, entende-se: 

(i) Acordo de Cooperação Financeira, ou, simplesmente, ACF (Anexo V): Documento 

firmado entre o FSA CAIXA e o proponente selecionado, que passa a ser identificado como 

Agente Executor, para a execução das atividades previstas neste edital; 

(ii) Agente Executor: Organização sem fins lucrativos selecionada por este chamamento 

público e celebrante do Acordo de Cooperação Financeira (ACF, anexo V). 

(iii) Contrapartida, ou, simplesmente, CP: É a parcela obrigatória de colaboração do Agente 

Executor na consecução do projeto, disponibilizada com seus recursos próprios, financeiros ou 

economicamente mensuráveis, em complemento aos recursos alocados pelo FSA CAIXA; 



100 

 

 

(iv) Desafio CAIXA-PMSP: Residência Maker – Problemas Complexos de Saúde ou, 

simplesmente, Residência Maker: Projeto realizado em parceria entre o FSA CAIXA e a PMSP, 

por intermédio da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia (SMIT) e da Secretaria 

Municipal de Saúde (SMS); 

(v) Desafio: formulação propositiva e específica que encaminhe ou direcione os 

solucionadores para resolver partes de um problema complexo. 

(vi) Empreendedores: Pessoa física, maiores de 18 (dezoito) anos, selecionados para 

participar da Residência Maker visando desenvolver seus Projetos Inovadores, integrantes ou 

não de startups ou de grupos; 

(vii) Fab Lab Livre SP: rede de laboratórios públicos municipais – (espaços de criatividade, 

aprendizado e inovação acessíveis a todos interessados em desenvolver e construir projetos). 

(viii) Incubação ou incubar: Processo interativo e dinâmico de criação de valor para Projetos 

Inovadores, por meio da inserção de recursos tangíveis (p. ex.: infraestrutura) e intangíveis (p. 

ex.: legitimidade da marca), visando à redução de riscos e à mitigação de incertezas do processo 

de desenvolvimento de soluções inovadoras; 

(ix) PMSP: Prefeitura do Município de São Paulo. 

(x) Problemas complexos: problemas de difícil solução em razão de sua interdependência. 

Possuem causas difusas, são multisetoriais e sua solução depende de esforços de diferentes 

atores. São temas deste edital: diabetes tipo II, obesidade infantil e na adolescência e outros 

problemas complexos de saúde que sejam propostos pela Proponente, desde que aprovados 

pelos Realizadores. 

(xi) Projetos Inovadores: Projetos que se encontrem em etapas iniciais do desenvolvimento 

demonstradas a partir de protótipos de baixa fidelidade e/ou pilotos, envolvendo ou não a 

aplicação intensiva de Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs); 

(xii) Proponente: Organização sem fins lucrativos que submete proposta conforme este 

chamamento público; 

(xiii) Realizadores: Fundo Socioambiental CAIXA (FSA CAIXA) por meio da Gerência 

Nacional de Sustentabilidade e Responsabilidade Socioambiental (GERSA) e Prefeitura do 

Município de São Paulo (PMSP), por intermédio da Secretaria Municipal de Inovação e 

Tecnologia (SMIT) e da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). 

(xiv) SMIT: Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia da Prefeitura de São Paulo. 

(xv) SMS: Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de São Paulo. 

 

 

 

 



101 

 

 

2.  Objeto 

2.1 É objeto deste chamamento público a seleção de proposta metodológica e sua execução. 

2.1.1 A proposta metodológica visa formular Desafios específicos, atrair, selecionar e 

incubar, no mínimo, 40 Projetos Inovadores na temática problemas complexos de saúde no 

município de São Paulo, relacionados à: (a) obesidade infantil e na adolescência, (b) diabetes – 

tipo II e (c) outros. 

2.1.1.1 A Proponente pode indicar outros problemas complexos de saúde para serem somados 

à temática diabetes tipo II e obesidade infantil e na adolescência, desde que demonstrem sua 

relevância para a cidade de São Paulo e que não ultrapasse 40% (quarenta por cento) da 

quantidade de Projetos Inovadores a serem selecionados. 

2.1.2 A proposta metodológica deve ainda gerar oportunidades para a continuidade dos 

projetos inovadores e realizar estudo de monitoramento e avaliação, nos termos deste edital. 

2.1.3 O Anexo I possui informações técnicas complementares que devem ser observadas pela 

Proponente na construção da sua proposta metodológica ao presente Regulamento. 

2.2 Metas do Residência Maker 

As seguintes Metas devem, obrigatoriamente, estar contempladas na proposta, de acordo com 

as instruções constantes no item 5: 

1. Formular Desafios específicos para propor soluções inovadoras para problemas 

complexos de saúde; 

2. Atrair Projetos Inovadores; 

3. Selecionar, no mínimo, 40 (quarenta) Projetos Inovadores; 

4. Incubar os Projetos Inovadores selecionados; 

5. Gerar oportunidades para a continuidade e sustentabilidade dos Projetos Inovadores; 

6. Elaborar estudo de monitoramento e avaliação do Residência Maker e realizar eventos 

de acompanhamento técnico/financeiro; e 

7. Comunicar o projeto e seus resultados. 

3. Condições de participação 

3.1 Podem ser Proponentes deste processo de seleção organizações sem fins lucrativos, que 

atuem no ecossistema de empreendedorismo inovador e/ou inovação, que possuam experiência 

no desenvolvimento de Projetos Inovadores ou semelhantes, que estejam adimplentes com suas 

obrigações legais e atendam aos dispositivos deste edital. 

3.2 A participação neste processo é gratuita e voluntária, não estando condicionada, em 

hipótese alguma, à sorte, ao pagamento de preço, à compra de produtos pelas Proponentes e/ou 

à resposta a pesquisas, e não envolve a distribuição gratuita de prêmios a título de propaganda, 

não devendo ser enquadrada em qualquer modalidade de Promoção ou Concurso Cultural. 
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3.3 Todos os custos referentes à elaboração da proposta e quaisquer outras despesas 

correlatas à participação neste chamamento público são de inteira responsabilidade da 

Proponente, não cabendo nenhuma remuneração, apoio ou indenização por parte dos 

Realizadores. 

3.4 Ao submeter sua proposta, a Proponente, independente de ser selecionada, concorda 

com a utilização, sem ônus, de seu nome e imagem para fins de pesquisa ou divulgação em 

qualquer meio de comunicação, nacional ou internacional, em língua portuguesa ou traduzida 

para outros idiomas, na forma impressa ou eletrônica. 

3.5 Suspeitas de conduta antiética na elaboração dos trabalhos, bem como de desrespeito a 

este chamamento público, serão analisadas e julgadas pelos Realizadores e podem resultar na 

desclassificação. 

3.6 O não cumprimento dos prazos determinados pelo cronograma (item 4) implica na 

eliminação da proposta em qualquer etapa de seleção. 

3.7 As propostas com informações incorretas, incompletas ou inverídicas ou aquelas 

enviadas fora do prazo não serão aceitas. 

3.8 A Proponente autoriza o recebimento de e-mail sobre o Residência Maker. 

3.9 Os materiais enviados para fins de inscrição não serão devolvidos aos seus autores, 

independentemente do resultado da seleção. 

3.10 Os casos não previstos por este edital serão discutidos e acordados pelos Realizadores. 

  

4.  Proposta 
4.1 A proposta é composta por: 

· Documentos de habilitação (Quadro 1), 

· “Roteiro para Apresentação de Proposta ao FSA CAIXA” (Anexo II), e 

· Quadro de Composição de Investimento (QCI) (Anexo IV). 

4.2 A Proponente deve apresentar proposta para o objeto desta chamada pública em 2 (dois) 

envelopes separados, sendo 1 (um) envelope contendo os documentos de habilitação, conforme 

Quadro 1 e 1 (um) envelope contendo a proposta técnica, conforme o Anexo II. 

