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RESUMO 

 

Objetivo: Este estudo pretende analisar o desenvolvimento de ações de 

inovação no setor público por meio do estudo de uma rede de inovação à luz das 

teorias existentes sobre o assunto, de forma a identificar suas peculiaridades, 

potencialidades e disfunções.  

 

Metodologia: O estudo de caso desenvolveu-se por meio da análise do banco 

de dados da rede de inovação em questão, realização de pesquisa-ação com 

quatro membros da rede para sua caracterização e contextualização, e 

realização de grupo focal para detalhamento e enquadramento dos atributos da 

rede (mapeamento genético), assim como identificação das potencialidades e 

disfunções, visando propor melhorias para a rede. Para este estudo, foi aplicada 

a teoria do Genoma de Inovação. 

Resultados: O detalhamento genético da rede de inovação permitiu sua 

compreensão e as consequentes implicações para a gestão governamental e 

fornecimento de melhores serviços ao cidadão. A aplicação do Genoma de 

Inovação adaptado ao setor público mostrou-se adequada para a análise de 

redes de inovação no setor público, permitindo a identificação de pontos fortes e 

fracos para o desenvolvimento de inovações.  

Limitações: Por se tratar de análise realizada em uma rede de inovação em 

ascensão, com membros altamente comprometidos, não foram identificadas 

falhas na atuação da rede que necessitassem de alteração para que a rede 

pudesse melhorar sua capacidade de promoção de inovação. Dessa forma, 

estudo similar poderá ser realizado com a participação de membros de redes em 

declínio, ou já extintas, como forma de verificar quais as falhas percebidas de 

forma a sugerir como as redes em desenvolvimento podem evitar os mesmos 

erros.  

 



Aplicabilidade: Quando membros da própria rede estudada participam do 

mapeamento genético, estes se beneficiam da discussão, ao serem induzidos a 

pensar em melhorias que possam ser introduzidas na rede de forma a torná-la 

mais longeva e eficiente. Ademais, ao se analisar e registrar detalhadamente as 

principais características da rede, é possível compará-la a outras redes, 

perceber suas diferenças e observar o que deve ser alterado e copiado ou 

evitado a partir da experiência de diversas outras redes de inovação. 

Compreender como as redes de inovação no setor público atuam pode 

incrementar o relacionamento entre governantes, servidores públicos, academia, 

cidadãos e formuladores de políticas públicas, na busca por melhores soluções 

aos anseios da sociedade.  

Palavras-chave: inovação, redes de inovação, inovação no setor público, 
genoma de inovação. 

Categoria do artigo: Inovação no setor público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Purpose: This study intends to analyze the development of innovation actions in 

the public sector through the study of an innovation network according to theories 

on the subject, in order to identify its peculiarities, potentialities, and dysfunctions. 

 

Methodology: The case study was developed through the analysis of the 

innovation network's database, carrying out action research with network’s 

members to characterize and contextualize it and conducted a focus group for 

detailing and framing the network's attributes (genetic mapping), as well as 

identification of potentialities and dysfunctions, aiming to propose improvements 

to the network. For this study, the Innovation Genome theory was applied.  

 

Findings: The genetic detailing of the innovation network allowed its 

understanding and the consequent implications for government management and 

the provision of better services to citizens. The application of the Innovation 

Genome adapted to the public sector proved to be adequate for the analysis of 

innovation networks in the public sector, allowing the identification of strengths 

and weaknesses for the development of innovations. 

 

Research limitations: As this is an analysis carried out in an innovation network 

on the rise, with highly committed members, no failures were identified in the 

performance of the network that needed to be changed, so that the network 

couldn’t improve its ability to promote innovation. In this way, a similar study can 

be carried out with the participation of members of networks in decline, or already 

extinct, as a way of verifying the perceived failures in order to suggest how 

developing networks can avoid the same mistakes. 

 

Applicability: When members of the studied network participate in the genetic 

mapping, they benefit from the discussion, as they are induced to think about 

improvements that can be introduced in the network in order to make it longer 

and more efficient. Furthermore, by analyzing and recording in detail the main 

characteristics of the network, it is possible to compare it to other networks, 



perceive their differences and observe what should be changed and copied or 

avoided based on the experience of several other innovation networks. 

Understanding how innovation networks in the public sector work can increase 

the relationship between government officials, public servants, academia, 

citizens and public policy makers, in the search for better solutions to society's 

aspirations. 

 

Keywords: innovation, innovation networks, public sector innovation, innovation 

genome. 

 

Category: Innovation in the public sector. 
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INTRODUÇÃO 
 

Contextualização 
 

 

As demandas da sociedade acerca da boa prestação de serviços públicos 

têm sido crescentes em quantidade e qualidade. Os desafios enfrentados pelos 

governos não se restringem mais às políticas públicas relativas à habitação, 

saúde, educação, segurança pública e geração de empregos, englobam também 

a gestão e disseminação de informações que possibilitem maior participação 

social nas decisões políticas (Ferreira, 2003). Dessa forma, os governos são 

constantemente monitorados e avaliados pela sociedade civil plural e 

participativa, que demanda informações claras, acessíveis e completas (Weiss, 

2019).  

Para prover serviços aos cidadãos e empresas, o setor público deve 

almejar inovar com objetivo de apresentar melhores resultados e resolver 

problemas complexos enfrentados pela sociedade (Brandão e Bruno-Faria, 

2013). Nesse contexto, a inovação assume caráter essencial para as economias 

contemporâneas, tornando-se um motor para o desenvolvimento (Lima e 

Vargas, 2012).  

Subsídio para o desenvolvimento da inovação, a popularização mundial 

de ferramentas eletrônicas tem impulsionado a globalização por meio das 

chamadas TICs (tecnologias da informação e comunicação), com avanços que 

permitem interconexões globais cumulativas e irreversíveis. Isso altera 

completamente a forma de trabalho nas gestões privadas e públicas, ao encurtar 

distâncias, economizar tempo, expandir produções e minimizar barreiras 

culturais (Jreisat, 2011). A disseminação da internet possui papel relevante, ao 

se tornar protagonista nos processos de inovação, pois sua expansão tem 

permitido alavancar a presença online das organizações e reinventar os 

negócios, ao diminuir barreiras geográficas - as equipes que estavam 



geograficamente dispersas passam a interagir virtualmente (Wise, Miric e 

Gegenhuber, 2011).  

Ademais, a adoção generalizada da internet tem impulsionado o 

surgimento de mecanismos de análise que permitem o aproveitamento da 

inteligência coletiva1 para obtenção de melhores resultados, principalmente para 

as empresas do setor privado (Malone, Laubacher e Dellarocas, 2010).   

Para o melhor aproveitamento do fluxo de informações decorrentes da 

inteligência coletiva é necessário observar três aspectos primordiais: escolher a 

tecnologia mais relevante e econômica para a organização; analisar a qualidade 

e relevância dos dados coletados; e garantir a interconectividade entre 

organizações e culturas a fim de expandir os horizontes de gestão para além das 

fronteiras tradicionais (Jreisat, 2011).  

No âmbito governamental, as tecnologias de informação e comunicação 

e a grande disseminação da internet têm fomentado o surgimento de redes 

colaborativas que alavancam a inteligência coletiva, sendo esta considerada 

uma impulsionadora da inovação nas organizações públicas (Wise, Miric e 

Gegenhuber, 2011). No entanto, para que os saberes da sociedade se 

estabeleçam fortemente, as instituições públicas necessitam internalizar o 

incentivo à geração, seleção e implementação de ideias, por meio da promoção 

de uma cultura de inovação, permitindo contribuições de diversos atores, de 

modo a alavancar a criatividade e estimular a admissão de novos parceiros 

(Eggers e Singh, 2009). 

A abertura à entrada de tais contribuições pode se dar através de redes 

colaborativas. Segundo Castells (2005), a organização em redes altera a 

conformação social, gerando novas lógicas de experiência e produção e 

modificando as relações de poder.  As redes são descritas por De Pellegrin et al 

(2007) como espaços de interação coletiva que proporcionam a difusão da 

inovação, por meio da co-criação, aprendizagem mútua e exploração de 

conhecimentos complementares. Em acréscimo, os autores destacam que essas 

redes possibilitam o aproveitamento de sinergias decorrentes da agregação de 

 
1 A inteligência coletiva é descrita por Pierre Lévy (2013) como uma inteligência difusa, que além de estar 
distribuída por todos os lugares, sofre constante aprimoramento, produzindo a mobilização de 
competências. O autor destaca que a inteligência coletiva propicia benefício mútuo das pessoas, 
considerando que todo o conhecimento está na humanidade.  



competências diversas, podendo ser caracterizadas como um modelo 

intraorganizacional heterogêneo, onde diversos atores agem conjuntamente na 

busca por inovação, delimitados pelo contexto econômico, social e geográfico.  

As contribuições em rede constituem os ecossistemas de inovação, capazes de 

integrar os participantes e o ambiente de forma a propiciar um fluxo de inovação 

com potencial de gerar mudanças na sociedade (Sawatani et. al, 2007).  

O termo ecossistema de inovação é utilizado aqui de forma análoga ao 

conceito de organização em redes dos seres vivos2, de forma que qualquer ação 

pode alterar o equilíbrio do sistema (Brunel, 2016). Dessa forma, as instituições 

são um componente vivo - parte de um ecossistema que envolve diversas outras 

organizações, indivíduos, entidades governamentais e demais agentes -, 

atuando simultaneamente em cooperação e competição, e promovendo e se 

beneficiando das inovações (Kon, 2016). Assim, os ecossistemas de inovação 

proporcionam benefícios mútuos por meio da cooperação de instituições e 

indivíduos, os quais atuam em seus próprios nichos, compartilhando, no entanto, 

de uma mesma rede de relacionamentos (Kon, 2016).  

Especificamente, os ecossistemas são compostos por redes de atores 

que compartilham informações para fins de desenvolvimento de inovações, por 

meio da transferência de conhecimento relativo à inovação em produtos e 

serviços, pela qual diversas partes interessadas são beneficiadas à medida que 

o conhecimento é adequadamente gerido e transferido (Bacon et. al, 2019). Os 

atores buscam a construção e uma identidade legitimadora para a rede, 

impulsionados pela expansão dos modelos de desenvolvimento dos elos mais 

fortes da relação, assim como do desejo dos elos mais fracos em aprender e 

colaborar de forma a diminuir a distância cultural, econômica e tecnológica 

daqueles (Castells, 2018).  

Ao analisar a rede de inovação como um ser vivo pertencente a um 

ecossistema, Brunel (2016) observa que a rede é autopoiética3 e dissipa 

 
2 De acordo com o Dicionário Etimológico e Circunstanciado de Biologia (2004, pg. 128), Ecossistema é a 
“designação de amplo sentido que vincula o sistema de relações mútuas existente entre as espécies animais 
e vegetais que habitam uma região aos fatores físicos e químicos deste ambiente, tais como clima, 
luminosidade, temperatura, umidade, pressão, salinidade, pH, etc. Compreende-se assim que todo 
ecossistema abrange fatores bióticos (fauna e flora) e fatores abióticos (elementos do meio). Complexo 
formado pelas espécies viventes e o meio físico-químico de certa área da biosfera, que se inter-relacionam 
formando um todo”. 
3 “a própria rede se auto-organiza e se auto-produz através de suas relações cognitivas” Brunel (2016, pg. 
1675). 



conhecimento entre os atores que a compõem. Para o autor, o componente 

ambiente é representado pelo contexto socioeconômico.  

Ao se considerar as redes como seres vivos, abre-se a possibilidade de 

aprofundar as analogias com as ciências naturais, usando-se a genética e a 

biologia molecular na busca pelo detalhamento e compreensão das 

características intrínsecas de cada rede. A unidade fundamental da genética é o 

gene, que é conceituado pela teoria molecular clássica como uma característica 

específica4 que é responsável pela geração de um produto funcional 

correspondente (Joaquim e El-Hani, 2010). Dessa forma, os genes são unidades 

componentes do DNA, determinantes de características intrínsecas, e que, em 

conjunto, formam o genoma do indivíduo (Carneiro et. al, 2000). Analogamente, 

o sequenciamento genético (genoma) de uma rede de inovação explicita suas 

características e a forma como elas determinam e impactam as inovações 

produzidas.     

 

 

Importância do tema 
 

A inovação no setor público tem sido objeto de amplo estudo acadêmico, 

carecendo, entretanto, de teorias e pesquisas mais aprofundadas, 

principalmente nos países em desenvolvimento, que podem contribuir para o 

desenvolvimento de um novo campo teórico (Ferreira et al, 2015).  

Os ecossistemas de inovação possuem potencial de geração de valor 

econômico e riqueza em uma economia, especialmente em momentos de crise 

(Kon, 2016). Para De Pellegrin et al (2007), na esfera pública, os ecossistemas 

de inovação podem propor soluções que visam à redução da incerteza 

decorrente dos processos de mudança. Desta forma, os autores afirmam que os 

riscos individuais e institucionais da experimentação em um novo campo de 

conhecimento também podem ser reduzidos, atenuando as assimetrias de 

informação. 

Porém, conforme apontado por Sørensen e Torfing (2011), não basta 

compreender como os atores participam das redes colaborativas de inovação, 

 
4 Cada gene é único e possui estrutura, função e localização específicas.  



devendo-se também analisar as condições para surgimento de colaboração e de 

como esta estimula os processos de inovação. É ainda relevante compreender 

como se dá o processo de disseminação das novas ideias e práticas, e qual o 

impacto dessa colaboração para o desenvolvimento de uma coletânea de ideias 

e soluções que superem a resistência à mudança, ao mesmo tempo em que 

permitam o ajuste de práticas inovadoras. Dessa forma, é necessário investigar 

como os gestores públicos podem usar suas percepções para remediar os 

problemas mais proeminentes da sociedade, por meio da inovação e criação de 

valor público (Crosby, Hart e Torfing, 2017).  

 

 

Pergunta de pesquisa 
 

Conforme destacado por Saldanha et al.  (2020), a busca por inovação e 

compartilhamento de informações é crescente no setor público. Para os autores, 

a existência de redes de inovação compostas por servidores e instituições 

públicas, constituem um processo inovador nos governos.   

Dessa forma, este estudo busca responder à seguinte questão de 

pesquisa: Como o sequenciamento genético da Rede Conexão Inovação Pública 

RJ impacta sua capacidade de produzir inovação? Além disso, este estudo 

investiga se as teorias existentes sobre redes de inovação colaborativa (a 

maioria direcionada ao setor privado) são adequadas à análise de redes de 

inovação governamental, ou se carecem de adaptação.  

 

Objetivo principal e intermediários 
 

Este estudo objetiva analisar o desenvolvimento de ações de inovação no 

setor público, por meio do caso Rede Conexão Inovação Pública RJ, à luz das 

teorias existentes sobre o assunto.  

Analogamente aos conceitos das ciências biológicas, o estudo investiga 

um ecossistema de inovação no governo brasileiro, via um subsistema de 

inovação delimitado geograficamente pelo Estado do Rio de Janeiro, cujo um 

dos componentes é a Rede Conexão Inovação Pública RJ. Ao analisar essa rede 

como um ser vivo, orgânico, que possui fases de desenvolvimento que vão do 

nascimento à decadência, a pesquisa objetiva identificar as características 



intrínsecas à rede, que a assemelham ou diferenciam das demais - ou seja, o 

estudo visa investigar a cadeia genética dessa rede.   

