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"Um político pensa na próxima 
eleição. Um estadista, na 
próxima geração."  

James Clarke  



o futuro não é  
mais o mesmo... 



a agenda da segurança 

Fonte: Jornal o Estado de São Paulo, junho 1900 



a agenda da saúde 



a agenda do trânsito 

Fonte: Jornal o Estado de São Paulo, junho 1900 



a agenda da segurança 



a agenda da saúde 



a agenda do trânsito 





O mau uso 
dos recursos 
públicos 





“Para todo problema 
complexo, existe uma 
solução clara, simples 
e errada.”   

 

George Bernard Shaw 





como o governo 

resolve 

problemas 

complexos ? 



governo sociedade 



O que acontece 

quando uma 

organização  

quer inovar ? 



Qual idéia prevalecerá ? 

Cenário 1: muitas idéias, muita hierarquia, pouco ambiente 



Quais as chances de sucesso? 

Cenário 2: hierárquico, a inovação como especialização de poucos 

depto. de inovação 



Cenário 3: hierárquico, em um ambiente com e sem adesões 

SIM! 

NÃO! 

NÃO! 

NÃO! 
NÃO! 

SIM! 
SIM! 

SIM! 

SIM! 

SIM! 

... mas, se estiver em rede... 



SIM! 

SIM! SIM! 

SIM! 

SIM! 

SIM! 

conhecimento em rede 

SIM! 



e o que acontece 

quando uma 

organização  

adota a inovação 

aberta? 



SIM! 

SIM! 
SIM! 

SIM! 

SIM! 

SIM! 

SIM! 

SIM! 

SIM! 
SIM! 

SIM! 

SIM! 

SIM! 

SIM! 

organização A organização B Governo Sociedade 

inovação aberta 

governo e sociedade podem trabalhar juntos 

de forma inovadora 



dimensões da inovação em governo 

inovaDay 

palestras 

evangelização 

PDG 

Design Thinking 

Design Serviços 

iGovExplica 

prospecção 

testes 

startups 

assessoria 

gov aberto 

gov plataforma 

novas métricas 

acompanhamento 



GC no PDG 

Com 10 mil 
capacitados 

Prontidão para 
Inovação 

Ciclo de 
Palestras  

Política de Gestão do 
Conhecimento e 
Inovação   Decreto 

53.963 

GATI 

Rede Paulista de 
Inovação 

inovaDay 

nósGov 

Oficinas Hands On 

Governo Aberto  
Decreto 55.559 

Técnicas e 
Ferramentas de 
Inovação. 

Design Thinking em 
Serviços Públicos 

Assessoria de 
Inovação em 
Governo-igovSP 

Regulamentação da 
Lei de Acesso Decreto 

58.052 

Inovação Social 

 
2004 

2006 

2009 

2012 

2010/11 

trajetória iGovSP 

2013/14 

Governo como 
Plataforma 

Expansão nacional 
inovaDay 

Escolas de Governo 

iGovLab 

Dá Prá Fazer  

 



Governador 

Secretaria de 
Governo 

Subsecretaria de 
Parcerias e 
Inovação 

Subsecretaria de 
Tecnologia e 

Serviços ao Cidadão 

Subsecretaria de 
Ações 

Governamentais 

Unidade de 
Parcerias 

Unidade de 
Inovação em 

Governo 



G o ve r n o  Ú n i c o  p a ra  C i d a d ã o  Ú n i c o  

Centrado no Ser Humano 
Co-criação 
Experimental 
Design de Serviços Públicos 

G o ve r n o  c o m o  P l a t a fo r m a  

Dados Abertos e conectados 
Resignificação de Recursos 
Modelos de Negócios Públicos 

G o ve r n o  H i p e r l o c a l  

Micro-políticas públicas 
 

Princípios 







Grato por sua atenção! 

Alvaro Gregorio 
agreg@sp.gov.br 