4.3 Os envelopes deverão ser enviados via correio para a Secretaria Municipal de Inovação 

e Tecnologia (SMIT) no endereço Rua Libero Badaró, 425, 4º andar, Centro, São Paulo, SP, 

CEP 01069-900. 

4.3.1 Alternativamente, o recebimento de proposta pode ocorrer com a entrega protocolada 

dos respectivos envelopes na Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia (SMIT) no 

endereço supracitado. 

4.3.2 As datas disponíveis para protocolar o recebimento de proposta são os dias 25, 26, 27 

de abril e 02 de maio de 2018, das 10h00 (dez horas) às 18h00 (dezoito horas) do horário de 

Brasília. 

4.3.3 Serão aceitos os envelopes com data de postagem até 2 de maio de 2018, ou com 

recebimento protocolado na SMIT até às 18h da mesma data. 

4.3.4 Os Realizadores não se responsabilizam por extravio ou atrasos na entrega das 

propostas, ainda que alegadas excepcionalidades derivadas de casos fortuitos ou de força maior. 
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4.3.5 Cada Proponente deve apresentar uma única proposta, sob pena de eliminação das 

propostas enviadas por um mesmo Proponente. 

4.3.6 As propostas com informações incorretas, incompletas ou inverídicas ou aquelas 

enviadas fora do prazo serão eliminadas. 

4.4 A execução do projeto pode conter ações realizadas em regime de execução direta ou 

em regime de execução indireta. 

4.5 A Proponente pode, a seu critério, elaborar proposta e executar o Residência Maker 

individualmente ou em conjunto a parceiros. 

4.5.1 Ações do projeto que sejam eventualmente executadas por parceiros da Proponente são 

entendidas como regime de execução indireta e, em caso de a proposta ser selecionada, a 

Proponente poderá ser acionada a apresentar 3 (três) orçamentos da ação do(s) parceiro(s) e de 

outros fornecedores para os Realizadores analisarem a viabilidade financeira da proposta antes 

da celebração do Acordo de Cooperação Financeira. 

4.5.2 A falta de apresentação dos orçamentos enseja na eliminação da proposta selecionada. 

4.5.3 A Proponente selecionada deverá atender a eventuais considerações da análise do 

Comitê de Seleção e dos Realizadores para viabilizar eventual apoio financeiro a sua proposta. 

4.5.4 Em caso de aprovação da proposta a Proponente poderá ser convocada para celebrar o 

apoio financeiro a sua proposta e passará a ser denominada Agente Executor. 

4.6 O Agente Executor será inteiramente responsável pela execução do objeto frente ao FSA 

CAIXA e à PMSP. 

5.   Metas do Residência Maker 

5.1 Todo o processo de execução do Residência Maker será acompanhado pelos 

Realizadores, podendo as metas serem submetidas à aprovação dos Realizadores antes de sua 

implementação. 

5.2 Todas as metas devem ser cumpridas de acordo com o cronograma do Item 12. 

5.3 As seguintes metas devem, obrigatoriamente, estar contempladas na proposta, de acordo 

com as instruções a seguir: 

5.4 Meta 1 - Formular Desafios específicos para propor soluções inovadoras para 

problemas complexos de saúde 

5.4.1 A metodologia proposta pela Proponente deverá prever a realização de atividades que 

envolvam múltiplos atores envolvidos direta ou indiretamente nos problemas complexos de 

saúde (tais como, servidores públicos, usuários de serviços públicos e privados, universidades, 

especialistas no tema, atores do setor privado, movimentos sociais e sociedade civil organizada) 

transformando os problemas em Desafios (o Item 3 do Anexo I contém informações técnicas 

complementares sobre desafios).   

5.4.2 Os Desafios propostos serão validados pela PMSP. 

5.4.3 Ao final, cada um dos Desafios propostos devem ter as seguintes características: 

· Específico: explicitar o objetivo do Desafio, o que se quer atingir. O Desafio deve 

dizer respeito a uma solução real, ligada a um problema real. 
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· Mensurável: o Desafio deverá ser aferido de forma objetivo com indicadores que 

mensurem a evolução da resolução do problema. 

· Atingível: Desafio deve ser viável, alcançável. 

· Relevantes: O Desafio deve gerar impacto positivo para a solução do problema e ser 

significativo para a sociedade. 

· Exequíveis: O Desafio deve ser exequível dentro do escopo e do tempo do Residência 

Maker. 

5.5 Meta 2 – Atrair Projetos Inovadores 

5.5.1 A proposta deste chamamento público deve prever a prospecção ativa de Projetos 

Inovadores relacionados ao objeto deste chamamento público, bem como aos relacionados aos 

Desafios elaborados na Meta 1 (item 6.4). Para isso, deverá propor atividades para atrair esses 

projetos, tais como ações de comunicação, eventos, oficinas, hackathons, workshops e outros. 

5.5.2 O processo deverá envolver a participação de servidores públicos, de usuários de 

serviços públicos e privados, de universidades, de especialistas no tema, de atores do setor 

privado e de movimentos sociais. O propósito é tornar as atividades mais transversais, de modo 

que contemplem todos os envolvidos direta ou indiretamente. 

5.6 Meta 3 – Selecionar, no mínimo, 40 (quarenta) Projetos Inovadores. 

5.6.1 A proposta deste chamamento público deve prever o planejamento, o gerenciamento e 

a realização de ações necessárias para viabilizar a seleção de Projetos Inovadores relacionados 

aos Desafios da Meta 1. São exemplos de atividades a serem desempenhadas: elaboração e 

divulgação de chamamento público, recebimento e análise das propostas, estratégias de 

comunicação e formalização. 

5.6.2 A proposta deste chamamento público deve conter a metodologia de seleção de Projetos 

Inovadores, a qual deve incluir a participação dos Realizadores na validação do edital e no 

processo de seleção. 

5.6.2.1 A metodologia poderá ter seu desenho alterado a critério do FSA CAIXA e da PMSP. 

5.6.2.2 Os Projetos Inovadores selecionados serão submetidos à aprovação dos Realizadores 

antes de sua implementação. 

5.6.3 A metodologia de seleção dos Projetos Inovadores deve prever bonificação de 

pontuação para propostas feitas por equipes com integrantes residentes em regiões de alto índice 

de vulnerabilidade social e/ou minorias. 

5.6.3.1 Os critérios e formas de bonificação serão definidos em conjunto pelo Agente Executor 

e pelos Realizadores para viabilizar o chamamento público para seleção de Projetos Inovadores. 

5.6.4 Se, ao concluir o prazo previsto para esta meta, o Agente Executor não selecionar 

Projetos Inovadores em número suficiente para preencher as vagas disponíveis, a chamada de 

Projetos Inovadores poderá ser prorrogada, a critério dos Realizadores. 

5.6.5 A chamada de seleção de Projetos Inovadores deve ter como candidatos pessoas físicas 

que busquem desenvolver soluções para os problemas propostos, tais como Empreendedores,  

inventores, pesquisadores (pesquisas aplicadas), (bio)hackers, (bio)makers etc.  

5.7 Meta 4 – Incubar os Projetos Inovadores selecionados: 



105 

 

 

5.7.1 O Agente Executor deverá apoiar o desenvolvimento de, no mínimo, 40 (quarenta) 

Projetos Inovadores por meio de processo interativo e dinâmico de criação de valor e por meio 

da inserção de recursos tangíveis e intangíveis, visando à redução de riscos e à mitigação de 

incertezas do processo de desenvolvimento de soluções inovadoras. 

5.7.2 O Agente Executor é livre para propor a metodologia de incubação dos Projetos 

Inovadores, respeitando as diretrizes deste chamamento público e as orientações dos 

Realizadores ao longo da execução do Residência Maker. 