Assim, pretende-se sequenciar, à luz das teorias existentes, o genoma 

dessa rede para identificar disfunções genéticas que podem gerar impactos 

negativos para a inovação. Ao se identificar as eventuais deficiências da rede, 

torna-se possível elencar a necessidade de substituição de genes da rede para 

melhor promoção da inovação, propondo-se, assim, as mutações genéticas 

necessárias associadas ao novo genoma da rede.  

Um ponto de atenção é que o novo genoma a ser proposto seja 

congruente com as características e peculiaridades das redes de inovação em 

governo no Brasil e em demais países com características socioeconômicas e 

políticas similares, para que a pesquisa possa ser futuramente replicada.  

Além disso, o genoma eventualmente proposto pode apontar os aspectos 

habilitadores, neutros e inibidores da promoção de inovação por meio da rede, 

de forma a subsidiar o processo de tomada de decisão e de atualização do 

planejamento estratégico a ela associado.  

 

Estrutura da dissertação  
 

Esta pesquisa é composta, em sua primeira parte, por uma revisão de 

literatura acerca das teorias de redes colaborativas e redes de inovação, suas 

formas de composição e métodos de classificação. Num segundo momento, um 

estudo de caso associado à Rede Conexão Inovação Pública RJ é desenvolvido 

com base nas teorias estudadas.  

A investigação do caso é desenvolvida em duas etapas: uma entrevista 

coletiva com foco no histórico e contextualização da rede, e um grupo focal para 

determinação genética da rede.  

A análise dos dados obtidos visa subsidiar a avaliação das disfunções da 

rede em questão e a proposição de alterações no genoma utilizado para sua 

adequação ao setor público. 

 
REVISÃO DE LITERATURA 
 

Ecossistemas de inovação  
 



A relevância do estudo dos sistemas foi destacada pelo biólogo austríaco 

Karl Ludwig von Bertalanffy (1968), em sua icônica obra “Teoria Geral dos 

Sistemas”, ao discorrer sobre a importância de grupos de trabalho com 

diversidade de saberes para a solução dos problemas complexos do mundo. O 

autor destaca que problemas governamentais urgentes, como poluição, 

criminalidade, planejamento urbano etc., requerem a construção de soluções 

criativas e promissoras que otimizem eficiência e reduzam custo, desenvolvidas 

em uma rede de interações complexas - o sistema. Para Bertalanffy (1968), o 

pensamento sistêmico requer uma reorientação do pensamento científico e 

diferente dos experimentos laboratoriais em física e química (sistemas 

fechados), os organismos vivos são fundamentalmente sistemas abertos que 

observam entradas e saídas energéticas em fluxo contínuo, buscando a 

manutenção do estado de equilíbrio químico e termodinâmico.  

Considerando os ecossistemas de inovação como sistemas abertos, 

pode-se associá-los às ciências naturais, pela constante busca por tornarem-se 

sistemas autopoiéticos - isto é, sistemas que possuem a capacidade de se auto-

organizar a partir de suas interações, de forma a minimizar as interferências do 

ambiente de entorno (Mendes, 2018).  

Porém, o equilíbrio natural pode ser distorcido por fatores externos, que, 

a depender da forma e intensidade, podem causar resultados construtivos ou 

destrutivos - seja por um novo rearranjo interativo ou pela eliminação de alguns 

componentes do antigo sistema (Kon, 2016).  

Relevante destacar, para a compreensão da Teoria dos Sistemas, que a 

soma das partes componentes de um sistema não representa o seu todo, pois 

as interações e interferências externas produzem efeitos que não existem 

individualmente, sendo a complexidade do ecossistema definida pelos 

elementos e suas relações (Mendes, 2018). São justamente essas relações 

coesas de interdependência e mutualidade que diferenciam um conjunto de 

partes individuais de um sistema (de Vasconcellos, 2010). 

Além das interações entre a partes, os sistemas apresentam fluxos de 

entrada (inputs) e saída (outputs), conforme explica Do Vale (2012): cada 

elemento que entra é transformado pelo sistema e gera uma saída 

correspondente, havendo ainda a possibilidade dos sistemas se 

retroalimentarem. O autor destaca ainda que esse fluxo no interior dos sistemas 



se dá através dos canais de comunicação, impactando o nível de entropia 

observado, ou seja, a distribuição desordenada de energia que se relaciona à 

capacidade de realizar trabalho.  

Partindo desse conceito biológico, os ecossistemas de inovação são 

locais de criação, adaptação e evolução, se assemelhando a um ambiente 

natural em constante transformação, sobre o qual é impossível exercer absoluto 

controle (Audy, 2017). Ou seja, os ecossistemas de inovação representam locais 

impulsionadores da inovação, proporcionando condições favoráveis para o 

desenvolvimento das regiões onde estão inseridos (Spinosa et. al, 2018).  

De acordo com Ikenami et. al. (2016), as redes de inovação podem ser 

analisadas como um ecossistema de inovação, onde atores interdependentes 

atuam em prol de um objetivo comum: o desenvolvimento de uma solução ou a 

criação de valor a partir das oportunidades que surgem.  Para os autores, tanto 

os ecossistemas como as redes se assemelham por sofrer influência do 

ambiente e buscar constantemente autorregulação e retroalimentação, além de 

possuir como principal característica o dinamismo das interações.   

No setor público, os ecossistemas de inovação envolvem atores e 

recursos para a elaboração colaborativa de soluções que gerem valor público 

associado à oferta de serviços e à busca da melhoria da realidade social 

(Carneiro, 2021). Essa colaboração (co-criação) na construção de conhecimento 

acerca de um problema público sobre o qual as pessoas são impactadas 

possibilita objetivamente a produção de inteligência coletiva para seu 

enfrentamento (Magalhães et al, 2020).   

Impulsionada pelo uso das tecnologias da informação e comunicação, a 

produção de inteligência coletiva possibilita a participação cidadã nesse 

processo de construção coletiva de solução de desafios públicos e sociais 

(Araújo et.al, 2021).  

 

 

Inovação aberta & Inteligência coletiva 
 

O processo de inovação consiste na recombinação de conhecimentos 

existentes, objetivando a solução de um novo problema (Schumpeter, 1985).  

Trata-se de um processo deliberado de criação e difusão de ideias novas e 



criativas, com o objetivo de gerar alterações em contextos específicos, na busca 

da solução de um problema (Sørensen e Torfing, 2011). Para que alcance seu 

potencial máximo, os processos de inovação devem estar pautados na constante 

transferência de conhecimento, não somente dentro de uma instituição, mas de 

forma transfronteiriça na busca de informações ricas, trocas de experiências, 

exemplos contextualizados e percepções de especialistas (Jandhyala e Phene, 

2015). 

A inovação consiste em um sistema complexo e iterativo que se divide em 

quatro fases não lineares e que podem ser reorganizadas, combinadas, iteradas 

e repetidas em loops de feedbacks complexos: ideação, seleção das ideias, 

implementação e disseminação, conforme a Tabela 1. Porém, é necessário 

observar que até que a ideia forneça resultados desejáveis, a inovação não pode 

ser considerada um sucesso (Eggers e Singh, 2009). 

 

Tabela 1: Fases da inovação 

Fase Preceitos 
Ideação A geração de ideias deve ser sistemática e pauta em 

objetivos claramente definidos, além de estar 
conectada às necessidades e expectativas dos 
usuários.  

Seleção de ideias A abertura dos processos avaliativos e a exploração 
da “sabedoria das multidões” são essenciais para a 
seleção eficaz das ideias.   

Implementação As ideias devem ser implementas e receber ciclos de 
feedbacks dos usuários, além de serem 
incorporadas ao pensamento estratégico da 
instituição.  

Disseminação A última etapa do ciclo é difundir a inovação para 
toda a organização e seus stakeholders.  

Fonte: adaptado de Eggers e Singh (2009, p. 07 e 08). 

 

A inovação pode ainda ser caracterizada como um repertório de ações 

novas e específicas, implementadas deliberadamente por uma instituição para 

atender objetivos específicos dentro de seu contexto (Koch et al, 2006). Porém, 

não é simples identificar as inovações que são internalizadas pelas 

organizações. Para Sørensen e Torfing (2011), a dificuldade de reconhecimento 

de uma inovação se fundamenta no caráter qualitativo das mudanças a ela 



associadas, tornando difícil a mensuração e definição do volume de 

transformações necessárias para qualificar uma inovação como tal.  

Considera-se que a inovação pode ser fruto da troca de experiências de 

agentes que possuem diferentes conhecimentos e que cooperam de forma 

interativa e sistêmica para a criação de algo novo, dentro de uma estrutura em 

rede (Rasera e Balbinot, 2010). Associada a redes de conhecimento, a inovação 

pode ser subdivida em duas frentes: disseminadora de inovação e incubadora 

de inovação. No primeiro caso, as ideias são difundidas em um efeito cascata 

decorrente de discussões, saindo do campo metodológico para aplicação real no 

ambiente de trabalho dos atores envolvidos. Já no segundo caso, a inovação 

está associada a uma espiral de ideias alimentadas pelas experiências e trocas 

de informações, o que estimula a criação de novas soluções coletivas para os 

problemas observados (De Maggio e Passiante, 2009). 

De acordo com Teofilovic (2002), todo esse processo de criação e 

disseminação de inovação tem sido considerado, por vezes, como algo exclusivo 

de empresas privadas dinâmicas e flexíveis, repletas de pensamento crítico, 

ideias e inventividade. Para o autor, essa concepção tem, no entanto, perdido 

espaço, pois as estruturas e processos de governança têm se modernizado e se 

adequado às demandas econômicas, políticas e ideológicas. Há grande pressão 

popular pela prestação de serviços públicos mais eficientes, o que demanda dos 

governos uma mudança do foco em processos para o foco em resultados e, 

dessa forma, a inovação vem se tornando uma realidade em governos 

(Teofilovic, 2002).  

Porém, conforme explicam Sørensen e Torfing (2011), para o setor 

público, a inovação ainda difere significativamente daquela observada no setor 

privado. No setor privado, percebe-se a constante busca por inovação com 

objetivo de reduzir custos, expandir mercados, maximizar lucros, criar produtos 

e atrair clientes (Sørensen e Torfing, 2011). Para tal, as empresas incentivam 

times internos, fazem alianças estratégicas, contratam consultores, 

especialistas, cientistas, autoridades públicas para desenvolver novas e criativas 

soluções. Outras usam código aberto para receber protótipos elaborados pelos 

próprios usuários, reduzindo assim os custos associados (Sørensen e Torfing, 

2011).  



Já na administração pública, a busca por inovação reside na estratégia de 

cultivo de ideias internas, replicação de sucessos adaptados de outros contextos 

e realização de parcerias bilaterais com organizações públicas ou privadas, de 

forma que as abordagens de aproveitamento das ideias das redes e de utilização 

de código aberto são ainda incipientes, embora já apresentem grande potencial 

de sucesso (Eggers e Singh, 2009).  

As redes de inovação no setor público são definidas por Desmarchelier, 

Djellal e Gallouj (2019) como arranjos colaborativos multiagentes que que 

desenvolvem nos serviços públicos, espontaneamente ou instigados pelas 

políticas públicas. Para os autores, as redes atuam com a participação de 

diversos atores públicos e privados, objetivando estimular a co-criação de 

inovações, para consequente geração de valor.  

Desmarchelier, Djellal e Gallouj (2019) acrescentam que a inovação no 

setor público foi por muito tempo considerada incongruente, focada na 

racionalização de processos e introdução de sistemas tecnológicos, fornecendo 

ao cidadão produtos e serviços praticamente homogêneos. Os autores 

descrevem a inovação governamental como não interativa, fruto da simples 

assimilação de técnicas de mercado pelos serviços públicos. Além disso, a 

inovação no setor público tende a ser abordada como uma mudança pontual, em 

um formato que Eggers e Singh (2009) intitulam como big bang. Nele, os 

processos seriados e amplos são preteridos, sendo a inovação vista como uma 

resposta aos problemas específicos e pontuais e não como um valor central das 

organizações.  

A percepção acerca da inovação em governos é ratificada por Sørensen 

e Torfing (2011), que afirmam que ela é vista como algo paradoxal, com imagem 

que remete a organizações rígidas e burocráticas, com excesso de regras e 

regulamentos, e longe de qualquer possibilidade de modernização. Assim, 

segundo os pesquisadores, as redes colaborativas se apresentam como uma 

forma de superar essa burocracia e hierarquia que impedem a inovação, 

buscando formas de compartilhar custos, riscos e benefícios de forma 

colaborativa e para além das fronteiras institucionais.  

As organizações públicas, conforme explicitam Eggers e Singh (2009), de 

modo geral, desenvolvem esforços esporádicos de fomento à inovação, com 

pouca implementação de ideias e poucos resultados significativos associados a 



uma transformação funcional. Para os autores, de fato, é necessário alterar os 

alicerces organizacionais para superar o excesso de burocracia no setor público, 

o qual impede a criação de uma cultura de inovação, pois permanecendo o setor 

público organizado em sua forma burocrática clássica, diversos entraves se 

impõem à inovação. Sørensen e Torfing (2011), por exemplo, citam a forte 

adesão à legislação, as regras burocráticas, a baixa competição e a ausência de 

incentivos econômicos como relevantes óbices à inovação no setor público. Os 

autores acrescentam a esses impeditivos citados, os problemas relativos à 

complexidade dos serviços públicos, o excesso de indicadores, o volume de 

trabalho e a aversão ao risco.  

De forma consolidada, Sørensen e Torfing (2011, p.860) classificam as 

potenciais barreiras à inovação no setor público em cinco grupos:  

• Culturais: intolerância ao erro e foco excessivo na legalidade, sem 

busca de soluções alternativas,  

• Institucionais: falta de diálogo com os usuários,  

• Interorganizacionais: foco na concorrência, ao invés de 

colaboração entre instituições,  

• Organizacionais: ausência de exploração e aproveitamento de 

ideias que surjam fora dos setores de pesquisa e desenvolvimento, 

• Identitárias: desestímulo, por parte dos stakeholders, de uma 

inovação colaborativa.  

Além de identificar as barreiras a inovação no setor público, é possível 

também avaliar o nível de abertura de uma determinada organização pública à 

inovação, através da utilização das perguntas-chave elencadas por Eggers e 

Singh (2009, p. 11 e 12):  

• Quais são os limites organizacionais? Fornecedores e parceiros 

externos são considerados outsiders?  

• Existem mecanismos para as ideias transitarem para dentro e fora 

da organização? 

• Há disponibilidade de recursos para adoção de uma estratégia de 

inovação? 

• A cultura organizacional está em sintonia com a inovação? 



• A estrutura organizacional é hierárquica ou flexível, em relação à 

entrada de novas ideias?  

Ao responder a esses questionamentos, pode-se delinear o perfil de uma 

instituição ou de uma rede, e identificar seus pontos fortes (que devem ser 

fortalecidos) e pontos fracos (que devem ser aprimorados).  