5.7.3 A incubação dos Projetos Inovadores selecionados pode, por exemplo, ter uma única 

fase em que as ideias selecionadas inicialmente são desenvolvidas até o final do Residência 

Maker, ou ser dividida em duas ou mais fases, em que as ideias selecionadas passam por 

validação intermediária durante o processo e somente uma parte deles segue sendo 

desenvolvida. É importante que as escolhas metodológicas estejam embasadas tecnicamente. 

5.7.4 Acompanhamento da Incubação dos Projetos Inovadores: o Agente Executor deverá 

acompanhar ativamente o desenvolvimento dos Projetos Inovadores, reportando os 

Realizadores sobre o andamento das atividades. 

5.7.5 A Meta 4 deve atender minimamente às seguintes diretrizes: 

5.7.5.1 Diretriz Infraestrutura: 

5.7.5.1.1 Disponibilização de infraestrutura física mínima adequada em espaço que atenda à 

metodologia proposta para todos os Projetos Inovadores selecionados, localizado em região do 

centro expandido da cidade de São Paulo, com fácil acesso ao transporte público para que os 

Projetos Inovadores possam ser desenvolvidos, considerando a temática saúde. 

5.7.5.1.2 O Agente Executor poderá investir na compra de equipamentos para o 

desenvolvimento dos projetos, informando suas aquisições no Quadro de Composição de 

Investimentos (QCI) e justificando suas escolhas metodologicamente. 

5.7.5.1.3 Os equipamentos adquiridos com os recursos do FSA CAIXA deverão ser doados ao 

término do projeto, de acordo com as regras contidas no Guia de Orientações do FSA CAIXA 

- 2018), a critério dos Realizadores. 

5.7.5.2 Diretriz oficinas e mentorias aos responsáveis pelos Projetos Inovadores: 

5.7.5.2.1 A Proposta a este chamamento público deve explicitar a carga-horária prevista e a 

temática das oficinas e mentorias para incubação dos Projetos Inovadores. 

5.7.5.2.2 A Proposta deve, ainda, explicitar a relevância técnica das oficinas para o 

desenvolvimento dos projetos, para a criação de modelo de negócio e para os problemas 

complexos indicados. 

5.7.5.2.3 A PMSP será responsável por oferecer parte das mentorias relativas à diabetes tipo II 

e à obesidade infantil e na adolescência a partir da participação de especialistas do seu quadro, 

de acordo com sua disponibilidade. 

5.7.5.2.4 A Proposta a este chamamento público deve prever a participação de outros atores 

como mentores, mesmo no que diz respeito a esses problemas complexos. 

5.7.5.2.4.1 A Proposta deverá prever a realização de pelo menos 5 (cinco) atividades do 

Residência Maker em equipamentos da PMSP*, sendo pelo menos 2 (duas) em fab labs da rede 

Fab Lab Livre SP. 

http://www.caixa.gov.br/Downloads/fundo_socioambiental_fsa/GUIA_FSA_CAIXA.pdf
http://www.caixa.gov.br/Downloads/fundo_socioambiental_fsa/GUIA_FSA_CAIXA.pdf
http://www.caixa.gov.br/Downloads/fundo_socioambiental_fsa/GUIA_FSA_CAIXA.pdf
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5.7.5.2.4.2 É facultada a realização de atividades em equipamentos da SMS. 

5.7.5.2.4.2.1 Para que seja possível a realização de atividades em equipamentos da SMS, será 

necessária a submissão do projeto previamente à Comissão de Ética da SMS, em formulário 

específico, com antecedência. 

5.7.5.3 Diretriz estratégia de engajamento e dedicação dos responsáveis pelos Projetos 

Inovadores: 

5.7.5.3.1 A Proposta deve apresentar solução para operacionalização de uma estratégia para que 

os 40 candidatos selecionados (Meta 3) tenham condições de se dedicar ao processo de 

incubação dos Projetos Inovadores, podendo envolver a transferência de recursos do Residência 

Maker diretamente aos Empreendedores desde que a Proponente apresente justificativa 

metodológica e evidencie a inexistência de vínculo empregatício. 

5.7.5.3.2 A Proposta deve apresentar solução de disponibilização de insumos básicos e 

específicos para o desenvolvimento dos Projetos Inovadores. 

5.7.5.4 Diretriz documentação dos Projetos Inovadores em formato de conhecimento aberto: 

5.7.5.4.1 O Agente Executor será responsável por garantir que os Projetos Inovadores sejam 

documentados em formato aberto e licenciados em Creative Commons no formato Atribuição-

CompartilhaIgual (CCBY-SA), permitindo que outros remixem, adaptem e criem a partir do 

seu trabalho, mesmo para fins comerciais, desde que lhe atribuam o devido crédito e que 

licenciem as novas criações sob termos idênticos. 

5.7.5.4.1.1 A documentação deverá ser disponibilizada em plataformas digitais e gratuitas, 

como, por exemplo, o GitHub. 

5.7.5.5 Diretriz disponibilização de bases de dados municipais: 

5.7.5.5.1 O Agente Executor será responsável por dar tratamento técnico de dados da PMSP 

sobre temas dos Desafios para disponibilizá-los em formato aberto aos Projetos Inovadores, 

mediante a necessidade apresentada por esses projetos. 

5.7.5.5.1.1 Não é obrigatório que os Projetos Inovadores tenham como insumo dados abertos. 

5.8 Meta 5 - Gerar oportunidades para a continuidade e sustentabilidade dos Projetos 

Inovadores 

5.8.1 A Proponente selecionada por este chamamento público deverá prever formas de 

geração de oportunidades para a continuidade e sustentabilidade do desenvolvimento e 

implementação dos Projetos Inovadores, tais como: 

· Absorção dos Projetos Inovadores por outras iniciativas, tais como centros de pesquisa, 

incubadoras, aceleradoras etc.; 

· Propor diretrizes e modelos regulatórios para viabilizar a contratação dos Projetos 

Inovadores pela administração pública direta; 

· Busca de oportunidades que agreguem valor, legitimidade e sustentabilidade durante 

o seu desenvolvimento, por exemplo, a conexão com parceiros estratégicos para captação de 

recursos financeiros, técnicos e relacionais. 
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5.9 Meta 6 – Elaborar estudo de monitoramento e avaliação do Residência Maker e 

realizar eventos de acompanhamento técnico/financeiro 

5.9.1 A Proponente selecionada por este chamamento público deverá entregar documento que 

sistematize o Residência Maker e subsidie a elaboração, pela PMSP, do Plano de Inovação para 

o Município de São Paulo. 

5.9.2 A Proponente deverá prever a entrega de relatórios parciais no momento da prestação 

de contas parcial para permitir o acompanhamento do desenvolvimento dos produtos previstos 

neste item do edital e de relatório final, ao término do projeto, contendo o estudo final. 

5.9.3 A Proponente deve prever eventos de acompanhamento técnico/financeiro do projeto e 

deve prever recursos para isso, quais sejam: 

· Nivelamento. Público alvo: coordenador, técnico e responsável financeiro da 

Proponente. Local de realização: espaço físico da PMSP ou da CAIXA no município de São 

Paulo/SP. Duração: três dias de duração no início da execução do projeto. 

· Avaliação durante a execução da proposta. Público alvo: coordenador, técnico e 

responsável financeiro da Proponente. Um representante de cada Projeto Inovador. Local de 

realização e duração: na cidade de São Paulo/SP em formato a ser definido na proposta a este 

chamamento público. 

· Avaliação ao final da execução da proposta. Público alvo: coordenador, técnico e 

responsável financeiro da Proponente. Um representante de cada Projeto Inovador. Local de 

realização e duração: na cidade de São Paulo/SP em formato a ser definido na proposta a este 

chamamento público. 

5.10 Meta 7 – Comunicar o projeto 

5.10.1 A proposta deve apresentar a realização de eventos abertos ao público, para divulgar o 

Residência Maker e os Projetos Inovadores, conforme segue: 

(i) um evento de lançamento do Residência Maker, com o objetivo de dar publicidade ao 

projeto e mobilizar atores em torno da seleção de Projetos Inovadores; 

(ii) um evento intermediário, com o objetivo de dar publicidade ao andamento do projeto; 

(iii) um evento final, com o objetivo de dar publicidade aos resultados do projeto; 

(iv) outros eventos que a Proponente julgar relevantes para cumprir sua metodologia. 

5.10.2 Os eventos podem ser realizados de forma concomitante a outras atividades. Por 

exemplo, o evento (I) pode ser realizado de forma concomitante às oficinas de formulação de 

Desafios e/ou à seleção de Projetos Inovadores. 

5.10.3 Os formatos dos eventos serão submetidos à aprovação dos Realizadores deste 

chamamento público. 

5.10.4 A proposta deve apresentar ações comunicacionais do Residência Maker aos 

interessados e à população de modo geral, tais como: roadshow e stopmotion de divulgação, 

plano de comunicação, website, peças de comunicação etc. 

5.10.5 A criação de um hotsite do Residência Maker deve estar prevista na proposta e seu 

código deverá ser disponibilizado em formato aberto e licenciado em Creative Commons no 

formato Atribuição-CompartilhaIgual (CCBY-SA), permitindo que outros remixem, adaptem 

e criem a partir do seu trabalho, mesmo para fins comerciais, desde que lhe atribuam o devido 

crédito e que licenciem as novas criações sob termos idênticos. 
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5.10.6 A proposta, ainda, deve prever a elaboração de publicação documentando a execução 

do Residência Maker. 

5.10.6.1 Deve ser assegurado que as peças de comunicação e publicações do Residência Maker 

sejam produzidas, preferencialmente, em formato digital e, obrigatoriamente, acessíveis às 

pessoas com deficiência. 

5.10.7 O Agente Executor deverá aplicar a marca dos Realizadores em todas as peças de 

comunicação de acordo com suas orientações, submetendo-as à prévia aprovação do FSA 

CAIXA e da PMSP. 

6.  Recursos financeiros e itens financiáveis 

6.1 Serão disponibilizados até R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) para o Agente 

Executor realizar todas as atividades do projeto, de acordo com as atribuições previstas neste 

chamamento público. 

6.2 A composição do investimento da proposta contém o recurso a ser apoiado pelo FSA 

CAIXA e o recurso da contrapartida oferecida pela Proponente. 

6.3 Os recursos financeiros serão geridos de acordo com o Guia de Orientação FSA CAIXA 

(http://www.caixa.gov.br/Downloads/fundo_socioambiental_fsa/GUIA_FSA_CAIXA.pdf), 

com as regras do Acordo de Cooperação Financeira a ser celebrado entre o Agente Executor e 

o FSA CAIXA e subsidiariamente mediante orientações do FSA CAIXA. 

6.4 Os recursos do FSA CAIXA serão creditados em conta específica aberta em agência da 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em nome do Agente Executor. 

6.4.1 Toda movimentação financeira para implementação do Residência Maker deve 

acontecer por meio dessa conta específica. 

6.5 Contrapartida 

6.5.1 O valor total do projeto é composto pelo recurso apoiado pelo FSA CAIXA e pelo 

recurso da contrapartida. 

6.5.2 É a parcela obrigatória de colaboração do AEX na consecução do projeto, 

disponibilizada com seus recursos próprios, financeiros ou economicamente mensuráveis, em 

complemento aos recursos alocados pelo FSA CAIXA. 

6.5.3 A especificação da contrapartida deve constar no QCI. 

6.5.3.1 A contrapartida pode ser: 

· Financeira – recursos financeiros disponibilizados durante a execução do projeto; 

· Bens e/ou serviços – bens e/ou serviços economicamente mensuráveis durante a 

execução do projeto. 

6.5.3.2 Na análise de contrapartida financeira, é observada a adequação do valor total da 

contrapartida com o valor estabelecido na proposta. 

6.5.3.3 Na análise de contrapartida em bens e/ou serviços economicamente mensuráveis, é 

observada a pertinência entre a proposta e a quantidade e o preço dos itens oferecidos. 

7.    Prazo de Execução 

http://www.caixa.gov.br/Downloads/fundo_socioambiental_fsa/GUIA_FSA_CAIXA.pdf
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7.1 O prazo de execução do Residência Maker é de até 10 (dez) meses. 

8.    Comitê de Seleção 

8.1 Comitê de Seleção será constituído para a análise e avaliação das propostas, o qual será 

composto pela equipe indicada pelos Realizadores e, eventualmente, por especialistas 

convidados. 

8.2 A coordenação dos trabalhos da banca estará a cargo da PMSP/SMIT ou pessoa(s) por 

ela indicada(s), sendo a CAIXA comunicada acerca da condução dos trabalhos. 

8.2.1 A PMSP/SMIT aguardará posicionamento da CAIXA para dar continuidade à condução 

das atividades. 

8.3 Os membros do Comitê de Seleção não podem ter vínculo com qualquer uma das 

Proponentes. 

8.4 Os possíveis pedidos de recurso (contestações) devem ser encaminhados para o 

endereço eletrônico residenciamaker@prefeitura.sp.gov.br conforme prazo estabelecido no 

Cronograma do item 4, com título: “Edital Residência Maker CAIXA-PMSP – RECURSO”. 

8.5 O membro que tiver conflito de interesse em relação aos Proponentes ou em relação às 

propostas em análise deverá declarar-se impedido de participar do Comitê de Seleção. Neste 

caso, o membro será substituído. 

8.6 Qualquer interessado que identificar conflito de interesse entre um membro da banca e 

quaisquer dos projetos, poderá solicitar recurso de impedimento deste no julgamento da 

respectiva proposta. 

8.7 Os possíveis pedidos de recurso de impedimento deverão ser encaminhados para o 

endereço eletrônico residenciamaker@prefeitura.sp.gov.br até o dia 2 dias úteis depois de 

publicado a nomeação dos membros do Comitê de Seleção. 

8.7.1 As informações relativas ao Comitê de Seleção serão publicadas no 

http://residenciamaker.prefeitura.sp.gov.br/. 

8.8 Os Realizadores deliberarão, em conjunto com a banca, no 1º dia do processo de seleção, 

antes de se iniciar a análise das propostas, sobre os pedidos de impedimento. 

8.9 Os casos omissos serão resolvidos pelos Realizadores. 

  

9.     Critérios de Seleção 

9.1 Os critérios listados a seguir estão organizados em categorias (formais, técnicos e 

financeiros) e devem ser integralmente atendidos, pois, caso contrário, implicará na eliminação 

da proposta. 

9.2 O processo de seleção da proposta compreenderá o total de duas etapas consecutivas, 

sob responsabilidade e execução da Comitê de Seleção, conforme especificado abaixo: 

9.2.1 Análise dos critérios formais (habilitação da Proponente) conforme Quadro 1;    

9.2.2 Análise dos critérios técnicos e financeiros da proposta, que se dará a partir dos 

seguintes documentos que a Proponente deve apresentar conforme cronograma (item 4): 

http://residenciamaker.prefeitura.sp.gov.br/
http://residenciamaker.prefeitura.sp.gov.br/
http://residenciamaker.prefeitura.sp.gov.br/
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· Roteiro para Apresentação de Proposta ao FSA CAIXA (Anexo II); 

· Quadro de Composição de Investimento – QCI, contendo a contrapartida ofertada 

(Anexo IV). 

9.2.3 A proposta será eliminada caso obtenha pontuação 0 (zero) em alguma das etapas de 

seleção ou não se enquadre em qualquer das regras deste chamamento público. 