Em adição, é necessário pressupor que a inovação no setor público não 

deva se restringir a inovação tecnológica ou descobertas científicas, devendo 

também explorar as percepções dos atores sociais e suas demandas, visando à 

exploração de oportunidades específicas para a resolução de problemas 

complexos da sociedade (Sørensen e Torfing, 2011). 

Devido aos aspectos supramencionados, a inovação colaborativa no setor 

público tem sido impulsionada por crescente demanda, a qual pode ser dividida 

em três categorias (Sørensen e Torfing, 2011, p. 847): 

• Aumento da expectativa de qualidade, disponibilidade e eficácia dos 

serviços públicos; 

• Necessidade de melhoria da governança pública e da capacidade de 

resolução de problemas sociais econômicos e ambientais; 

• Surgimento crescente de problemas perversos que demandam 

soluções rápidas e inovadoras.  

Dentre os elementos-chave para a inovação, merece destaque a meta-

governança, a qual Klijn & Koppenjan (2000) destacam ser fator fundamental 

para estabilização de espaços de discussão de políticas públicas, com potencial 

de remoção ou enfraquecimento de barreiras à inovação colaborativa. Os 

autores complementam que a meta-governança pode ser exercida por atores 

públicos ou privados, de forma a autorregular os processos de interação, 

observando a legitimidade proporcionada pela liderança pública.  

Adicionalmente, gestores públicos e parlamentares eleitos poderiam, 

cada vez mais, atuar em colaboração, proporcionando abertura para a 

participação de outros atores, sejam eles da iniciativa pública ou não, na busca 

de soluções aos problemas-alvo (Crosby, Hart e Torfing, 2017). Todos esses 

atores envolvidos na inovação no governo podem se auto-organizar em redes 

de conhecimento, as quais são baseadas nos princípios da meritocracia, 

transparência e consistência. Dessa forma, membros de uma comunidade de 

inovação devem prezar pela reciprocidade do benefício do trabalho colaborativo, 



atuando de forma clara e transparente, e compartilhando uma visão comum com 

os demais membros da comunidade (De Maggio e Passiante, 2009).  

Desmarchelier, Djellal e Gallouj (2019, p.03) explicam que dentre os 

diversos agentes que compõem as redes de inovação no governo, o cidadão 

possui papel de extrema relevância para a co-criação de valor e inovação 

colaborativa em serviços públicos. Os pesquisadores classificam os cidadãos em 

três grupos, de acordo com sua relação com os problemas a serem solucionados 

com a inovação: 

• Diretamente afetado pelo problema, 

• Indiretamente afetado pelo problema, 

• Não afeto, mas tendo empatia e solidariedade para com os 

afetados pelo problema. 

Assim, a depender do grau de impacto sofrido, os cidadãos terão maior 

ou menor engajamento na busca de soluções coletivas. Cabe nesse momento 

esclarecer a existência de um quarto grupo de cidadãos (que não compõem as 

redes): dos não afetados pelo problema e que não atuarão em prol da busca de 

uma solução, seja por não perceberem a existência da disfunção ou por não se 

importarem com ela.   

No processo de inovação, a busca por conhecimento é fator chave a ser 

explorado sistematicamente por meio de fontes internas e externas à 

organização. Dessa forma, surge um movimento aberto e interativo que busca 

soluções para os problemas observados (Rasera e Balbinot, 2010). 

Além dos cidadãos, existem diversos outros atores atuantes nas redes, 

como servidores públicos, pesquisadores, representantes de organizações não 

governamentais e de entidades privadas, entre outros. Com tantos agentes 

envolvidos nos processos de inovação, percebe-se que muitas das ideias 

inovadoras surgem fora das organizações, podendo ser internalizadas e 

adaptadas para proporcionar melhorias e solucionar problemas complexos. 

Chesbrough (2003), classifica essa interação, onde o conhecimento encontra-se 

disperso para além das fronteiras de uma instituição, como inovação aberta.  

Através da inovação aberta, objetiva-se impulsionar os processos de co-

criação de soluções nos ecossistemas.  Esse modelo é impactado pelas 

características de gestão dos organismos, natureza do conhecimento 

compartilhado, diferenças organizacionais, sistemas de tecnologia de 



informação e comunicação utilizados, cultura de confiança e estratégia de 

aprendizagem (Bacon et. al, 2019). 

 Esta necessidade de abertura é fruto da complexidade dos processos de 

inovação. Conforme explica Lindegaard (2019), após longo período onde as 

instituições prezavam pelo sigilo sobre seus processos de inovação, o mundo 

evoluiu para a era da globalização, conexão e disseminação de ideias “na 

velocidade de um raio e com a mesma imponência de um trovão”. Para o autor, 

a partir da introdução da prática da inovação aberta, as organizações aumentam 

as possibilidades de encontrar respostas aos seus problemas, se aperfeiçoar e 

desenvolver novos produtos ou serviços.  

Por meio da inovação aberta, as organizações podem ir além de suas 

ideias internas, aproveitando a criatividade da sociedade em geral, dos institutos 

de pesquisa e universidades, das empresas públicas ou privadas. É uma forma 

de obter ganho temporal e financeiro, além de gerar valor (Stal, Nohara e de 

Freitas Chagas Jr, 2014). Ao buscar recursos fora de suas fronteiras, as 

organizações conseguem transformar seu processo de inovação em um fluxo 

contínuo de entrada de soluções (Lindegaard, 2019). Este aproveitamento de 

ideias pode contribuir para o aumento da eficácia e diferenciação da instituição, 

a qual pode se adaptar às mudanças do ambiente de forma estratégica por meio 

da melhoria das competências organizacionais (Silva e Dacorso, 2013). 

Importante destacar que inovação aberta não significa que somente 

grupos de pessoas organizados e formalizados podem gerar resultados e 

influenciar a organização e os processos das empresas. Conforme explicam 

Malone, Laubacher e Dellarocas (2010), por vezes, pessoas, que nem sequer 

sabem que são parte de um grupo trabalham eletronicamente juntas na 

construção de resultados surpreendentemente eficazes para empresas das 

quais nem fazem parte. Ao compreender como tirar vantagem deste tipo de 

interação, as organizações encontram uma forma de deixar a multidão fazer o 

trabalho com baixo custo, qualidade satisfatória e de forma célere (Malone, 

Laubacher e Dellarocas, 2010).  

 Esta congregação de ideias, que surgem das redes formais ou não, é 

abarcada pela teoria da Inteligência Coletiva, definida por Wise, Miric e 

Gegenhuber (2011) como produto de cinco formas de interação, conforme a 

Tabela 2:  



 

 

 

Tabela 2: Inteligência coletiva 

Termo Conceito Autor  
Crowdsourcing Grupos informais de pessoas, 

externas à determinada 
organização, tem potencial de 
transformar processos.  

Howe – 2008 

Wisdom of Crowds Multidões fornecem melhores 
insights sobre os processos de 
negócios do que os especialistas 
das próprias empresas.   

Surowiecki - 2004 

Peer-production A coleta descentralizada de 
informações e a colaboração 
podem melhorar a eficácia dos 
processos por meio das entradas 
agregadas de um grande grupo 
de pessoas.  

Benkler - 2002 

Wikinomics As contribuições da multidão são 
tomadas como entradas para os 
processos das empresas.  

Tapscott e 
Williams - 2006 

Open Innovation Os processos podem ser mais 
eficazes quando ultrapassam 
(várias vezes) os limites 
tradicionais da empresa. 

Chesbrough – 
2003 

Fonte: adaptado de Wise, Miric e Gegenhuber (2011, p.138).  

 

Para os pesquisadores supracitados, a inteligência coletiva pode ser 

sintetizada como um grupo de indivíduos que realizam ações coletivas 

aparentemente inteligentes, de forma que tais grupos superam os especialistas 

individuais, alavancando assim a inteligência coletiva.  

Dois exemplos emblemáticos do uso de inteligência coletiva são Google 

e Wikipédia. O primeiro faz uso de um algoritmo que classifica a importância das 

páginas web com base nas ações coletivas dos usuários da internet, gerando 

resultados precisos acerca das buscas realizadas. O segundo apresenta artigos 

e informações criados e aprimorados pelos próprios usuários, sem qualquer tipo 

de moderação, culminando na construção de um repositório livre e colaborativo 

(Wise, Miric e Gegenhuber, 2011). 

Outros exemplos do uso de sucesso da inteligência coletiva são 

apontados por Malone, Laubacher e Dellarocas (2010, p. 23 e 24):  



• Threadless: plataforma de venda de camisetas que realiza 

concursos para escolha das artes a serem estampadas nas peças, 

reduzindo drasticamente o gasto com a contratação de designer. 

Os autores das artes escolhidas para produção das peças recebem 

um percentual financeiro sobre as vendas da empresa.  

• Linux: sistema operacional de computadores, de código aberto, 

desenvolvido e aprimorado constantemente por programadores 

voluntários de todo o mundo, os quais estão em busca de 

reconhecimento na comunidade e de superação de desafios 

pessoais.  

 É evidente que esta tempestade ininterrupta de ideias carece de uma 

sistematização. Tal pode ser feito por meio da gestão da inteligência coletiva 

através das redes colaborativas. Sørensen e Torfing (2011, p. 852) listam três 

vantagens do trabalho colaborativo em rede:  

• Diferentes experiências e conhecimentos estimulam a geração de 

ideias e aprendizado mútuo, 

• Diferentes perspectivas e avaliações conjuntas otimizam a seleção 

de ideias, 

• A resistência à implementação diminui quando as iniciativas são 

colaborativas.  

Para potencializar o aproveitamento da inteligência coletiva na esfera 

pública, Eggers e Singh (2009, p. 9 a 11) elencam cinco estratégias com 

potencial de impulsionar a criatividade no setor público, de forma a maximizar a 

capacidade dos governos na implementação de inovações:  

 

• Cultivo: Objetiva facilitar a colaboração para a geração e 

experimentação de ideias. Deve responder às perguntas: Como 

melhorar a geração de ideias? Quais ferramentas estão disponíveis 

para melhorar as entregas?  

• Replicação: Visa a comunicação externa, a busca de 

benchmarking para aproveitar iniciativas de sucesso. É a 

adaptação de uma inovação existente para um novo contexto.  



• Parceria: Foca no desenvolvimento e teste de ideias novas e 

criativas através da colaboração entre parceiros públicos e 

privados, suprindo as lacunas de especialização das organizações, 

em relações bilaterais.  

• Rede: Utiliza ativos de inovação de uma base diversa e implementa 

ideias dentro e fora das organizações. Facilita a troca de ideia e 

aprendizagem mútua por meio da interação horizontal entre atores 

que possuem diferentes tipos de recursos e experiências.  

• Código aberto: Faz uso das tecnologias da informação e 

comunicação para incentivar a co-criação com pessoas não 

pertencentes à organização, de maneira voluntária, na busca de 

soluções gratuitas ou de baixo custo para problemas específicos.  

Para Malone, Laubacher e Dellarocas (2010, p.24 a 27), a inteligência 

coletiva é constituída por quatro blocos recombinantes, os quais podem ser 

considerados os “genes” dos sistemas - em analogia aos conceitos da biologia 

molecular:  

• O que está sendo feito? 

• Quem está fazendo? 

• Por que estão fazendo? 

• Como está sendo feito? 

De acordo com os autores supracitados, um gene é responsável por 

fornecer uma resposta particular para determinada questão relativa a uma única 

tarefa em um sistema de inteligência coletiva. O grupo de respostas obtidas ao 

se analisar cada uma das questões propostas é denominado pelos autores como 

o genoma do sistema.  

Malone, Laubacher e Dellarocas (2010) sugerem que a construção de um 

genoma de uma rede de inovação se dê a partir de uma lista de 16 genes 

principais, categorizados em quatro dimensões: o que, quem, por que e como 

(está subdividida em três sub-dimensões), conforme mostrado na Tabela 3:  

 

 

 

 



 

Tabela 3: Taxonomia de um genoma de rede de inovação 

Pergunta norteadora Gene Definição 

O que está sendo 
feito? 

Criar  Os atores do sistema criam 
algo inédito.  

Decidir  Os atores avaliam 
alternativas e tomam uma 
decisão.  

Quem está fazendo? 

Multidão A atividade pode ser 
realizada por qualquer 
pessoa.  

Hierarquia Alguém com autoridade 
atribui determinada tarefa a 
uma pessoa ou grupo.  

Por que estão 
fazendo? 

Dinheiro Pagamentos diretos 
(salários) ou ganhos futuros 
(expectativa de melhoria da 
reputação profissional) 

Glória Reconhecimento dos pares 
por sua contribuição.  

Amor Interesse intrínseco na 
fruição da atividade, 
oportunidade de 
socialização e sentimento de 
contribuição para uma 
causa. 

Como está sendo feito 
(criação)?  

Coleção As contribuições dos atores 
são independentes umas 
das outras. As atividades 
podem ser divididas em 
partes que podem ser 
realizadas de maneira 
independente pelos 
membros da multidão.  

Concurso Um ou vários itens da 
coleção são escolhidos em 
concursos e votações. Pode 
haver premiação financeira.  

Colaboração Os membros da multidão 
trabalham juntos na criação 
e suas contribuições são 
dependentes entre si.  

Como está sendo feito 
(decisão)? Decisão em 
grupo 

Votação Votação direta ou implícita 
(observação do 
comportamento dos 
usuários: cliques, 
visualizações, compras, 
entre outros).  



Média  Média matemática, 
geralmente utilizada quando 
existe uma escala de 
pontuação atribuída pelos 
membros.  

Consenso No geral, os membros do 
grupo concordam com a 
decisão.  

Predição de 
mercado 

A multidão estima a 
possibilidade de ocorrência 
de eventos futuros, se a 
previsão estiver correta uma 
recompensa é oferecida.  

Como está sendo feito 
(decisão)? Decisão 
individual 

Mercado As decisões envolvem 
trocas formais, que podem 
ser financeiras.  

Rede Social A multidão forma uma rede 
de relacionamento, com 
determinados níveis de 
confiança e afinidade. 
Decisões individuais são 
influenciadas pelo 
comportamento da rede.   

Fonte: adaptado de Malone, Laubacher e Dellarocas (2010, p. 25).  
 

Esta teoria do genoma de redes de inovação foi desenvolvida com foco 

no setor privado. Porém, Wise, Miric e Gegenhuber (2011) estudaram a 

viabilidade de sua aplicação no setor privado, formulando duas hipóteses:  

• O Genoma da Inteligência Coletiva introduzido por Malone et al. 

(2010) funciona como uma estrutura para descrever 

empreendimentos do setor público, bem como do setor privado? 

• Quais novos genes de Inteligência Coletiva precisam ser 

adicionados, se houver, para estender o Modelo Malone para 

descrever especificamente empreendimentos públicos, 

especialmente aqueles que refletem as novas iniciativas de 

governo aberto? 