9.3 Critérios formais - habilitação da Proponente 

9.3.1 A habilitação da Proponente é etapa eliminatória. 

9.3.2 Estarão aptas para participar deste processo de chamamento público as Proponentes que 

apresentarem cópia simples dos documentos de habilitação, especificado no Quadro 1: 

Quadro 1 – Documentos de habilitação e formas de comprovação 

  

Documento Forma de Comprovação 

1. CNPJ ativo e regular há 

pelo menos 2 (dois) anos até o 

prazo limite de inscrições a 

este chamamento público e 

sede no município de São 

Paulo 

● Comprovante de Inscrição do CNPJ 

● Situação Cadastral no CNPJ 

2. Regularidade com a 

Fazenda Federal e INSS* 

● Certidão Negativa de Débitos Relativos aos 

Tributos Federais e à Dívida Ativa da União 

3. Regularidade com a 

Fazenda Estadual Paulista* 

● Certidão Negativa de Débitos de Tributos 

Estaduais 

4. Regularidade com a 

Fazenda Municipal* 

● Certidão Negativa de Tributos Imobiliários da 

cidade de São Paulo 

● Certidão Negativa de Tributos Mobiliários da 

cidade de São Paulo 

5. Regularidade com o FGTS* ● Certificado de Regularidade do FGTS – CRF 
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6. Regularidade no CONRES 

– Cadastro Informativo de 

Pessoas Físicas e Jurídicas 

com Relacionamento com a 

CAIXA 

·         O CONRES é um registro das pessoas físicas e 

jurídicas que apresentam ocorrências no 

relacionamento com a CAIXA, subsidiando a 

avaliação do risco de crédito e é verificado pela 

CAIXA. A regularidade no CONRES será verificada 

pela CAIXA antes da assinatura do ACF. 

7. Declaração de Vedação ao 

Nepotismo (CAIXA) 

·         Modelo disponibilizado no Regulamento 

(Anexo III) 

8. Ser organização sem fins 

lucrativos 

● Ato constitutivo ou Estatuto Social da 

Organização Proponente 

9. Documentos pessoais do 

representante legal da 

organização 

● Cópia simples da Cédula de Identidade e, 

● Cópia simples do CPF 

10. CEPIM – Cadastro de 

Entidades Privadas Sem Fins 

Lucrativos Impedidas 

·         O Cadastro de Entidades Privadas Sem Fins 

Lucrativos Impedidas – CEPIM é um banco de 

informações mantido pela Controladoria-Geral da 

União, a partir de dados fornecidos pelos órgãos e 

entidades da administração pública federal, que tem 

por objetivo consolidar e divulgar relação das 

entidades privadas sem fins lucrativos que estão 

impedidas de celebrar convênios, contratos de repasse 

ou termos de parceria com a administração pública 

federal, nos termos do Decreto n.º 7.592, de 28 de 

outubro de 2011. A regularidade é consultada pela 

entidade através do endereço 

http://www.portaltransparencia.gov.br/cepim/ e basta 

uma cópia simples. 

* Serão aceitas declarações positivas com efeito de negativa. 

9.4 Critérios financeiros: 

9.4.1 A proposta deve descrever o orçamento apontando todas as despesas necessárias de 

forma detalhada no Quadro de Composição do Investimento – QCI (ANEXO IV). 

9.4.1.1 As despesas devem ter o menor preço de mercado com base em três cotações de preço. 

9.4.1.1.1 Essas três cotações ficam sob a guarda da Proponente, sendo apresentadas apenas sob 

demanda dos Realizadores. 

9.4.1.1.2 Em excepcional caso de adoção de despesa com valores acima do mercado, a 

Proponente deve apresentar justificativa cuja aceitação será avaliada. 

http://www.portaltransparencia.gov.br/cepim/
http://www.portaltransparencia.gov.br/cepim/
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9.4.2 O orçamento deve prever recursos (passagens, diárias e logística necessária, incluindo 

facilitação/moderação e relatoria) para a participação de representantes da Proponente 

(incluindo coordenador técnico e do responsável financeiro) e representantes dos Projetos 

Inovadores em três eventos de acompanhamento técnico/financeirodisponíveis Meta 6. 

9.4.3 A proponente deve considerar que os Realizadores devem ser chamados a participar 

desses eventos. 

9.4.4 O QCI deve detalhar todos os insumos (materiais de consumo, materiais permanentes, 

contratação de serviços etc.), regime de execução direta ou indireta, unidades de medida, 

quantidades e preços, condizentes com preços do mercado, de modo a permitir que a Comitê 

de Seleção verifique a viabilidade financeira da proposta. 

9.4.4.1 Os preços apontados no QCI devem ser baseados em cotação de 3 preços do mercado 

do município de São Paulo/SP, cotação essa que deve ser arquivada pela Proponente, sendo 

apresentadas apenas sob demanda. 

9.4.4.1.1 Despesas com preço acima do valor de mercado serão rejeitadas, podendo ser 

apreciadas apenas se a Proponente apresentar justificativa plausível. 

9.4.5 É fundamental um adequado nível de detalhamento dos valores das despesas, tendo em 

vista que a proposta financeira será analisada à luz de sua razoabilidade. 

9.4.6 O Comitê de Seleção poderá estabelecer condições para ajustes na proposta financeira 

do projeto de modo a viabilizar a aprovação do projeto. 

9.4.7 Ainda que previamente selecionada, caso o atendimento às condições pelo proponente 

não sejam aceitas pelos Realizadores, observadas eventuais considerações Comitê de Seleção, 

a proposta poderá ser eliminada. 

9.4.8 Em caso de seleção da proposta a Proponente poderá ser convocada a apresentar as 

cotações conforme demanda a ser formulada pelos Realizadores. 

9.4.9 Caso a Proponente selecionada não apresente as cotações ou outras considerações acerca 

da proposta no prazo hábil, os Realizadores poderão eliminá-la do processo desta chamada 

pública e convocar o próximo classificado do resultado final e assim sucessivamente até se 

viabilizar a localização de uma proposta executável. 

  

9.4.10 Itens financiáveis 

9.4.10.1 Na implementação da proposta a ser selecionada, os recursos do FSA CAIXA são 

destinados à: 

· Aquisição de bens móveis; 

· Contratação de serviços atinentes à proposta; 

· Consultoria para estudos e projetos; 

· Capacitação 

· Passagens; 

· Hospedagens; 

9.4.10.2 Investimentos em obras civis ou ambientais só podem ocorrer com recursos advindos 

da contrapartida da Proponente. 
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9.4.10.2.1 Para as propostas que objetivem a intervenção em áreas ou imóveis tombados pelos 

órgãos responsáveis pelo patrimônio histórico, é apresentada a autorização dos órgãos regionais 

de preservação do patrimônio histórico e/ou do IPHAN. 

9.4.10.3 O pagamento de despesas com pessoal é autorizado para profissionais contratados por 

prazo definido, exclusivamente para execução de atividades específicas do projeto, observadas 

as vedações constantes no subitem 7.7 a seguir. 

9.4.10.3.1 O valor global das despesas com pessoal contratado exclusivamente para o projeto é 

composto pela soma da parcela de valor constante no RPA ou recibo de prestação de serviço 

acrescido da parcela dos encargos decorrentes. 

9.4.10.4 Será apoiável o pagamento de despesas administrativas, limitadas a 15% do valor a ser 

aportado pelo FSA CAIXA, exclusivas e diretamente vinculadas à execução do projeto e no 

período de sua duração, desde que expressamente demonstradas no QCI, tais como: 

· Aluguel de salas, de máquinas fotocopiadoras e impressoras, veículos; 

· Contas de telefone, contas de água, energia e condomínio exclusivamente relacionadas 

à execução do projeto; 

· Despesas com pessoal, exceto as vedações previstas no subitem 7.7. 