Após aplicar o Modelo Malone em cento e três iniciativas do governo 

federal dos EUA (listadas em www.WhiteHouse.org/open), Wise, Miric e 

Gegenhuber (2011) concluíram apenas 2,91% das iniciativas puderam ser 

descritas completamente usando apenas a estrutura do genoma desenvolvida 

por Malone et al. Os autores então, propuseram a inclusão de novos genes para 



análise de redes de inovação envolvendo o setor público, de acordo com a 

Tabela 4. 

 

Tabela 4: Proposta de inclusão de novos genes para análise de redes de 
inovação no setor público 

Pergunta norteadora Gene Definição 

O que está sendo 
feito? 

Avaliação Indivíduos podem avaliar as 
iniciativas governamentais, 
porém, a decisão final fica a 
cargo do gestor.  

Por que estão 
fazendo? 

Interesse Indivíduos agem com base 
em seus próprios interesses.  

Dever cívico Obrigação do indivíduo em 
agir para a melhoria da 
sociedade.  

Como está sendo feito 
(criação)?  

Feedback público Considera os feedbacks 
recebidos dos indivíduos, 
sendo que estes são visíveis 
pela comunidade.  

Feedback não 
público 

Considera os feedbacks 
recebidos dos indivíduos, 
sendo que estes não são 
divulgados para a 
comunidade. 

FONTE: adaptado de Wise, Miric e Gegenhuber (2011, p.141 e 142) 

 

Os autores justificam essas inserções, em decorrência das características 

peculiares do setor público. Nele, os funcionários precisam criar soluções 

associadas às suas funções de trabalho, sem esperar remuneração financeira 

complementar para tal. Assim, suas decisões são pautadas pelos princípios e 

obrigações do serviço público. Desta forma, o novo genoma passa a ter maior 

aplicabilidade nas redes de inovação colaborativa para governos.  

 

Redes de Inovação Colaborativas – CoINs (Collaborative Innovation Networks) 
 
O advento das redes colaborativas foi impulsionado pela difusão da 

internet e pela disrupção causada pelas tecnologias da informação e 

comunicação, que quebraram barreiras de localização e maximizaram a 

capacidade de absorção e compartilhamento de conhecimentos (De Maggio e 

Passiante, 2009). Segundo Desmarchelier, Djellal e Gallouj, (2019), as redes 



colaborativas são organizações híbridas, onde diversas lógicas institucionais, 

complementares ou concorrentes interagem. Os pesquisadores destacam que 

as instituições que compõe essas redes são heterogêneas, assim como são 

multifacetados os indivíduos, os quais assumem papel de funcionário, cidadão e 

consumidor, de forma que tal pluralidade de lógicas pode ser um fator positivo 

ou negativo para a colaboração.  

O surgimento das redes colaborativas pode ocorrer tanto de forma 

planejada quanto espontânea. As redes planejadas decorrem de um ator inicial 

que convida pessoas conhecidas as quais considera com habilidade e 

conhecimento necessários para colaborar na realização de um projeto de 

inovação. Já as redes de surgimento espontâneo emergem de forma auto-

organizada, pela convergência de problemas, começando com um pequeno 

grupo de atores que se conhecem e abrindo espaço para adesão de novos 

membros (Desmarchelier, Djellal e Gallouj, 2019). Em acréscimo, De Pellegrin 

et al (2007) destacam que o estímulo para criação de redes de inovação está 

relacionado com elementos fundamentais ao processo de inovação, em especial 

com sua complexa base de conhecimento. Sendo assim, os autores apontam as 

dificuldades decorrentes quando se busca fontes de conhecimento acerca da 

inovação somente dentro das fronteiras de uma única empresa: é necessário 

atuar em rede, expandir os horizontes e buscar a formação de um locus da 

inovação.   

De Maggio e Passiante (2009), denominam tais redes como Redes de 

Conhecimento Colaborativo (CKNs, do inglês Collaborative Knowledge 

Networks), que são grupos de indivíduos automotivados, conectados pela ideia 

de algo novo e excitante e pelo objetivo de melhorar as práticas observadas em 

suas instituições. Para os autores, as redes propiciam a colaboração criativa e o 

compartilhamento de ideias, na busca de melhorias individuais e 

organizacionais, possuindo as características apresentadas na tabela 5: 

 

 
 
 
 
 



Tabela 5: Características das redes de conhecimento colaborativo 

Característica Descrição 
Voluntária A automotivação é o impulsionador de uma 

colaboração e aprendizagem eficazes.  
Não hierárquica Para apoiar a inovação e o pensamento criativo, a 

organização horizontal é o melhor cenário para uma 
contribuição ativa e aberta.  

Heterogênea Diversidade e novidade são fontes de novos 
conhecimentos em formação, garantem a adoção de 
diferentes perspectivas para adaptação contínua e 
adequação ao ambiente externo, assim como para o 
crescimento do valor da comunidade.  

Coesa A coesão representa a taxa de interação entre os 
membros da comunidade. As redes são fortemente 
interativas e cada membro pode se conectar com os 
demais.  

Focada As pessoas que interagem na comunidade consideram 
a rede como uma verdadeira organização, 
compreendem de forma inequívoca sua proposta de 
valor e seus objetivos estratégicos. 

Fonte: adaptado de De Maggio e Passiante (2009, p. 393).  

 

Em acréscimo, Gloor (2006, p.127), afirma que as redes podem ser 

classificadas em três categorias, a depender da forma de interação e dos 

interesses de seus participantes:  

• Redes colaborativas de inovação (COINs - Collaborative 
Innovation Networks): compostas por membros automotivados 
que possuem um objetivo comum;  

• Redes de interesse colaborativo (CINs - Collaborative Interest 
Networks): compostas por membros que possuem interesses 
comuns, mas não desenvolvem um trabalho juntos – trata-se de 
uma rede informativa. 

• Redes de aprendizagem colaborativa (CLNs - Collaborative 
Learning Networks): compostas por membros que compartilham 
conhecimentos e práticas, na busca de benefícios recíprocos.  

 

Para De Maggio e Passiante (2009), as Redes Colaborativas de Inovação 

são a base criativa das Redes de Conhecimento Colaborativo, sendo 

primordialmente caracterizadas pelos princípios de colaboração criativa e 

compartilhamento de conhecimento. São relevante instrumento na busca de 

melhoria nos processos de busca de soluções para problemas complexos. Nas 

Redes Colaborativas de Inovação, as soluções decorrentes das relações entre 



atores públicos e privados impactam diretamente a implementação de políticas 

públicas (Sørensen e Torfing, 2011).  

Para o estudo de uma determinada Rede Colaborativa de Inovação, 

Desmarchelier, Djellal e Gallouj (2019, p. 03 a 11) propõem uma série de 

questões a serem observadas, partindo de três variáveis principais - atores 

envolvidos, interação entre os atores e inovações desenvolvidas. Cada uma 

dessas variáveis é detalhada em elementos, que podem ser descritos de forma 

objetiva (através da uma escolha de alternativas elencadas) ou de forma 

subjetiva:  

 

I. Atores envolvidos 

a. Natureza (vínculo funcional dos membros da rede)  

i. empresa 

ii. administração pública  

iii. instituto de pesquisa 

b. Papel do cidadão (relação dos usuários com os problemas 

trabalhados pela rede) 

i. diretamente afetado (usuário da solução) 

ii. indiretamente afetado (responsável ou próximo a um 

usuário da solução, p. ex: familiar) 

iii. empático não afetado pelo problema (sensível ao problema 

por razões ideológicas, filosóficas ou políticas) 

c. Número de atores 

II. Interações entre os atores 

a. Natureza 

i. Cooperação (troca de informações e conhecimento – 

mecanismo comunicador) 

ii. Coordenação (vincula ações e alcança coerência, criando 

sinergias e evitando redundâncias – mecanismo regulador) 

iii. Colaboração (compromisso duradouro para desenvolver 

conjuntamente soluções para problemas compartilhados – 

mecanismo operacional) 

b. Intensidade (dimensão temporal)  

i. Esporádicas e distantes 



ii. Intermitentes (curto prazo) 

iii. Intensivas (permanentes) 

c. Vínculo 

i. Formal 

ii. Informal 

d. Densidade (links entre os diferentes nós da rede, velocidade de 

circulação das informações e troca de conhecimentos) 

e. Instrumentos (modo como as conexões e trocas ocorrem: redes 

sociais, plataformas etc.) 

III. Características da inovação realizada pela rede 

a. Natureza 

i. Tecnológica 

ii. Não tecnológica (serviços, processos, entregas, gestão, 

reformas, políticas públicas) 

b. Processo (como os atores se envolvem nos diferentes estágios) 

i. Identificação do problema (atores com diferentes 

experiências e habilidades atuando juntos) 

ii. Ideação (catalisada pelo confronto de opiniões e diversas 

perspectivas dos atores) 

iii. Experimentação (impulsionada quando os atores são partes 

interessadas na solução) 

iv. Implementação (atores não envolvidos nas etapas 

anteriores podem se engajar nesta etapa) 

v. Disseminação (os atores são embaixadores da inovação co-

criada) 

c. Apropriação dos resultados (inovadores das redes desejam que 

suas soluções sejam imitadas - quanto mais organizações adotam 

a inovação, maior seu sucesso) 

 

Visando aprofundar o entendimento acerca do funcionamento de uma 

Rede Colaborativa de Inovação e como forma de identificar o nível de maturidade 

da mesma, Desmarchelier, Djellal e Gallouj (2019, p.16 e 17) trabalham com 

quatro estágios de vida associados às redes de inovação que perpassa o ciclo 

de vida da rede, da gênese ao ocaso: 



• Emergência: momento de formação da rede 

• Crescimento: aumento do número e variedade de atores 

envolvidos 

• Maturidade: auge das interações, trocas de conhecimento e 

aprendizagem. Alta participação dos membros da rede.  

• Declínio: esmaecimento da rede ao atingir sua missão ou deixar de 

produzir soluções relevantes.  

Em relação à configuração, as redes podem se apresentar sob diversas 

formas e tamanhos. De Maggio e Passiante (2009) explicam que as redes 

geralmente possuem um núcleo formado por poucos membros - os quais lideram 

a comunidade intelectualmente e cuidam da sua organização - e a periferia, 

constituída por muitos membros cuja contribuição consiste basicamente na 

disseminação para o mundo real das ideias da rede. Os autores destacam ainda 

a importância do compromisso de gestão e atuação dos líderes, de forma a 

engajar os membros, encorajar interações e coordenar ações – afinal, a 

participação nas redes é voluntária. 

Desta forma, existem diversos aspectos que devem ser considerados em 

um estudo para caracterização e compreensão do funcionamento de uma Rede 

Colaborativa de Inovação.  

 
 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A análise das características intrínsecas (mapeamento genético) da Rede 

Colaborativa de Inovação denominada Conexão Inovação Pública RJ foi 

conduzida seguindo a abordagem do estudo de caso único, por se tratar de 

estudo acerca de um fenômeno contemporâneo em seu contexto no mundo real, 

cujos limites entre o fenômeno e o contexto não podem ser explicitamente 

delimitados (Yin, 2015). 

De acordo com Stake (1998), a análise de fenômenos ou situações é uma 

forma de investigação qualitativa peculiar, onde o estudo de caso não é uma 

escolha metodológica, mas uma escolha do que deve ser estudado.  Para o 

autor, o estudo de caso é definido pelo interesse em um caso individual, não 

pelos métodos de investigação utilizados.   



Stake (1998) destaca ainda que o estudo de caso otimiza a compreensão 

ao buscar questões de pesquisa acadêmica e ganha credibilidade ao triangular 

minuciosamente as descrições e interpretações continuamente durante todo o 

período de estudo.  De acordo com o autor, o estudo de caso concentra-se no 

conhecimento experiencial do caso com atenção especial à influência de seus 

contextos sociais e políticos.  Stake (1998) elenca, então, cinco requisitos 

essenciais para a condução de um estudo de caso: escolha de questões, 

triangulação, conhecimento experiencial, contextos e atividades.   

Dessa forma, a pesquisa foi embasada por múltiplas fontes de 

informação, como análise de documentos e de redes sociais, entrevistas 

coletivas e grupo focal.  

O estudo foi conduzido em cinco etapas, iniciando pela análise de dados 

secundários para a contextualização da rede, seguida pela realização de 

pesquisa-ação para sua descrição e, posteriormente, a condução de um grupo 

focal para: i) aplicação do genoma de Malone, Laubacher e Dellarocas (2010) e 

de Wise, Miric e Gegenhuber (2011); ii) revisão do modelo de genoma utilizado 

e iii) construção de um novo modelo de genoma adequado às características da 

inovação no setor público (Figura 01). 

 

Figura 1: Workflow da pesquisa 

 



A unidade de análise utilizada foi uma rede de inovação em governo 

constituída por servidores públicos de diferentes entes federativos e poderes, 

denominada Conexão Inovação Pública RJ. O estudo buscou compreender a 

dinâmica dessa rede em seu momento atual (anos de 2021 e 2022) - observando 

as mudanças ocorridas em decorrência da pandemia de Covid-19 -, sem 

desconsiderar o histórico da rede durante a contextualização do caso.  

A escolha da rede Conexão Inovação Pública RJ decorreu da consistência 

temporal do engajamento dos membros nucleares, os quais mantém um canal 

de comunicação ativo e de fácil acesso. Por ser uma rede que não interrompeu 

suas atividades durante o período de pandemia - observado desde o ano de 

2019 até o momento de realização desta pesquisa - a rede permitiu a avaliação 

e adequação da metodologia aplicada, para uma futura expansão da análise ora 

proposta.  

Partindo da pergunta de pesquisa: “como o sequenciamento genético da 

Rede Conexão Inovação Pública RJ impacta sua capacidade de produzir 

inovação?”, foi realizado o mapeamento das características intrínsecas da rede.  

Em complemento, foi verificado se as questões abordadas foram suficientes para 

a adequada descrição da rede e registradas as alterações sugeridas pelos  

participantes da pesquisa.    

Para contextualização da rede de inovação, foi analisado seu banco de 

dados, assim como de suas redes sociais, com o objetivo de detalhar o histórico 

de surgimento e ações realizadas, além do planejamento das ações futuras e 

definições de missão, visão e valores.   

Seguindo a caracterização inicial da rede, foi realizada uma construção 

coletiva por meio de metodologia de pesquisa participativa, onde o pesquisador 

atua como parte do grupo investigado ao mesmo tempo em que o observa, além 

de possibilitar que o próprio grupo pesquisado compreenda melhor suas 

peculiaridades (Peruzzo, 2017). A opção pela realização da pesquisa 

participativa após a análise do banco de dados decorreu da inexistência de 

sistematização e registro histórico da rede estudada e da necessidade de 

geração de conhecimento coletivo.  

Para tanto, dentre as vertentes da pesquisa participativa, foi escolhida a 

pesquisa-ação, que envolve o grupo pesquisado na identificação, análise crítica 

e busca de soluções para seus problemas. Essa metodologia propicia a 



integração entre os processos de investigação e aprendizagem, por meio do 

envolvimento criativo e consciente do pesquisador e dos participantes do grupo 

investigado (Koerich et. al, 2009).  

Conforme Peruzzo (2017), a pesquisa-ação propicia o engajamento da 

comunidade estudada no processo de investigação, de forma a auxiliar na 

delimitação do problema e dos objetivos, na coleta de dados e na interpretação 

dos resultados.  

A pesquisa-ação foi realizada de forma virtual, em plataforma de 

videoconferência, com a participação de quatro membros da rede Conexão 

Inovação Pública RJ. A fim de minimizar a influência e interpretação subjetiva do 

pesquisador, os entrevistados, além de apresentarem seus relatos de forma oral, 

redigiram suas percepções e respostas aos questionamentos em uma 

plataforma virtual de quadro-branco infinito, conforme ilustrado na Figura 02: 

 

Figura 2: Ambiente na plataforma de quadro-branco 

 
 

A escolha das plataformas de videoconferência e de quadro-branco se 

deu observando a orientação metodológica de Koerich et al. (2009), segundo a 

qual a pesquisa-ação deve ser realizada em ambiente familiar aos participantes 

do estudo. 



O método permitiu traçar o perfil da rede, verificar sua composição, 

produção e disseminação de inovação e os impactos percebidos pelos membros, 

por meio da utilização de questões propostas em estudos de diversos autores.  

Inicialmente, foi realizada a descrição da rede, utilizando as três perguntas 

elaboradas por Desmarchelier, Djellal e Gallouj (2019): 

• Quais são os atores envolvidos? 

o Natureza: empresa, administração pública ou instituto de 

pesquisa; 

o Papel do cidadão: diretamente afetado, indiretamente 

afetado ou empático não afetado pelo problema;  

o Número de atores 

• Como se dá a interações entre esses atores? 

o Natureza: graus de cooperação, coordenação, colaboração; 

o Intensidade: esporádicas e distantes, intermitentes ou 

intensivas 

o Vínculo: formal ou informal 

o Instrumentos 

• Quais as características da inovação realizada pela rede?  

o Natureza: tecnológica ou não tecnológica  

o Processo:  identificação do problema, ideação, 

experimentação, implementação e disseminação  

o Apropriação dos resultados  

 

Complementando essa caracterização e com base na teoria das redes 

colaborativas de De Maggio e Passiante (2009), foram abordadas as seguintes 

questões:   

• Objetivo: O que motivou o surgimento da rede? Qual o assunto 

comum que une os membros?  

• Tamanho: Qual o tamanho da rede? Há um núcleo central e uma 

periferia?  

• Proximidade Física: Qual a proximidade geográfica dos membros 

da rede?  



• Associação: Como os membros aderem à rede? Há alguma forma 

de seleção?  

• Liderança: Há uma liderança estabelecida? É formal? É fixa? Como 

se deu a escolha dos líderes?  

• Diversidade: Qual a diversidade da rede? De onde vem os 

membros e o que eles representam?  

• Ciclo de Vida: Em qual estágio a rede se encontra?  

• Patrocínio e Institucionalização: Qual o envolvimento das 

instituições com a rede?  

 
Após o perfil traçado, foi apresentado aos participantes o estudo de Gloor 

(2006) para confirmação de que a rede se enquadra como uma rede colaborativa 

de inovação, assim como seu nome sugere, conforme a classificação abaixo:   

 

• COIN – Rede Colaborativa de Inovação: Pessoas automotivadas 

que compartilham visão comum e trabalham de forma colaborativa 

para atingir seus objetivos compartilhados.  

• CIN – Rede de Interesse Colaborativo: Pessoas que compartilham 

interesses, mas não realizam um trabalham em comum.  

• CLN – Rede de Aprendizagem Colaborativa: Pessoas que 

compartilham conhecimentos e práticas na busca de benefícios 

recíprocos.  

 

A terceira etapa do estudo consistiu na construção do genoma da rede. 

Para tanto, foi conduzido um grupo focal, em ambiente virtual, com a utilização 

de plataformas de videoconferência e de quadro-branco infinito. O grupo focal é 

uma técnica de coleta de dados que objetiva a identificação de opinião, emoções, 

ações e ideias dos participantes acerca de um tema, de forma que os resultados 

obtidos produzam informações com maior riqueza de detalhes do que se poderia 

obter com a soma de respostas de entrevistas individuais (Dias, 2000).   

De acordo com Backes et al. (2011), a discussão no grupo focal 

oportuniza a exploração de diversos pontos de vista, de forma a catalisar 

reflexões acerca do objeto de estudo. Assim, por meio do grupo focal, é possível 



sistematizar a maneira como os participantes compreendem a realidade do 

objeto de estudo e o correlacionam com suas experiências (Dias, 2000). 

Para a realização do grupo focal, foi enviado convite no grupo de 

mensagens instantâneas (WhatsApp) da Conexão Inovação Pública RJ, a fim de 

captar membros atuantes e profundos conhecedores rede. Os respondentes, por 

meio de plataforma de videoconferência e quadro-branco, identificaram quais 

dos 21 genes estão presentes na rede, conforme as teorias de Malone, 

Laubacher e Dellarocas (2010) e de Wise, Miric e Gegenhuber (2011). Os 

participantes também foram questionados acerca da adequação do rol de genes 

apresentado para a avaliação de redes colaborativas de inovação no setor 

público, oferecendo-lhes a possibilidade de sugestão de inclusão de novos 

genes. O pesquisador atuou como facilitador da dinâmica, redirecionando a 

discussão, ao perceber dispersão ou desvio do objeto de estudo.  

Nessa etapa, os participantes avaliaram os genes dispostos na Tabela 6. 

 

Tabela 6: Primeira adaptação do Genoma 

Pergunta norteadora Gene 

O que está sendo feito? 
Avaliar  
Criar 
Decidir  

Quem está fazendo? Multidão 
Hierarquia 

Por que estão fazendo? 

Amor 
Dinheiro 
Glória 
Interesse  
Dever cívico 

Como está sendo feito (criação)?  

Coleção 
Concurso 
Colaboração 
Feedback público 
Feedback não público 

Como está sendo feito (decisão)? 
Decisão em grupo 

Votação 
Média  
Consenso 
Predição de mercado 

Como está sendo feito (decisão)? 
Decisão individual 

Mercado 
Rede Social 

 



Durante a discussão, o grupo focal avaliou os genes propostos no genoma 

adaptado e analisou as necessidades de mutação ou inserção de novos genes, 

seja para otimizar sua atuação na produção de inovações, seja para melhorar a 

aplicação da teoria nas redes de inovação com foco no setor público.  

Pretendeu-se, com isso, que o genoma construído fosse congruente com 

as características e peculiaridades das redes de inovação em governo do Brasil 

e demais países com características socioeconômicas e políticas similares, 

visando à replicação da pesquisa. 

Além disso, o resultado do genoma pode apontar os aspectos 

impulsionadores e restritores da promoção de inovação pela rede, de forma a 

subsidiar a tomada de decisões e atualização do planejamento estratégico dela.  

                                                         
 
 
 
 
DESCRIÇÃO DO CASO - REDE CONEXÃO INOVAÇÃO PÚBLICA RJ 
 
 

A Conexão Inovação Pública RJ é uma rede de inovação com o propósito 

de facilitar o engajamento e o aprimoramento de agentes públicos visando 

fornecer ao cidadão melhores serviços públicos. Foi criada no ano de 2018, 

influenciada pelas ações da Rede InovaGov, que, desde 2016, possuía forte 

atuação na cidade de Brasília.  Conforme registros nas redes sociais, a origem 

da rede Conexão se deu após uma conversa de três servidores públicos que 

sentiam falta de uma rede similar à brasiliense na cidade do Rio de Janeiro.  

Em levantamento realizado em março de 2022, a rede contava com 207 

membros que participam ativamente das discussões através de um grupo em 

aplicativo de mensagens (WhatsApp). Este grupo define as ações que são 

realizadas pela rede de forma colaborativa, desde a ideia inicial até a 

implementação. Porém, a rede contabiliza aproximadamente 20 mil pessoas 

interagem nos seus eventos, cursos e redes sociais, e que se beneficiam dos 

materiais e toolkits5 desenvolvidos e disponibilizados pela rede.  

 
5 Toolkit é um conjunto de ferramentas e orientações criados para facilitar a 
implantação de projetos e métodos de inovação.  
 



A primeira ação realizada pela rede foi uma oficina de demonstração do 

método Design Thinking em 06 de julho de 2018. Em janeiro de 2020, com o 

crescimento exponencial da rede, surgiu a necessidade de realizar um encontro 

presencial para definição do seu planejamento estratégico. Foi utilizado um 

método exclusivo desenvolvido por membros da rede, baseado no Design 

Thinking. Para essa ação, foi disponibilizado o uso do espaço do Laboratório de 

Inovação de um órgão federal com sede no Rio de Janeiro.  

Todas as ações realizadas pela rede são gratuitas e realizadas 

voluntariamente por seus membros, sem percepção de remuneração. A 

interação entre os membros ocorre através das redes sociais, grupos de 

conversa em plataformas de mensagens, encontros presenciais e eventos on-

line. Importante destacar que a rede não possui sede física e todos os encontros 

presenciais já realizados contaram com o apoio das instituições de trabalho dos 

membros, com fornecimento de espaço (salas e auditórios) e materiais.  

A atuação da rede pode ser subdividida em: 

• Produção e disseminação de inovação.  

• Desenvolvimento de ferramentas e metodologias de inovação. 

• Realização de capacitações e palestras. 

• Realização de maratonas. 

• Gamificação6 da participação dos membros. 

 

Para estimular o fortalecimento e engajamento foi criado um programa 

gamificado, por meio do qual os membros podem receber certificados, menções 

de reconhecimento aberto, vagas em cursos e congressos, exemplares de livros 

e demais materiais doados por instituições parceiras. Esta ação, chamada 

Programa Conexão para Reconhecimento Aberto, compõe o mapa de inovações 

do Observatório de Inovação no Setor Público - OPSI da Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE7. 

O evento mais recorrente da rede é o iNovaMente, que consiste numa 

roda de conversa realizada por membros da rede sobre determinado assunto de 

 
6 A gamificação é o uso de estratégias dos jogos em atividades laborais com o objetivo de 
promover maior engajamento dos funcionários.  
 
7 Disponível em: https://oecd-opsi.org/innovations/programa-conexao-para-reconhecimento-
aberto-connection-for-open-recognition-program/  



inovação no setor público, transmitido ao vivo pelo Youtube e disponibilizado 

para posterior visualização. As treze edições do evento já contaram com mais 

de 8.200 visualizações. A definição dos temas e escolha dos palestrantes é 

realizada de forma colaborativa e gamificada pelos membros da rede.  

Responsável pela internacionalização da rede, o evento iLabthon foi a 

primeira maratona do mundo para a criação de laboratórios de inovação no setor 

público. Contou com mais de 1.200 inscritos, de vários estados do Brasil, além 

de participantes da Guiné Bissau, Moçambique e México.  

A segunda maratona conduzida pela rede abordou o tema Regulação. 

Denominado Regulathon, o evento foi realizado em duas etapas no mês de julho 

de 2021. No primeiro fim de semana foi abordada a análise do impacto 

regulatório e no segundo foi realizado o sandbox regulatório (ambiente 

experimental). Ainda no ano de 2021, a rede promoveu uma maratona de 

Integridade, Integrathon, com foco na elaboração dos planos de integridade das 

instituições públicas.  

Dentre ações de capacitação, a rede já realizou quatro cursos presenciais 

de Design Thinking com foco no setor público, formando 80 facilitadores no 

método, servidores de diversos órgãos.  Foram também realizados dois cursos 

presenciais sobre a metodologia Design Sprint, contando com 35 participantes. 

Foi realizada, ainda, uma capacitação em Gamificação para vinte servidores.  

Com advento da pandemia de Covid-19, a rede precisou se adaptar à 

interação exclusivamente virtual para seus cursos. Foram realizadas três 

capacitações sobre o uso da plataforma de quadro-branco infinito – Miro – para 

sessenta membros da rede. Além disso, foram também realizados dois cursos 

sobre a ferramenta Diagrama de Protótipo, atingindo duzentas pessoas.  

Em formato aberto, com transmissão ao vivo, foram realizados os cursos 

de Jogos Sérios (para processos de aprendizagem e inovação), Viper 

(priorização de entregas), Mapa de Experimento (para aprendizagem), Octalysis 

(framework de gamificação), TRIZ – Estrutura Libertadora, Canvas de 

Planejamento de Reunião e Matriz de Deliberação. Para esses cursos, todas as 

ferramentas e materiais didáticos foram disponibilizados em nuvem.  

A rede atua também na frente de premiação e reconhecimento. O Prêmio 

Labutantes é voltado para laboratórios, equipes e redes de inovação no setor 

público, onde os próprios concorrentes escolhem os vencedores de cada 



categoria. Esse prêmio, além de aproximar as instituições, possibilita o 

mapeamento e catalogação dos laboratórios, equipes e redes de inovação.  

Já o Prêmio UniversInova é um concurso de monografias cujo público 

abrange formandos em graduação cujas pesquisas contemplem o tema 

inovação no setor público.  

A rede criou, de forma colaborativa, um documento dinâmico de lições 

aprendidas sobre inovação no setor público, consolidando diversas experiências 

relatadas pelos membros.  

Em relação à gestão do conhecimento, a rede desenvolve kits de 

ferramentas, as quais são registradas na Creative Commons8 de forma a 

possibilitar a disseminação gratuita do conteúdo. Foi ainda realizada a tradução 

e atualização para a língua portuguesa do Landscape of Innovation Approaches 

criado pela Nesta. Esse documento reúne 118 métodos, metodologias, 

ferramentas, tecnologias e práticas para inovação.  

A rede também é colaboradora nos eventos Café com Ideias, Lições 

Aprendidas das Semanas de Inovação, Encontros Participativos e Olhares sobre 

Educação. Tais eventos objetivam a troca de experiências e percepções dos 

membros das diversas redes de inovação no setor público.  

A Conexão Inovação Pública RJ atua no apoio aos diversos Laboratórios 

de Inovação Pública de órgãos Federais e Estaduais de diversas localidades do 

Brasil.  

 

RESULTADOS 
 

A primeira etapa colaborativa para caracterização da rede foi realizada 

através de pesquisa-ação, em 08 de outubro de 2021, com a participação de 

quatro membros da rede Conexão Inovação Pública RJ, conduzida por meio da 

plataforma de videoconferência Zoom (em decorrência da pandemia de Covid-

19). Fez-se uso concomitante da plataforma de quadro-branco infinito Miro, o 

que possibilitou, além da discussão entre os entrevistados, o preenchimento de 

 
8 Creative Commons é uma organização não governamental estadunidense que fornece 
licenças de domínio público para o registro de obras para qualquer pessoa ou organização 
de forma gratuita.  
 



quadros norteadores do estudo. Os quatro participantes foram identificados por 

siglas, como forma de preservar suas identidades9, de acordo com a seguinte 

descrição:  

• PA1 - servidor público de uma agência reguladora federal, membro 

da rede desde o ano de 2018.  

• PA2 - servidor público estadual de um órgão do poder executivo, 

membro da rede desde o ano de 2018.  

• PA3 - servidor público de uma agência executiva federal, membro 

da rede desde o ano de 2019.  

• PA4 - servidor público federal do Ministério Público, membro da 

rede desde o ano de 2021.  