  

9.4.11 Vedações para composição do investimento 

9.4.11.1 Na composição do investimento, é vedada a inclusão das seguintes despesas: 

· Pagamento de mão de obra de profissional do quadro permanente da Proponente 

pessoa jurídica com fins lucrativos; 

· Pagamento de mão de obra de profissional do quadro permanente da Proponente 

pessoa jurídica sem fins lucrativos, salvo quando comprovada a relevância para a boa execução 

do projeto, mediante justificativa apresentada pela Proponente e aprovada pelos Realizadores; 

· Pagamento, a qualquer título, a agente público da ativa por serviços prestados, 

inclusive consultoria, assistência técnica ou assemelhados, salvo nos casos previstos em lei; 

· Pagamento, a qualquer título, a empresas privadas que tenham em seu quadro 

societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de 

economia mista, por serviços prestados, inclusive consultoria e assistência técnica; 

· Pagamento a prestadores de serviço com vínculo familiar (cônjuge, companheiro ou 

parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau) com 

dirigentes e empregados CAIXA; 

· Utilização dos recursos em finalidade diversa da estabelecida na proposta aprovada, 

ainda que em caráter de emergência; 

· Realização de despesas em data anterior ou posterior à sua vigência; 

· Atribuição de vigência ou de efeitos financeiros retroativos; 

· Realização de despesas com taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária, 

inclusive referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos; 

· Transferência de recursos para clubes, associações de servidores ou quaisquer 

entidades congêneres, excetuadas creches e escolas para o atendimento pré-escolar; 

· Com publicidade, salvo as de caráter educativo, informativo ou de orientação social, 

das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de 

autoridades ou servidores públicos; 
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· Compra de ações, debêntures ou outros valores imobiliários. 

9.4.12 Destinação final dos bens adquiridos para implementar a proposta 

9.4.12.1 Os equipamentos adquiridos com os recursos do FSA CAIXA deverão ser doados ao 

término do projeto que advirá da proposta selecionada, de acordo com as regras contidas no 

Guia de Orientação FSA CAIXA 

(http://www.caixa.gov.br/Downloads/fundo_socioambiental_fsa/GUIA_FSA_CAIXA.pdf). 

9.5 Critérios técnicos: 

9.5.1 A análise dos documentos técnicos é etapa eliminatória e classificatória. 

9.5.1.1 Na descrição da metodologia, a Proponente deve dar plena clareza da correlação das 

despesas necessárias para cada meta/etapa (devidamente apontadas no QCI) com a metodologia 

descrita no “Roteiro para Apresentação de Proposta ao FSA CAIXA” (Anexo II). 

9.5.1.1.1 Para serviços especializados especificar na metodologia os requisitos mínimos de 

qualificação, tais como: formação acadêmica, experiência profissional necessária, trabalhos 

publicados etc. 

9.5.1.1.2 Apresentar justificativa de necessidade de cada meta/etapa descrita na Proposta. 

9.5.2 Relação dos critérios e subcritérios técnicos de avaliação da proposta: 

9.5.2.1 Os membros do Comitê de Seleção analisarão cada proposta, tendo como base os 

critérios listados no Quadro 2. 

9.5.2.2 Ao final da avaliação, as propostas serão classificadas em ordem decrescente de 

pontuação e a Proponente que obtiver maior pontuação será a selecionada deste chamamento 

público. 

9.5.2.3 Em eventuais casos de eliminação da proposta selecionada, a próxima proposta mais 

bem classificada será a selecionada e assim sucessivamente. 

9.5.2.4 Caso a Proponente obtenha pontuação 0 (zero) em algum dos subcritérios de avaliação 

ou obtenha Nota inferior a 7 (sete), será automaticamente eliminada do processo. 

Quadro 2 – Critérios e Subcritérios de avaliação das propostas 

  

Critérios e 

Subcritérios 

Meio de 

verificação 

Parâmetro Pontuação 

1. Equipe e perfil da organização (Peso 

1,75) 

      

1.1 Experiência da Organização Proponente 

em processo de apoio e suporte a ideias, 

projetos e/ou negócios nascentes e 

iniciantes, com preferência na área de saúde 

1. Análise 

de currículos da 

equipe da 

Proponente 

2. Portfólio 

de projetos da 

Proponente 

Excelente 10 

Bem 

qualificada em 

todos os itens 

7,5 

Boa com 

reservas 

5 

http://www.caixa.gov.br/Downloads/fundo_socioambiental_fsa/GUIA_FSA_CAIXA.pdf
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Com 

deficiências 

2,5 

Com sérias 

deficiências / 

Não 

apresentou 

documento 

0 

1.2 Experiência da Organização Proponente 

em atividades semelhantes ao estudo de 

monitoramento e avaliação do Residência 

Maker 

1. Análise 

de currículos da 

equipe da 

Proponente 

2. Portfólio 

de projetos da 

Proponente 

Excelente 10 

Bem 

qualificada em 

todos os itens 

7,5 

Boa com 

reservas 

5 

Com 

deficiências 

2,5 

Com sérias 

deficiências / 

Não 

apresentou 

documento 

0 

Bem 

qualificada em 

todos os itens 

7,5 

Boa com 

reservas 

5 

Com 

deficiências 

2,5 

Com sérias 

deficiências / 

Não 

apresentou 

documento 

0 

1.3 Foco da entidade em impacto social, 

com preferência na área de saúde 

Portfólio de 

projetos da 

Proponente 

Excelente 10 

Bem 

qualificada em 

todos os itens 

7,5 
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Boa com 

reservas 

5 

Com 

deficiências 

2,5 

Com sérias 

deficiências / 

Não 

apresentou 

documento 

0 

   

2. Metodologia (Peso 

2,00) 

Meio de verificação Parâmetro Pontuação 

2.1 Contemplação das 

metas na proposta e sua 

qualidade metodológica 

(As Metas mínimas 

estão contempladas na 

proposta? As Metas são 

condizentes com o 

Objeto e levam ao seu 

alcance? A proposta é 

condizente com as 

informações 

complementares 

disponíveis no Anexo 

I?) 

  

Análise transversal da proposta Excelente 10 

Bem qualificada 

em todos os itens 

7,5 

Boa com 

reservas 

5 

Com deficiências 2,5 

Com sérias 

deficiências / 

Não apresentou 

documento 

0 

2.2 Inovação 

(introdução de novos 

conceitos, tecnologias, 

metodologias ou novas 

formas de gestão, no 

âmbito local, 

principalmente com 

Análise da Proposta de 

Metodologia 

Excelente 10 

Bem qualificada 

em todos os itens 

7,5 

Boa com 

reservas 

5 

Com deficiências 2,5 
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relação à apresentação 

de tecnologias 

socioambientais de 

baixo custo e de fácil 

execução.) 

Com sérias 

deficiências / 

Não apresentou 

documento 

0 

 

  

2.3 Impacto 

socioambiental 

(contribuição positiva e 

tangível para o 

desenvolvimento local 

sustentável, a partir de 

mudanças qualitativas e 

duradouras das 

condições de vida e de 

trabalho dos 

beneficiários diretos e 

indiretos, da 

comunidade ou 

território) 

Análise da Proposta de 

Metodologia 

Excelente 10 

Bem qualificada em 

todos os itens 

7,5 

Boa com reservas 5 

Com deficiências 2,5 

Com sérias deficiências / 

Não apresentou 

documento 

0 

2.4 Garantias de 

Sustentabilidade do 

Projeto (possibilidades e 

garantias de o projeto ter 

continuidade após a 

finalização da parceria 

com o FSA CAIXA, por 

meio do uso correto, 

eficiente e eficaz dos 

recursos disponíveis e 

da capacidade de 

estabelecimento de 

outras parcerias e 

também de integração 

com outros programas, 

Análise da Proposta de 

Metodologia 

Excelente 10 

Bem qualificada em 

todos os itens 

7,5 

Boa com reservas 5 

Com deficiências 2,5 

Com sérias deficiências / 

Não apresentou 

documento 

0 
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projetos e ações 

desenvolvidas na 

localidade.) 