 

A primeira definição realizada pelo grupo foi a dos atores envolvidos na 

rede. Os entrevistados descreveram os participantes como agentes públicos 

interessados em inovação, pessoas que estudam e promovem inovação. Já no 

campo dos impactados pelas ações da rede, foram observadas duas categorias: 

cidadão e servidor público. O impacto ao cidadão, com o fornecimento de 

melhores serviços é o objetivo das ações da rede, e isso se dá através do 

engajamento e participação dos servidores nas ações de inovação e na busca 

por melhores soluções e entregas à sociedade.  

Seguindo a caracterização, buscou-se observar a relação centro-periferia, 

constatando-se que é necessário categorizar as participações em três grupos 

distintos:  

• Periferia – formada por 9.000 seguidores em redes sociais, que são 

os observadores, curiosos, absorvedores de conteúdo; 

• Intermediário – 180 membros10 do grupo de WhatsApp, que 

participam ou participaram em algum momento, ativamente, nas 

ações da rede. Esse grupo participa das discussões, proposições 

e decisões acerca das ações a serem realizadas pela rede.  

 
9 A caracterização dos membros não observa o gênero dos participantes.  
10 Número de participantes do grupo de mensagens na data da pesquisa.  



• Núcleo: de formação orgânica e flexível, é composto por 

aproximadamente 10 a 15 pessoas por vez, que estão ativamente 

desenvolvendo alguma ação da rede.  

Acerca dessa composição em níveis da rede, o entrevistado PA1 relatou: 

“Eu acho que tem uma reflexão interessante sobre isso. Eu acho 

que tem um nível intermediário aí. Porque o que acontece, desde 

que a Conexão foi criada que a gente tem uma regra de entrar no 

grupo do WhatsApp: só quem participou de pelo menos uma ação 

da Conexão é que recebe um convite para entrar. Muita gente me 

pede o convite, mas essa regra é um ritual de iniciação, por assim 

dizer. Eu acho que o nível periférico são todas as pessoas que nos 

seguem nas redes sociais.  Tem o grupo do WhatsApp e tem um 

grupo muito mais reduzido que participa ativamente, nos eventos, 

cursos... Então se a gente discutir aqui, existem três níveis: tem o 

nível periférico que é quem nos segue, temos um nível 

intermediário das pessoas pelo menos assistiram ou palestraram 

em um evento, e temos um grupo menor que puxa e organiza as 

ações da rede... Eu acho que umas 10-15 pessoas que sempre 

estão botando a mão na massa para organizar alguma coisa.” 

 

Para a caracterização do núcleo, o grupo concluiu que este é flexível, 

amorfo, orgânico e volátil. Por vezes, alguns membros estão muito ativos; outras 

estão envolvidos em questões de trabalho ou pessoais que impossibilitam a 

participação momentaneamente. PA1 explica:  

“É porque a gente não tem hierarquia na rede. É como eu falei, a 

gente é amorfo. Basicamente é aquilo maluco, o pessoal junta e 

faz.”  

Corroborando a percepção de PA1, PA2 complementa:  

“Você se sente à vontade de colaborar, e não se sente 

constrangido por não saber alguma coisa. E por outro lado, eu acho 

que essa estrutura meio caótica funciona quando é assim: eu estou 



muito enrolado então eu sei que eu não vou poder ajudar, eu não 

vou poder estar junto, mas eu sei que alguma hora eu consigo ter 

uma ideia e aquilo ali pode ir para frente. A gente se sente bem em 

colaborar. Estar junto com esse grupo não é uma coisa forçada. 

Não é: esse aqui manda, esse aqui obedece. É um caos que 

funciona de algum jeito.” 

 

Ainda acerca da questão do núcleo, o grupo identificou uma liderança informal 

conduzindo e incentivando as ações da rede. PA4 aprofunda a discussão 

apontando que:   

 

“Dentro desta questão do núcleo ... a gente sabe que tem ali como 

se fossem uns early adopters que vão puxando, incentivando 

também. E assim eu acho que é inegável que a gente tenha na 

figura de PA1 um certo olhar de liderança. Então por mais que isso 

não seja escrito, não seja incentivado, que ele não se coloque 

dessa forma, eu percebo que mesmo que as pessoas proponham, 

elas esperam aval dele. Então eu acho que assim no dia a dia é 

uma função de liderança. É aquela liderança que não foi imposta ...  

mas aquela liderança conquistada pelo papel que as pessoas 

enxergam. ... É uma liderança de confiança. A gente vê PA1 como 

líder, mas um líder que você confia por causa da experiência.” 

 

O resultado do registro escrito11 da primeira rodada de questionamentos, 

no quadro de atores, pode ser observado na Figura 3 a seguir: 

 

 
11 Realizado na plataforma Miro pelos entrevistados.  



Figura 3: Caracterização dos atores envolvidos na rede. 

 
A segunda etapa da pesquisa-ação consistiu na caracterização da 

interação entre os atores, abordando fatores de natureza, intensidade, vínculo e 

instrumentos.  

A rede foi caracteriza pelos entrevistados com colaborativa com base na 

generosidade no compartilhamento de saberes. Um ponto em destaque foi que 

diversos membros não se conhecem pessoalmente, conforme explica PA2: 

 

“Acho que é bem colaborativo. É engraçado que tem gente que eu 

... só conheço do WhatsApp, mas é como se eu conhecesse 

pessoalmente... o interesse comum junta de tal jeito que parece 

que já conhecemos as pessoas.”   

 

No mesmo sentido, PA4 acrescenta:  

 

“O compartilhamento é com base na generosidade. Como vocês 

disseram, as pessoas nem se conhecem e conseguem fazer trocas 

e organizar eventos, organizar cursos.” 

 



E PA2 exemplifica:  

 

“Já me aconteceu de precisar alguma coisa que estava fazendo de 

trabalho e perguntar e um monte de gente responder.  É uma rede 

mesmo.” 

 

A partir do relato, PA3 concorda:  

 

“É uma fonte mesmo para gente ir em busca de conhecimento. 

Para mim também, várias coisas eu falo: gente, eu vou jogar lá na 

rede que alguém vai me ajudar.” 

 

PA4, então, conclui:  

 

“Aí é que vem a generosidade, você tem uma relação de confiança 

de que as pessoas vão ser generosas em compartilhar o 

conhecimento.” 

 

Sobre a questão da intensidade das interações na rede, o grupo iniciou 

sua análise nas interações que ocorrem no WhatsApp, relatando que as trocas 

são intensas e diárias. Os entrevistados discorreram sobre as trocas de 

materiais, notícias, divulgação de eventos, além de retomarem o tópico da 

obtenção de respostas de alta qualidade às questões que surgem no dia a dia 

em seus ambientes de trabalho.  O grupo destacou ainda a importância da 

organização dos arquivos em drive na nuvem, acessível aos membros da rede. 

Nessa pasta é possível encontrar apostilas, canvas12, baralhos entre outros 

documentos relacionados à inovação no setor público. O material produzido e 

compartilhado pela rede é organizado e registrado sob licença Creative 

Commons. Foi ainda relatado o compartilhamento de material via redes sociais 

e a realização de eventos, incluindo capacitações. O registro escrito desse bloco 

de discussão pode ser observado na Figura 4:  

 
12 Quadros orientadores de reuniões e oficinas, elaborados pelos membros da rede. Os canvas podem ser 
utilizados de forma impressa em encontros presenciais ou de forma digital nas plataformas de quadro-
branco virtual.  



Figura 4: Caracterização da interação entre os atores 

 
 

 

O terceiro quadro norteador da entrevista abordou as questões de 

natureza, processo e apropriação dos resultados das inovações produzidas pela 

rede.  

Foi consenso que as inovações desenvolvidas pela rede são não 

tecnológicas, apesar de diversas vezes se valerem de plataformas tecnológicas 

para acontecerem. Inclusive, os entrevistados relataram certo desconforto em 

situações em que ouviram que “inovação é coisa do pessoal de TI” (PA1). 

Compartilhando da mesma percepção, PA4 relata:  

“... fica aquela coisa de que inovação tem que ter aplicativo e esse 

não é o nosso caso. Ela pode acontecer por meios tecnológicos, 

mas ela não precisa ser.”   

 

No mesmo contexto, PA2 complementa:  

 



“Aí você vai falar de inovação e te respondem: espera aí que eu 

vou chamar alguém da TI. Já ficou um rótulo.” 

 

Seguindo a entrevista, quando questionados acerca do processo de 

inovação na rede, o grupo afirma ser “caótico” (PA2). As ideias surgem 

organicamente no grupo intermediário e quando outros membros concordam, as 

ações são organizadas. Diversas capacitações e usos de novas tecnologias são 

testados pelo grupo intermediário antes de serem disponibilizadas ao público. 

Porém, antes de chegarem a essa conclusão, os entrevistados refletiram:  

 

“Engraçado que são umas coisas que a gente não para pra pensar. 

Como é que funciona?” (PA2). 

 

“Exatamente, muita gente me pergunta: como é que funciona a 

rede de vocês? E eu repondo: não sei, mas funciona... A gente tem 

um grupo no WhatsApp. É um monte de gente que se reúne e troca 

ideias.” (PA1).  

 

Na discussão relativa à apropriação das inovações, os entrevistados 

relataram que ao participar de cursos, eventos e conversas, levam as ideias 

geradas na rede para seus ambientes de trabalho, e que por diversas vezes 

resultam na implantação de novas metodologias e inovações na busca de um 

melhor serviço público. Os registros desse bloco de questões podem ser 

observados na Figura 5: 

 
 



Figura 5: Caracterização da inovação na rede. 

 

O assunto seguinte abordado na pesquisa-ação objetivou traçar um 

histórico da formação da rede. Os participantes foram questionados sobre a 

motivação da formação da rede. PA1, um dos fundadores da Conexão Inovação 

Pública RJ, contou sobre o nascimento da rede:  

“Em 2017, eu estava em Brasília na época, e a rede INOVAGOV 

veio com muita força de congregar os órgãos, de fazer várias ações 

e projetos. Foi por causa da INOVAGOV que eu conheci o Antônio. 

Ele tinha ido para Brasília para participar de um design sprint eu 

não o conhecia pessoalmente ainda. E aí a gente falou o seguinte: 

você acha que a INOVAGOV vai ir para outro lugar? Eu falei: olha 

eu acho difícil, que a gente está começando, tem muita coisa ainda, 

primeiro experimento de rede, eu acho que tem muito caminho 

ainda para sedimentar, para ir para outros lugares.  Aí quando 

estávamos em janeiro de2018, Antônio disse:  eu vou te apresentar 

o Tiago. Foi na época que a gente começou a conversar e falou o 

seguinte: se a gente esperar a rede INOVAGOV vir para o Rio não 



vai acontecer nada, por que que a gente não se organiza e faz 

alguma coisa?  

Então a gente teve a seguinte ideia: por que a gente não faz uma 

oficina de “design thinking” para a gente, para quem quer conhecer 

o método?  Eu e o Antônio montamos o primeiro evento que a gente 

chamou de Conexão Inovação Pública ... O evento foi um sucesso, 

e olha que foi numa sexta-feira, no dia do jogo do Brasil, mas estava 

cheio, lotou.  

A gente pensou: por que não aproveitamos e tentamos fazer outras 

coisas? Então a gente fez depois os cursos de gamificação, de 

design e aí a gente começou a movimentar, a gente começou a 

diversificar.   

Então o que motivou a rede, é porque nós entendemos que naquele 

momento, se a gente não fizesse alguma coisa, as pessoas que 

representam inovação e não tinham oportunidade (como a ENAP 

estava em Brasília, a INOVAGOV estava em Brasília), então vamos 

fazer o que está aqui.  Aí que a gente começou a fazer os eventos. 

Aí começou com o curso, fez a oficina. Aí a gente foi fazendo as 

coisas e o pessoal foi agregando. Foi assim que surgiu a Conexão.” 

 

Após a explicação de PA1, os demais entrevistados sugeriram que a rede 

realize um registro das motivações atuais dos membros para entrarem e 

permanecerem na rede. Os relatos passaram pela curiosidade sobre os 

assuntos de inovação em governos ao desejo de gerar mudança, fazer a 

diferença no serviço público e prover melhores serviços ao cidadão.  

Seguindo na busca pela definição do objetivo da rede, os entrevistados 

foram questionados sobre o assunto comum que une os membros da rede. O 

grupo concluiu que a disseminação de conhecimento sobre inovação no serviço 

público como forma de prover transformações, tanto nos processos internos, 

como nos serviços prestados ao cidadão é o objetivo da rede, conforme 

registrado na Figura 6: 

 



Figura 6: Definição do objetivo da rede 

 
Em seguida, conforme a teoria das redes colaborativas elencada por De 

Maggio e Passiante (2009), os entrevistados foram questionados sobre a 

proximidade geográfica dos membros da rede. O grupo sugeriu separar a 

resposta em dois contextos: pré-pandemia e pós-pandemia. À época da criação 

da rede, como as atividades eram realizadas de forma presencial, as ações da 

rede se restringiam ao Rio de Janeiro, sendo, desta forma, grande parte dos 

membros servidores públicos, das três esferas, residentes da cidade. Com o 

início da pandemia de Covid-19, a rede rapidamente se adaptou às atividades 

virtuais, ampliando a abrangência geográfica para todo o Brasil e chegando a 

receber servidores de outros países na maratona de criação de laboratórios de 

inovação promovida pela rede. A mudança foi percebida de forma positiva pelos 

entrevistados, conforme apontado por PA4: 

 

“Eu estou em São Paulo, né gente, não teria como eu participar da 

rede. Mas a gente ficou sem fronteiras, o que é maravilhoso ... 

minha proximidade só é possível porque é virtual. A rede hoje não 

é mais Conexão RJ, a gente tem membros do Brasil inteiro, então 

eu acho que isso é um ponto interessante, como o virtual permitiu 



essa expansão. Pela história contada pelo PA1, a rede começou 

porque ele queria trazer inovação para o Rio de Janeiro, já que 

Brasília não veio até o Rio.  As possibilidades de a gente ter 

acessos virtuais é, digamos, o que nos tornou Conexão Brasil.” 

 

Dando sequência às perguntas, conforme o roteiro de De Maggio e 

Passiante (2009), as respostas sobre tamanho da rede, liderança e associação 

não foram trabalhadas no ambiente virtual pois já haviam sido abordadas em 

questões anteriores. Desta forma, o grupo decidiu seguir para o questionamento 

sobre a diversidade dos membros da rede. Conforme registrado na Figura 7, os 

membros da rede são na maioria servidores públicos, dos três Poderes e do 

Ministério Público, federais, estaduais e municipais. Alguns membros de 

organizações privadas voltadas à inovação também participam da rede. Além 

disso, o grupo também observou a grande diversidade dos membros em 

questões de gênero, cor, orientação sexual e classe socioeconômica.  

 

Figura 7: Caracterização da diversidade dos membros da rede. 