 

  

2.5 Reaplicabilidade: 

(potencial da solução 

proposta e dos 

conhecimentos a serem 

adquiridos quanto à 

possibilidade de serem 

postos a serviço da 

produção de novas 

soluções, adaptáveis a 

problemas semelhantes e 

ao respectivo contexto 

local) 

Análise da Proposta de 

Metodologia 

Excelente 10 

Bem qualificada em 

todos os itens 

7,5 

Boa com reservas 5 

Com deficiências 2,5 

Com sérias deficiências / 

Não apresentou 

documento 

0 

2.6 Público alvo 

(potencialidade das 

ações propostas no 

projeto beneficiarem o 

público de baixa renda 

(até 3 salários mínimos), 

promovendo o 

desenvolvimento 

regional sustentável 

  

Análise da Proposta de 

Metodologia 

Excelente 10 

Bem qualificada em 

todos os itens 

7,5 

Boa com reservas 5 

Com deficiências 2,5 

Com sérias deficiências / 

Não apresentou 

documento 

0 

Bem qualificada em 

todos os itens 

7,5 

Boa com reservas 5 

Com deficiências 2,5 

Com sérias deficiências / 

Não apresentou 

documento 

0 

Análise transversal da Proposta Excelente 10 
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2.7 Consistência 

técnica/coerência da 

proposta (exequibilidade 

da  metodologia de 

acordo com os recursos 

necessários, incluindo 

aquisição e 

contrapartida, e o 

cronograma proposto) 

Bem qualificada em 

todos os itens 

7,5 

Boa com reservas 5 

Com deficiências 2,5 

Com sérias deficiências / 

Não apresentou 

documento 

0 

 

  

  

3. Rede de 

relacionamento

s da 

organização 

(Peso 1,50) 

Meio de verificação Parâmetro Pontuação 

3.1 Rede de 

Investidores 

Estratégicos 

(Anjos, 

Capitalistas de 

Risco – Venture 

Capitalists, 

Investidores 

institucionais 

etc.) 

Lista de parcerias da Proponente 

e documento que comprove a 

realização de projetos em 

conjunto entre a Proponente e sua 

rede de investidores estratégicos 

(vigentes ou não) 

Excelente 10 

Bem qualificada em todos 

os itens 

7,5 

Boa com reservas 5 

Com deficiências 2,5 

Com sérias deficiências / 

Não apresentou 

documento 

0 

3.2 Parcerias 

estratégicas com 

organizações 

nacionais e/ou 

internacionais, 

com preferência 

em saúde 

Lista de parcerias da Proponente 

e documento que comprove a 

realização de projetos em 

conjunto entre a Proponente e as 

organizações (vigentes ou não) 

Excelente 10 

Bem qualificada em todos 

os itens 

7,5 

Boa com reservas 5 

Com deficiências 2,5 

Com sérias deficiências / 

Não apresentou 

documento 

0 

Excelente 10 
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3.3 Relacionamento com 

academia, centros de inovação, 

Instituições de Ciência e 

Tecnologia (ICTs), incubadoras, 

parques tecnológicos e think 

tanks 

Lista de parcerias da 

Proponente e documento 

que comprove a realização 

de projetos em conjunto 

entre a Proponente e as 

organizações (vigentes ou 

não) 

Bem qualificada 

em todos os itens 

7,5 

Boa com reservas 5 

Com deficiências 2,5 

Com sérias 

deficiências / Não 

apresentou 

documento 

0 

Bem qualificada 

em todos os itens 

7,5 

Boa com reservas 5 

Com deficiências 2,5 

Com sérias 

deficiências / Não 

apresentou 

documento 

0 

       

  

  

4. Fortalecimento 

institucional da CAIXA 

(Peso 1,0) 

Meio de verificação Parâmetro Pontuação 

4.1 Integração da ação 

proposta para que os 

Projetos Inovadores 

atendam prioritariamente ao 

público que se enquadre no 

perfil de famílias do 

CadÚnico (Cadastro Único 

do Governo Federal). 

Análise da proposta 

metodológica para verificação 

de que a os produtos dos 

Projetos Inovadores atendam 

prioritariamente ao público que 

se enquadre no perfil de 

famílias do CadUnico (Cadastro 

Único do Governo Federal). 

Muito bom 10 

Bom 7,5 

Com ressalvas 5 

Com 

deficiências 

2,5 

Totalmente 

insuficiente/Não 

apresentou 

0 
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Bem qualificada 

em todos os 

itens 

7,5 

Boa com 

reservas 

5 

Com 

deficiências 

2,5 

Com sérias 

deficiências / 

Não apresentou 

documento 

0 

  

  

5. Financeiro (Peso 1,0) Meio de 

verificação 

Parâmetro Pontuação 

5.1 Consistência entre a proposta 

financeira e a proposta técnica 

Análise do quadro 

de composição do 

investimento (QCI) 

e da proposta de 

metodologia 

Muito bom 10 

Bom 7,5 

Com ressalvas 5 

Com 

deficiências 

2,5 

Totalmente 

insuficiente/Não 

apresentou 

0 

5.2 Investimento x Impacto 

Socioambiental (avaliar a relação entre 

valor a ser aportado e o potencial de 

efetividade na melhoria da qualidade 

socioambiental e de vida na região de 

atuação do projeto.) 

Pontuação 

Subcritério 2.3 /  

Valor total da 

proposta* 

  

*considerando o 

valor a ser 

investido pelo FSA 

CAIXA + 

Contrapartida 

Excelente 10 

Bem qualificada 

em todos os 

itens 

7,5 

Boa com 

reservas 

5 

Com 

deficiências 

2,5 

Com sérias 

deficiências / 

Não apresentou 

documento 

0 
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9.6 Pontuação das propostas: 

9.6.1 Caberá ao Comitê de Seleção dessa chamada pública realizar a pontuação e estabelecer 

a notas das propostas, classificando-as de acordo com os critérios e subcritérios estabelecidos 

no Quadro 2. 

9.6.2 A Nota de cada proposta classificada será obtida por meio da soma das pontuações nos 

critérios. 

9.6.3 A pontuação dos critérios é obtida pela média aritmética das pontuações nos subcritérios 

de classificação, ponderados pelo peso dos critérios, de acordo com o Quadro 2 e a fórmula do 

item 10.7. 

  

9.7 Fórmula para composição da Nota: 

· Nota = [ (Média da pontuação dos subcritérios do Critério 1 x 1,75) + (Média da 

pontuação dos subcritérios do Critério 2 x 2,0) + (Média da pontuação dos subcritérios do 

Critério 3 x 1,50) + (Média da pontuação dos subcritérios do Critério 4 x 1,00) + (Média da 

pontuação dos subcritérios do Critério 5 x 1,00)]  /  7,25. 

  

9.8 Critérios de desempate: 

9.8.1 Em caso de empate na classificação, será selecionada a proposta que obtiver o menor 

valor na relação R$ FSA CAIXA / Nota, isto é, razão entre valor indicado para apoio do FSA 

CAIXA e a Nota referida no item 10.6 e 10.7. 

9.8.2 Persistindo o empate, será selecionada a proposta que apresentar o maior valor de 

contrapartida. 

  

10.   Divulgação de resultados 

10.1 O resultado da seleção das propostas deste chamamento público será publicado no 

Diário Oficial da União, e nas páginas eletrônicas dos Realizadores. 

10.2 O Proponente da proposta selecionada será comunicado pelo endereço de e-mail 

informado no Roteiro para Apresentação de Proposta ao FSA CAIXA (Anexo II). 