 
 



Após a caracterização, o grupo foi levado a refletir sobre o estágio de 

maturidade da rede de inovação. Os participantes foram questionados se a rede 

está em fase de nascimento, se é uma rede madura ou se já apresenta sinais de 

declínio. A partir da discussão sobre a curva de crescimento, pico e declínio, foi 

constatado pelos entrevistados que a rede Conexão Inovação Pública se 

comporta ciclicamente, atingindo picos ao longo de sua existência. O 

crescimento da rede foi constante até o início da realização dos eventos remotos, 

onde o grupo identificou o primeiro pico. Para o grupo, esse crescimento 

acelerado no início da pandemia de Covid-19 se deu pela busca por ideias e 

métodos de adequação ao teletrabalho pela qual muitos órgãos estavam 

passando. Já o segundo grande pico foi observado por ocasião da realização da 

maratona de criação de laboratórios de inovação, em 2021. Em sequência, 

outros momentos de grande adesão surgiram com as realizações de outras 

maratonas. Sobre o clico de vida, os entrevistados concluem que a rede ainda 

está em ascensão, mantendo um fluxo contínuo de renovação que mantem a 

rede viva. O registro gráfico desta discussão pode ser observado na Figura 8. 

 

Figura 8: Ciclo de vida da rede Conexão Inovação Púbica RJ. 

 



Saindo da análise das características intrínsecas da rede, os 

entrevistados foram convidados a refletir sobre a forma como as instituições nas 

quais os membros trabalham se relacionam com a rede. O primeiro ponto 

abordado foi o de que a rede Conexão Inovação Púbica RJ não é 

institucionalizada, não possuindo CNPJ13. A rede recebe apoio para eventos 

específicos, porém, não permitindo o patrocínio financeiro. As instituições 

apoiam com o fornecimento de espaço físico (salas de aula, auditórios, 

laboratórios) para a realização de eventos, divulgação das ações da rede e 

prospecção de palestrantes, conforme registado na Figura 9:  

 

Figura 9: Envolvimento das instituições com a rede. 

 
Para finalizar a entrevista com o primeiro grupo, foram apresentados aos 

participantes os conceitos de Rede Colaborativa de Inovação, Rede de Interesse 

Colaborativo e Rede de Aprendizagem Colaborativa visando ao enquadramento 

da Rede Conexão Inovação Pública RJ. Conforme a Figura 10, os entrevistados 

apontaram que apesar da rede ter surgido com foco na aprendizagem 

colaborativa, onde os membros tinham como principal foco compartilhar 

 
13 Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.  



conhecimentos, atualmente a rede atende os preceitos de uma Rede 

Colaborativa de Inovação. 

 

Figura 10: Classificação da rede Conexão Inovação Pública RJ. 

 
 

A etapa posterior da pesquisa consistiu na realização de um grupo focal, 

no dia 03 de março de 2022, com a presença de sete membros da rede Conexão 

Inovação Pública RJ, identificados por siglas: 

• GF1 - servidor público de uma agência reguladora federal. Atua em 

instituição que possui setor de inovação, mas não está lotado nele. 

É um dos membros fundadores da rede desde (2018).  

• GF2 - servidor público do executivo estadual do Rio de Janeiro. O 

setor de inovação de seu órgão foi extinto. É membro da rede 

desde o ano de 2018.  

• GF3 - servidor público do executivo estadual do Rio Grande do 

Norte. Trabalha no setor de inovação de seu órgão. É membro da 

rede desde o ano de 2021.  



• GF4 - servidor público do executivo estadual do Rio de Janeiro. 

Trabalha no setor de inovação de seu órgão. É membro da rede 

desde o ano de 2019. 

• GF5 - servidor federal do Ministério Público de São Paulo. Trabalha 

no setor de inovação de seu órgão. É membro da rede desde o ano 

de 2021. 

• GF6 - servidor federal do Ministério Público de São Paulo. Não 

trabalha no setor de inovação de seu órgão. É membro da rede 

desde o ano de 2022. 

• GF7 - facilitador de inovação em uma startup. Sua instituição apoia 

as ações da Conexão Inovação Pública RJ. É membro da rede 

desde 2021.  

O objetivo da realização do grupo focal foi o de sequenciar o genoma da 

rede, identificar eventuais disfunções que impactam negativamente a 

capacidade da rede de produzir inovação e elencar as mudanças necessárias 

(mutação do genoma). Para essa etapa foi realizada uma série de perguntas, 

cada uma contendo opções de respostas (genes) a serem analisadas pelo grupo. 

Os participantes deliberaram entre si e escolheram as respostas (genes) que 

melhor representam a realidade da rede de inovação. Após a escolha de cada 

gene, foi perguntado ao grupo se esse era habilitador, neutro ou inibidor da 

capacidade de produzir inovação da rede, conforme a Figura 11: 
 

Figura 11: Influência na capacidade da rede em produzir inovação. 

 



 Para genes classificados como neutros ou inibidores, o grupo tinha a 

opção de sugerir alterações (mutações) para incrementar o potencial produtivo 

da rede voltado a inovações no setor público.  

 Inicialmente, o grupo discutiu sobre a atividade da rede. Partindo da 

pergunta “o que está sendo feito?”, o grupo escolheu entre as opções avaliar, 

criar ou decidir e concluiu que a rede, por ser caracterizada por atores que criam 

algo inédito, corresponde melhor ao gene CRIAR, principalmente ao se observar 

o volume de material, cursos, eventos e métodos criados pela rede. GF4 

ponderou que a opção avaliar também está presente na rede:  

 

“Criar é forte, agora o decidir que eu estou em dúvida. Avaliar eu 

acho que também entra em algumas ações do Conexão, por 

exemplo, quando a gente teve aquela ação que eu não lembro o 

nome agora, mas tinha umas monografias, a gente fez concurso, a 

gente estava avaliando. Agora, o decidir eu tenho dúvidas, mas 

avaliar e criar eu acho que sim.” 

 

O gene CRIAR foi classificado como HABILITADOR, não sendo 

necessária a realização e mutação. O registro dessa etapa pode ser observado 

na Figura 12: 



Figura 12: Atividade da rede Conexão Inovação Pública RJ. 

 
  

A questão seguinte abordou a forma como os membros da rede atuam. 

Partindo da característica da rede de criação de algo inédito, foi avaliado se 

qualquer membro da rede pode realizar essa criação (gene multidão) ou se 

depende da autorização ou determinação de um líder, respeitando alguma 

hierarquia (gene hierarquia). O grupo, unanimemente, escolheu o gene 

MULTIDÃO, porém, ao avaliar as falas percebe-se a existência de uma 

hierarquia informal, conforme Figura 13 e transcrição abaixo: 

 

“Assim, eu acho ... com relação à rede, mas é super democrático, 

é multidão, mas ao mesmo tempo tem uma forte liderança do 



Rodrigo, de uma forma muito hábil ele consegue liderar sem que 

se exista uma hierarquia, eu acho isso sensacional”. (GF4) 

 

“Tem uma coisa assim, ele vai lá e faz, e aí isso é inspirador. Ao 

mesmo tempo ele chega e fala assim: não, você pode fazer 

também. Por exemplo, agora no Conexthon: quem quer ajudar na 

organização? O único critério é você se voluntariar. Então tem essa 

mistura assim, de um líder inspirador ao mesmo tempo que 

credibiliza as pessoas, dá autonomia, estimula que elas tomem 

iniciativa e que se engajem. É confiança total.” (GF3)  

 

“Não é? E você gera a responsabilidade de você que está dentro, 

daí você fala: não consegui fazer isso hoje, mas tem que fazer. É 

admirável mesmo!” (GF6) 



Figura 13: Autonomia dos membros da rede para a criação de inovação. 

 
  

 Considerando a escolha do gene MULTIDÃO, o grupo o classificou como 

HABILITADOR de inovação, não sendo necessária mutação.  

 Porém, ao longo da entrevista diversos relatos acerca da liderança e falta 

de autonomia foram observados, o que levou ao retorno à questão, para que o 

grupo refletisse um pouco mais:  

 

“Talvez uma hierarquia não formal, né, na medida em que não 

existe uma governança formalizada ..., mas existe informal. (GF4) 



 

“É porque eu acho que essa palavra hierarquia traz uma coisa de 

autoridade, de imposição, como se estivesse implícito, e por isso 

gera uma estranheza.” (GF3) 

 

“Eu concordo, hierarquia traz um negócio meio assim de pressão, 

de sujeição, eu não sinto isso. Eu sinto que a gente quando propõe 

as coisas, a gente consegue, na rede, ser a gente mesmo, e eu já 

percebi em várias situações de o pessoal levantar discussões, teve 

até algumas que eu cheguei a falar: a gente podia fazer novamente 

sobre isso  e aí é um fala, outro fala e tal, acabam se apoiando. ... 

Então não acho que é uma questão de hierarquia, eu ainda não 

consigo achar um nome para isso, mas vou dar algumas palavras 

que eu acho que são melhores, eu acho que colaboração.” (GF5) 

 

“Acho que tem uma palavra, acho que você ser uma autoridade não 

formal, né, porque o aspecto de autoridade, ela pode estar 

envolvida com liderança mesmo, mas ela pode estar ligada a uma 

coisa mais formal... acho que ela não é uma hierarquia formal, mas 

tem uma diferenciação de papel que não tá escrito, mas que você 

percebe nas falas. É um pouco do caso que você tem naquela 

empresa de calçados, que ficou muito famosa pelas experiências 

de relação com o cliente, e o seu criador adotava um sentido de 

holacracia, que é justamente uma estrutura bem horizontal onde 

você não tem uma formalidade, mas ainda que ele tivesse essa 

preocupação de ter uma estrutura horizontal, como ele era uma 

pessoa carismática, na prática as relações de poder orbitavam 

naturalmente em torno do fundador, ainda que você não tivesse o 

aspecto formal.” (GF1) 

 

“Entraria até mesmo um estudo de sociologia, antropologia, que é 

uma questão inerente do ser humano, ele quer ter alguém que tá 

ali encabeçando pra ele poder ter uma referência, então eu acho 

que é um negócio mais profundo.” (GF4) 



Apesar do grupo reconhecer a existência dessa hierarquia informal, optou 

por manter o gene classificado como multidão e sugeriu que o gene “holacracia” 

seja incluído no rol de possibilidades para a questão acerca da autonomia dos 

membros da rede para a criação de inovação. 

 Com relação à motivação dos membros do grupo ao participarem da rede 

Conexão Inovação Pública RJ, foram apresentadas cinco propostas de genes 

para os participantes do grupo escolherem o mais representativo: 

 

• Amor: interesse intrínseco na fruição da atividade, oportunidade de 

socialização e sentimento de contribuição para uma causa; 

• Interesse: os indivíduos agem com base em seus próprios 

interesses; 

• Dinheiro: pagamentos diretos (salário) ou ganhos futuros; 

• Glória: reconhecimento dos pares por sua contribuição; 

• Dever cívico: obrigação do indivíduo em agir para a melhoria da 

sociedade.  

 

O participante GF6 iniciou a discussão relatando como percebe a 

dinâmica da rede:  

 

“Existe um interesse intrínseco em tudo isso, eu acho que tem, no 

aprendizado, nessa convivência, com essa diversidade de 

pessoas, de características, isso faz com que a gente cresça, faz 

com que a gente cresça profissionalmente, pessoalmente, 

principalmente, e toda essa admiração por essa contribuição que é 

doada, né, esse tempo todo nosso doado com tanto carinho, faz a 

gente, nos torna pessoas bem melhores, eu acho.” 

 

Porém, GF4 percebe que mais de um gene poderia se enquadrar nas 

características da rede:  

 

“É, porque, assim, nesse dever cívico, eu achei forte a palavra 

obrigação, mas não que... como é que eu vou explicar? é uma 



obrigação que eu me imponho, não é uma obrigação de fora, 

entendeu?! Eu, como cidadã, me vejo na obrigação de agir pela 

melhoria da sociedade, então nesse sentido como a rede ela 

possibilita essa melhoria, né, do mundo público, digamos assim, 

então eu colocaria os dois, além do amor tem o dever cívico 

também.” 

 

A partir dessa ponderação, GF3 reflete sobre os demais aspectos 

apresentados:  

 

“Eu fui no amor direto, óbvio, mas aí quando eu fui ver os outros, 

eu também concordo que tem uma coisa de dever cívico. Na 

verdade, tem elementos de todos os outros, mas talvez a descrição 

seja mais dura e rígida e não condiz tanto com o motor da Conexão, 

que eu acho que é o amor, né. Eu vou falar pela minha relação ... 

a rede toda age de forma voluntária, e com um grau de entrega e 

doação como eu nunca vi, isso pra mim é um movimento amoroso 

e inspirador. Eu acho que no fundo também tem a ver com o que 

ouvi no último curso “ah, eu acordo de madrugada quando meus 

filhos estão dormindo porque eu tenho um propósito”, então eu 

acho que no fundo do propósito dele, que é levar inovação, tem um 

dever cívico colado. Mas não é o que dá o tom, assim, mas tem 

elementos disso... É lógico que tem o interesse de trocar com 

pessoas que são referência, não é hipocrisia, isso é uma coisa de 

engrandecimento, tipo, eu não tenho como investir financeiramente 

nesse aspecto da minha carreira, não tenho tempo e ali as ações 

me fazem dar saltos quânticos assim,  então tem esse interesse 

pessoal de trocar com gente qualificada, que tá no propósito, então 

eu vejo que tem vários elementos, mas o DNA, a marca mesmo, 

pra mim é o amor.” 

 

Por fim, como pode ser observado na Figura 14, todos concordaram que 

o principal gene motivador é o AMOR, tratando-se de um gene HABILITADOR, 

não sendo necessária, portanto, a mutação no mesmo, conforme pontua GF3: 



 

“Acho que porque é o que a gente falou lá no começo, “por que o 

Conexão não está tendo uma baixa? Por que está sempre 

crescendo?” Porque o amor ele só expande, né? Eu acredito nisso, 

que o amor se retroalimenta e expande.” 

 

Figura 14: Motivação dos membros da rede. 

 
 

 O aspecto seguinte discutido pelo grupo referiu-se à forma como a 

inovação é criada na rede, para tanto foram apresentadas cinco opções: 



 

• Coleção: as contribuições dos atores são independentes umas das 

outras. As atividades podem ser divididas em partes que podem ser 

realizadas de maneira independente pelos membros da multidão; 

• Concurso: um ou vários itens da coleção são escolhidos em 

concursos e votações. Pode haver premiação financeira; 

• Colaboração: os membros da multidão trabalham juntos na criação 

e suas contribuições são dependentes entre si; 

• Feedback público: considera os feedbacks recebidos dos 

indivíduos, sendo que estes são visíveis pela comunidade; 

• Feedback não público: considera os feedbacks recebidos dos 

indivíduos, sendo que estes não são divulgados para a comunidade. 

 

Para os entrevistados, a característica predominante é a criação - 

classificada como um fator habilitador para a inovação. Porém, GF4 apontou que 

o gene coleção também está presente na rede:  

 

“Está me dando dúvida entre coleção e colaboração por causa da 

dependência... A gente tem as duas coisas, né? A gente também 

tem repositório... a sua dissertação mesmo que provavelmente vai 

para o repositório da rede, tem tudo a ver, mas foi algo que você 

fez individualmente, então seria uma coleção... quer dizer, não foi 

tão individualmente porque a oficina aqui acaba sendo 

colaboração.”(GF4) 

  

Após as ponderações, o grupo foi unânime na escolha do fator 

colaboração, conforme a Figura 15: 



Figura 15: Como a rede cria inovações. 

 
 

Após identificarem como a inovação é criada na rede, os participantes 

foram questionados sobre a forma como as decisões são tomadas. Dentre as 

opções oferecidas – votação, consenso, média e predição de mercado – o grupo 

descartou os dois últimos itens. A discussão seguiu na tentativa de escolher 

entre votação e consenso. Conforme explicado por GF1, os dois fatores estão 

presentes com igual importância:  

 



“Eu acho que depende do que a gente faz, então às vezes tem 

coisa que vai ser por votação, até porque votação é mais rápido de 

fazer, até pelo fato das interações, e tem outras coisas que a gente 

decide consensualmente. Acho que varia de ação para ação, né?” 

(GF1) 

  

Como demonstra a Figura 16, todos os participantes acabaram por decidir 

manter as duas características e classificaram tal situação como habilitadora 

para a promoção de inovação na rede. 

 Dada a impossibilidade de escolha de um único gene, o grupo foi 

questionado se a rede deve permanecer atuando com as duas opções ou se 

vislumbram uma forma de incrementar a promoção de inovação na rede ao 

restringir à uma única forma de decisão. O grupo optou pela permanência de 

vários formatos de decisão e pontuou além, conforme transcrição abaixo: 

 

“Não tem que ser uma via só.” (GF6)  

“Também acho. Teve uma situação uma vez de uma coisa ética 

que aí acho que não entrou em nenhum desses, o Membro X14 

tomou a frente e falou “não, isso não vai rolar e acabou”, e eu 

concordei mesmo com ele, não foi nem consenso nem votação. Aí 

foi uma situação atípica, dentro de uma maratona... então 

depende.” (GF4) 

 
14 Nome omitido para preservar a identidade do membro da rede.  



Figura 16: Como as decisões coletivas são tomadas na rede. 

 
 

Ainda acerca do tópico tomada de decisão, o grupo foi questionado sobre 

a forma como a participação na rede afeta a tomada de decisões individuais de 

seus membros. As duas opções de resposta oferecidas aos entrevistados foram: 

mercado e rede social. Para a primeira, a decisão é realizada a partir de ganho, 

que pode ser até mesmo financeiro. Já a segunda opção representa a tomada 

de decisão baseada em uma rede de confiança e afinidades que influencia o 

comportamento individual de seus membros.  

A escolha do grupo para esse fator foi da escolha individual influenciada 

pela rede de relacionamento, sendo esse gene classificado como habilitador de 



inovação. Os participantes destacaram que a rede não realiza nenhum tipo de 

movimentação financeira, sendo todas as suas ações realizadas de forma 

voluntária. Ponderaram, ainda, que apesar da conformação em rede vir 

funcionando muito bem e a tomada de decisões se dar sem conflitos internos, é 

necessário cuidar para que as individualidades não sejam minimizadas em 

decorrência no receio de não aceitação do grupo, conforme explica GF3: 

 

“...mas poderia ser inibidor no sentido de apagar, sei lá, as 

individualidades, ou levar a gente para um caminho que não seja 

muito legal só para seguir a rede. No caso do Conexão é 

habilitador, mas porque eu acho que o motor lá é o amor, tem tudo 

aquilo que a gente veio falando antes, entende? Estou falando do 

caso específico da rede, porque nem sempre a rede social é 

habilitador, acho que no nosso caso específico é.” 

 

 O grupo concluiu que, para esse gene, a melhor tradução do termo seria 

relacionamento social e não rede social, pois o último pode gerar confusão de 

entendimento com aplicativos online de interação como Facebook, Instagram e 

LinkedIn. O registro da escolha do grupo pode ser observado na Figura 17. 

 



Figura 17: Como a participação na rede exerce influência sobre as escolhas 
individuais dos membros 

 
 

O grupo finalizou a análise genética da rede Conexão Inovação Pública 

classificando todos os genes como habilitadores para a inovação, o que levou à 

proposição de um último questionamento ao grupo focal: O que melhorar? Foi 

identificado algum aspecto que não foi abordado ainda, mas que pode ser 

melhorado na rede?  

Novamente o grupo abordou a questão da liderança, observando que 

apesar de não ser institucionalizada, existe a forte percepção da existência de 



um líder. Indo além, o grupo relatou que a rede possui alto grau de dependência 

desse líder, como pode ser observado no diálogo abaixo: 

 

“Eu acho que a gente ainda tem uma dependência da liderança, 

tipo, e se ele faltar, o Conexão segura a onda? E quando ele tirar 

férias? ... Ele é uma liderança superpositiva, mas a gente ainda é 

filhote dele, eu sou pelo menos.” (GF3) 

 

“Existe uma dependência, né?” (GF6) 

 

“É, pensando numa autocrítica, eu acho que eu não sei fazer isso, 

não sei começar. Como que começa uma maratona? Eu não sei 

realmente.” (GF2) 

 

“A gente tem seguidores que acreditam nesse propósito dele, ele 

conseguiu juntar uma rede de pessoas que acreditam e que 

querem contribuir pra um propósito dele e fazer isso virar um 

propósito nosso, alguns vão conseguir, outros não, dependendo da 

situação, da vida, das prioridades, mas ele conseguiu isso, isso é 

muito interessante.” (GF6) 

 

Dessa forma, o grupo foi instigado a pensar em soluções para minimizar 

o problema observado. As sugestões apontadas seguiram a linha da delegação 

de responsabilidades, treinamento de outros membros para formar um núcleo de 

liderança e criação de subgrupos temáticos, conforme a Figura 18.  



Figura 18: Sugestões de melhoria para a rede Conexão Inovação Pública RJ 

 
 

Fechando o trabalho com o grupo focal, GF1 trouxe uma reflexão sobre a 

rede estudada:  

 

“Uma questão muito importante que é o seguinte: você precisa ter 

pessoas que mobilizem, façam coisas pela comunidade, senão a 

comunidade morre. E também se morrer não tem problema... o 

Conexão tem várias características de uma comunidade prática. 

Então o que acontece, a comunidade ou a rede tem que ser 

perpétua? Não, a gente pode chegar num ponto em que ela acaba, 

ela não tem mais utilidade para comunidade e acabou, cumpriu seu 

propósito, fez o que tinha que fazer, está tudo bem... A gente fala 

muito de insurgência, a gente fala muito de hackear o sistema, mas 

para mim o melhor espaço pra hackear o sistema é a própria rede, 

porque a gente não está limitado às limitações que a gente tem no 

nosso órgão... Quando a gente se apropria do que a rede pode dar, 

a gente tem o domínio de criar coisas que no nosso órgão a gente 

não tem muito espaço. A rede é um espaço para gente fazer o que 



quiser, e até coisas que a gente não consegue fazer no órgão, 

porque não tem apoio... Quando a gente está centrado na 

comunidade, a tendência é que ela viva para sempre, porque vai 

ter sempre alguém fazendo alguma coisa, independentemente das 

pessoas.  As pessoas vão, voltam, então acho que uma reflexão 

que eu estou querendo trazer, do que a gente pode melhorar, é 

isso. Eu acho que qualquer pessoa aqui, que queira fazer uma 

coisa em nome do Conexão, pode... Enquanto o Conexão for um 

lugar em que as pessoas se sintam bem, em que possam criar, 

possam discutir, acho que a gente está no caminho certo. Se faz 

sentido, é o que está valendo!”  

 

Sendo assim, o genoma da rede Conexão Inovação Pública RJ 

caracteriza a rede da seguinte forma: uma rede de inovação voltada à criação 

de conteúdo por meio de uma multidão de membros que agem por amor e de 

forma colaborativa, e que tomam decisões ora por meio de consenso, ora por 

meio de votação, e que são influenciados em suas decisões individuais pelos 

relacionamentos na rede. A representação gráfica desse genoma pode ser 

observada na Figura 19:  

 



Figura 19: Genoma da rede Conexão Inovação Pública RJ 

 
 

DISCUSSÃO 
 

O Genoma da Rede Conexão Inovação Pública RJ construído pelo grupo 

focal não apresentou discordâncias entre os participantes, possibilitando a 

suposição de que há alta fidelidade entre a realidade da rede e a percepção dos 

entrevistados. Todos os genes identificados foram classificados como 

habilitadores de inovação, de forma que os entrevistados não vislumbraram 

necessidades imediatas de melhorias (mutação genética) ao se analisar as 

opções propostas.  

Porém, a questão da autonomia dos membros da rede para a criação de 

inovação, que deveria ser classificada entre os genes multidão e hierarquia, 

recebeu votação unânime no gene multidão, em contradição com as falas dos 

participantes ao longo das discussões do grupo focal.  

Apesar de o grupo considerar que qualquer atividade possa ser realizada 

por qualquer membro da rede, fica claro nas falas a existência de um líder 

informal que aprova e delega competências aos demais componentes. Esse 

líder, ao mesmo tempo em que estimula a autonomia dos demais participantes 



da rede de inovação, atua como um mentor dos demais, por ser uma pessoa 

extremamente proativa e detentora de alto conhecimento na área de inovação 

no governo. Os membros da rede, por mais que tragam ideias para discussão, 

se sentem inseguros para começar alguma nova ação sem antes consultar a 

opinião desse líder. Porém, os participantes não concordam que essa seja uma 

liderança autoritária e, por isso, a rede não poderia ser classificada como 

hierarquia.  

Em complementação, o grupo sugeriu que, apesar de classificarem o 

gene multidão com habilitador de inovação, se houvesse uma terceira opção 

uma mutação poderia ser proposta. O grupo ponderou que o ideal para a rede 

seria a busca por uma estrutura holacrática, alterando as opções disponíveis da 

seguinte forma:  

Quem está fazendo inovação na rede? 

• Multidão: a atividade pode ser realizada por qualquer pessoa  

• Hierarquia: alguém com autoridade atribui determinada tarefa a 

uma pessoa ou grupo 

• Holacracia: a autoridade e a tomada de decisão são distribuídas 

entre os membros do núcleo da rede15 

Com a inclusão dessa opção de gene, os participantes do grupo focal 

percebem que essa seria uma mutação necessária para rede: buscar trabalhar 

cada vez mais de forma holocrática, empoderando os membros do núcleo da 

rede, de forma a minimizar a dependência observada em relação ao líder 

informal identificado.  

Nas discussões, o próprio grupo identificou membros da rede que 

poderiam compor o núcleo decisório e, consequentemente, otimizar a atuação 

da rede na produção de inovação no setor público.  

Outra questão que não se enquadrou na teoria proposta16 foi: como está 

sendo feita a decisão em grupo? O grupo concluiu que os genes votação e 

consenso possuem igual importância na rede, e um não deve se sobrepor ao 

outro, de forma que os dois são habilitadores de inovação e devem permanecer 

sendo utilizados para a tomada de decisão.  

 
15 Conceito pesquisado e sintetizado pelos participantes do grupo focal.  
16 Escolher apenas uma resposta para cada questão.  



Dessa forma, a mutação genética proposta para a rede Conexão Inovação 

Pública RJ indica a troca do gene multidão pelo gene holacracia, conforme a 

Figura 20. 

 

Figura 20: Mutação genética proposta para a rede Conexão Inovação Pública 
RJ 

 
 
 
 
CONCLUSÕES  
 

O detalhamento genético de uma rede de inovação no setor público 

permite a compreensão do desenvolvimento de ações e suas implicações na 

gestão governamental e fornecimento de melhores serviços ao cidadão. Ao 

entender o funcionamento da rede, pode-se buscar identificar os pontos fortes e 

fracos na produção de inovação, assim como as melhorias necessárias não 

somente para a própria rede estudada, mas também para outras redes a serem 

desenvolvidas.  

Em adição, quando membros da própria rede estudada participam do 

mapeamento genético, estes se beneficiam da discussão ao serem induzidos a 



pensar em melhorias que podem ser introduzidas na referida rede de forma a 

torná-la mais longeva e eficiente. Ao analisar e registrar detalhadamente as 

principais características da rede, é possível compará-la a outras redes   

percebendo suas diferenças e observando o que deve ser alterado, copiado ou 

evitado, a partir das experiências de diversas outras redes de inovação. Além 

disso, as oficinas realizadas possibilitaram aos participantes da pesquisa 

percepções sobre as falhas cometidas por outras redes já extintas ou em 

declínio, despertando o interesse dos mesmos em realizar um planejamento de 

contingência para evitar que essas falhas percebidas acabem sendo replicadas 

na rede Conexão Inovação Pública RJ.  

Por se tratar de replicação e adaptação de estudos preexistentes, a 

análise genética da rede Conexão Inovação Pública RJ permite - além de 

caracterizar detalhadamente os fatores que impactam sua capacidade de 

produzir inovação – que sejam realizadas novas pesquisas com foco em outras 

redes de inovação no setor público, como forma de produção de materiais 

comparáveis entre si e base para a busca de melhorias nas redes. A replicação 

metodológica aumenta a confiabilidade da teoria a cada novo estudo realizado.  

Compreender como as redes de inovação no setor público atuam permite 

incrementar o relacionamento entre governantes, servidores públicos, academia, 

cidadãos e formuladores de políticas públicas na busca por melhores soluções 

em resposta aos anseios da sociedade. A conformação em rede, nos moldes da 

rede Conexão Inovação Pública RJ, promove ampla participação de pessoas 

com grande diversidade de conhecimentos e experiências, levando-as a pensar 

holisticamente, replicar e adaptar experiências bem-sucedidas, observar e 

corrigir falhas, e impulsionar a disseminação da cultura de inovação.   

O estudo da rede Conexão Inovação Pública RJ, apesar de ter objetivado 

a identificação de falhas e pontos de melhoria, não indicou necessidade de 

mutação nos genes analisados. Essa percepção possivelmente decorreu do fato 

de a rede ainda não ter atingido seu ápice, nem entrado em declínio. Falhas 

associadas a excesso de burocracia, má comunicação e restrição a ações em 

determinada esfera governamental, apontadas pelos participantes da pesquisa 

como potenciais fatores de declínio de outra rede de inovação em governos dos 

quais alguns fizeram parte, não existem (ainda) na rede Conexão Inovação 

Pública RJ. Porém, como são fatores já observados em outras redes, os 



participantes da pesquisa devem cuidar para que não se repitam na rede ora 

estudada.  

Além disso, a não percepção de falhas pode ser tanto um reflexo da 

realidade da rede Conexão Inovação Pública RJ, quanto decorrer do fato de a 

amostra de membros ter sido composta somente por pessoas altamente 

comprometidas com a rede, as quais aceitaram o convite para participar da 

pesquisa ação e do grupo-focal. 

Assim, o próximo passo deste estudo pode contemplar a replicação desta 

pesquisa abrangendo um grupo maior de participantes, assim como a análise de 

redes extintas, ou em declínio, visando identificar minuciosamente os pontos de 

falha e as mutações que poderiam ter ocorrido, visando elaborar planos de 

contingência para as redes já existentes ou em surgimento.  
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