  

11. Celebração do Acordo de Cooperação Financeira - ACF 

11.1 O Acordo de Cooperação Financeira – ACF (Anexo V) é o instrumento que formaliza 

o apoio financeiro do FSA CAIXA à proposta selecionada. 

11.2 A Proponente da proposta selecionada, a partir da publicação do resultado final, deve 

adotar as providências que antecedem a celebração do ACF. 

11.3 Caso haja condicionantes a serem atendidas a Proponente será comunicada pelo 

endereço de e-mail informado na proposta. 

11.3.1 Após o atendimento das condicionantes, a proposta selecionada será encaminhada para 

celebração do ACF. 
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11.4 Em caso de eventuais desistências ou impedimentos, será chamada a próxima proposta 

mais bem classificada. 

11.5 Antes da assinatura do ACF será verificada as condições de elegibilidade da Proponente 

reapresentando os documentos exigidos na etapa de habilitação, constantes no Quadro 1 deste 

chamamento público. 

11.5.1 Nessa verificação de elegibilidade a Proponente deverá disponibilizar os originais da 

documentação supracitada os quais deverão estar atualizados e em situação adimplente à época 

da assinatura do ACF. 

11.6 O não atendimento às condicionantes, às condições de elegibilidade, ou a outras 

exigências da convocação, bem como a não aceitação dos termos do ACF caracteriza a 

desistência da Proponente e, nesse caso, os Realizadores podem substituir a Proponente 

desistente conforme a ordem de classificação estabelecida no item 10. 

  

  

12.   Cronograma* 
12.1 A Proponente deve ter em vista as seguintes etapas e prazos previstos do Programa 

Residência Maker. 

SELEÇÃO Início 

previsto 

Fim 

previsto 

      

Recebimento de propostas 02/abr/18 02/mai/18 

Avaliação de propostas e publicação de resultado 07/mai/18 11/mai/18 

Divulgação do resultado preliminar   14/mai/18 

Prazo de recursos (contestações) 14/mai/18 18/mai/18 

Homologação da proposta selecionada 21/mai/18 04/jun/18 

Publicação do resultado final   05/jun/18 

      

EXECUÇÃO DA PROPOSTA     

Assinatura do Acordo de Cooperação Financeira (ACF)  25/jun/18 

Realização de evento de lançamento jul/18 jul/18 

Formulação de Desafios específicos para propor soluções inovadoras 

para problemas complexos de saúde 

jul/18 ago/18 

Atração de Projetos Inovadores jul/18 set/18 

Seleção de, no mínimo, 40 (quarenta) Projetos Inovadores ago/18 set/18 

Incubação de Projetos Inovadores out/18 jan/19 

Realização de evento intermediário out/18 dez/18 

Realização de evento de encerramento jan/19 fev/19 

Geração de oportunidades para a continuidade e sustentabilidade dos 

Projetos Inovadores 

out/18 fev/19 
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Acompanhamento do projeto mai/18 fev/19 

Elaboração do estudo de monitoramento e avaliação do Residência 

Maker (versões parciais e versão final) 

mai/18 mai/19 

Realização de eventos de acompanhamento técnico/financeiro jul/18 mai/19 

Prestação de contas final mar/19 mai/19 

*O cronograma poderá ser alterado a critério dos Realizadores durante a execução do projeto. 

  

13.  Direito de Propriedade Intelectual e Confidencialidade 

13.1 As informações da proposta são confidenciais, e o acesso está estritamente relacionado 

aos Realizadores e ao Comitê de Seleção. 

13.2 Os direitos autorais, que na data de início do período de participação neste chamamento 

público e no Residência Maker, já forem de titularidade das Proponentes e dos Empreendedores 

participantes dos Projetos Inovadores, serão mantidos aos seus autores, que também poderão 

utilizá-los a seu critério. 

13.3 A Proponente é a responsável exclusiva por qualquer eventual questionamento 

decorrente de direitos autorais relativos ao uso de expressões, textos, fragmentos de texto, entre 

outras reproduções e/ou utilizações indevidas das obras, mesmo que parcialmente, respondendo 

cível e criminalmente pelos ilícitos que vierem a cometer no âmbito da propriedade intelectual, 

assim como pelo eventual uso indevido da imagem (em sentido amplo) de pessoas. 

13.4 Os Realizadores não têm compromisso em contratar a solução e/ou adquirir direitos de 

propriedade intelectual, e/ou adquirir a licença de uso exclusivo de ideias de qualquer um dos 

Projetos Inovadores incubados. 

13.5 A apresentação de proposta a este chamamento público implica que a Proponente tem 

ciência de que, caso seja selecionada, sua Proposta pode ser publicizada em formato aberto, 

conforme a licença de Atribuição CompartilhaIgual (Creative Comons CCBY-SA), de modo 

que qualquer pessoa poderá acessar, remixar, adaptar e criar a partir do seu trabalho, mesmo 

para fins comerciais, desde que lhe atribuam o devido crédito e que licenciem as novas criações 

sob termos idênticos. Todos os trabalhos novos baseados no seu terão a mesma licença, portanto 

quaisquer trabalhos derivados também permitirão o uso comercial. 

13.6 A Organização Proponente declara ciência de que todos os produtos do Residência 

Maker serão publicados em formato aberto conforme a licença Creative Comons CCBY-SA, 

citada acima, sendo passíveis de acesso, uso e modificação por qualquer pessoa. 

13.7 A apresentação de proposta a este chamamento público implica que a Proponente tem 

ciência de que não poderá, a qualquer tempo, divulgar, ceder, doar ou transferir as informações 

confidenciais, tais como metodologia, práticas e materiais fornecidos pelos Realizadores, para 

nenhuma outra pessoa ou organização, sem o prévio e expresso consentimento dos 

Realizadores. 
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14.   Disposições finais 

14.1 Este regulamento será disponibilizado no portal eletrônico 

http://residenciamaker.prefeitura.sp.gov.br em 2 (dois) de abril de 2018 (dois mil e dezoito). 

14.2 A Proponente será desclassificada automaticamente do Processo de Seleção em caso de 

indícios de fraude ou pelo não cumprimento de quaisquer das condições estabelecidas neste 

chamamento público. 

14.3 Os casos omissos serão resolvidos pelos Realizadores. 

14.4 A critério dos Realizadores, poderão ser solicitadas informações adicionais à 

Proponente da proposta selecionada, após a divulgação do resultado final. 

14.5 Os Realizadores reservam-se o direito de alterar este chamamento público, seja no 

modelo de participação, prazo ou qualquer outro item que julguem necessário, sem prejuízo às 

partes, com a devida publicação no Diário Oficial da União - DOU. 

14.6 Os Realizadores poderão, a qualquer tempo e a seu exclusivo critério, cancelar o 

presente chamamento público, em qualquer de suas etapas, considerando seus interesses 

operacionais e estratégicos. 

14.7 A participação neste processo seletivo constitui ampla e total concordância com o 

disposto nas cláusulas deste chamamento público. 

14.8 As dúvidas decorrentes da interpretação deste chamamento público poderão ser 

esclarecidas, desde que encaminhadas a Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia (SMIT) 

da PMSP, especificamente para o e-mail residenciamaker@prefeitura.sp.gov.br até às 18h00 

(dezoito horas) do horário de Brasília do dia 20 (vinte) de abril de 2018 (dois mil e dezoito), 

com título: “Chamamento Público Residência Maker CAIXA-PMSP – Dúvida”. 

14.9 Mensagens que não apresentem esse título serão desconsideradas. 

14.10 A participação neste processo seletivo implica na concordância do Foro da Comarca da 

Capital do Estado de São Paulo para dirimir quaisquer questões oriundas do presente 

chamamento público em prestação jurisdicional, com exclusão de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja ou venha a ser. 

http://residenciamaker.prefeitura.sp.gov.br/
http://residenciamaker.prefeitura.sp.gov.br/
http://residenciamaker.prefeitura.sp.gov.br/

