A presente brochura é tradução da brochura
original “Spreading Innovation – Guide and
dialogue tool, 2016”, publicada pelo
COI – Centro Nacional para a Inovação
no Setor Público da Dinamarca

DIFUNDIR A
INOVAÇÃO
GUIA E FERRAMENTA
DE DIÁLOGO
FACILITAR O PERCURSO PARA PARTILHAR E REUTILIZAR A INOVAÇÃO
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ACERCA DO GUIA
O Centro Nacional para a Inovação no Setor Público na Dinamarca desenvolveu este guia com o
objetivo de apoiar as organizações do setor público a partilharem as suas próprias inovações e a
reutilizarem as dos outros. O guia é relevante para quem queira colaborar na difusão de uma inovação
de um contexto para outro. O guia consiste em seis passos, cada um inclui ações recomendadas a
empreender e ferramentas associadas que ajudam a estruturar o diálogo durante todo o processo. O
guia proporciona uma visão global de um processo complexo.
No entanto, por que razão nos preocupamos em difundir a inovação em todo o setor público? Ao
reutilizar as soluções de outros, os locais de trabalho do setor público podem poupar custos de
desenvolvimento, evitar estratégias mal sucedidas e atingir mais rapidamente os impactos
pretendidos. Além disso, ao partilhar as nossas próprias soluções com os outros, podemos utilizar as
suas experiências para melhorar a solução original e possivelmente atingir um maior alcance e
impacto.
O guia baseia-se na investigação, estudos de campo realizados em municípios dinamarqueses e em
testes efetuados com dirigentes e trabalhadores de todos os níveis do Governo e em várias áreas.

DEFINIÇÃO DE INOVAÇÃO
Uma inovação é uma nova forma ou uma forma significativamente diferente de melhorar as
atividades e resultados dos locais de trabalho. As inovações podem ser novas ou alteração
substantiva de serviços, produtos, processos, métodos da organização ou métodos de
comunicação com as partes interessadas externas. O valor de uma inovação pode ter várias
formas. Pode corrigir objetivos políticos, aumentar a eficiência, atingir maior qualidade,
reforçar a democracia ou aumentar a satisfação dos trabalhadores.
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DIFUNDIR A INOVAÇÃO NO SETOR PÚBLICO
A inovação é difundida quando uma solução, que foi implementada e criou valor numa
determinada situação, é implementada e cria valor num outro local.
A solução pode ser diretamente adotada de um local para outro, ser reutilizada de forma
adaptada, ou inspirar e acelerar um novo desenvolvimento noutro local.
A inovação é difundida primeiramente quando o comportamento se altera e a solução está
a ser utilizada; isto significa que não é suficiente que o conhecimento seja partilhado.
A difusão é diferente da implementação, porque esta refere-se somente ao processo desde
o desenvolvimento até à entrada em funcionamento.
A difusão também difere do dimensionamento, visto que este último consiste em utilizar
algo que é implementado com sucesso numa parte da organização e introduzi-lo em vários
locais no seio da mesma organização com a mesma liderança.
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OS SEIS PASSOS
1

Verificar
O primeiro passo é saber se faz sentido difundir a
inovação de um local para outro

2

Testar
Neste passo a inovação é testada no novo local

3

Adaptar
Aqui a inovação é adotada ou adaptada ao
novo contexto

4

Eliminar
Neste passo terá de se eliminar os obstáculos e velhos
hábitos que se apresentem no caminho da inovação

5

Implementar
Neste passo implemente a inovação
no seu novo contexto

6

Ganhos
No último passo sintetize o que ganhou
com a difusão da inovação
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Passo 1: VERIFICAR

1

VERIFICAR
O primeiro passo é saber se
difundir a inovação de um local
para outro faz sentido

QUEREMOS PARTILHAR
……………………………………….
Mostrar e falar sobre a
inovação

FERRAMENTAS
DESCREVA A
INOVAÇÃO
DESTAQUE OS
PONTOS POSITIVOS

QUEREMOS REUTILIZAR
……………………………………….
Observar a inovação a
funcionar na prática

Avaliar o que é necessário
para partilhar a inovação

REVELE TODOS OS
ÂNGULOS DA
SOLUÇÃO

Clarificar se a inovação é
relevante para a reutilizar

Clarificar as suas
expectativas face à
colaboração

VERIFIQUE A
RELEVÂNCIA E O
MOMENTO (TIMING)

Avaliar o que é necessário
para reutilizar a inovação

EQUILIBRE AS
EXPECTATIVAS

Decida se algo necessita
ser adaptado ou
acrescentado
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Passo 1: VERIFICAR

DESCREVA A INOVAÇÃO
Descrever a inovação de forma sucinta. Partilhar documentos relevantes,
nomeadamente o plano do projeto, caso de negócio, etc.

Mostre e descreva a inovação
de forma sucinta

QUEREMOS PARTILHAR
Qual é o objetivo?

Como procedeu?

 Por que razão desenvolveu a inovação?

 De onde proveio a ideia?

 Que necessidades deseja satisfazer ,
relativamente às necessidades do
utilizador, visões políticas e estratégicas,
estruturas organizacionais, etc.?

 O que fez (mencione os três principais
passos)?
 Que erros cometeu?

Como funciona a solução?

QUEREMOS REUTILIZAR
A solução parece-lhe interessante? Porquê?

Tem as mesmas necessidades?
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Passo 1: VERIFICAR

DESTAQUE OS PONTOS POSITIVOS
Destaque os pontos positivos da inovação e o valor que a mesma criou.

Disponibilize-se para os que querem
reutilizar a inovação.

Transmita o seu entusiasmo
e responda a questões.

QUEREMOS PARTILHAR
Qual era a situação antes da inovação e qual
é a situação atual?

Como pode ser comprovado o valor?
 Avaliações, dados orçamentais, etc.
Pode demonstrar as melhorias alcançadas em
termos tangíveis e concretos?

Que valor criou a inovação?

 Para os cidadãos, empresas, trabalhadores,  Através de fotos, vídeos ou um caso real sobre
para a organização ou para a sociedade
alguém que beneficiou da inovação.
como um todo.

Observe como funciona a inovação.
Destaque os pontos positivos para
melhor “vender”’ a inovação na sua
organização.

QUEREMOS REUTILIZAR
O que mais o entusiasma na inovação?

O que necessita saber para voltar a
descrever a inovação?
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Passo 1: VERIFICAR

ANALISE TODOS OS ÂNGULOS DA SOLUÇÃO
Analise a solução para compreender o que foi necessário para a inovação
ter sucesso logo no início. Deste modo, é mais fácil introduzi-la no novo contexto.

QUEREMOS PARTILHAR
Que recursos (por exemplo, tempo e
dinheiro) foram necessários para criar a
solução?
Mudou alguns processos e fluxos de
trabalho? Quais?
Mudou competências, funções e
responsabilidades? Quais?

Existiram obstáculos legais ao longo do
percurso? Quais?
Mudou os sistemas informáticos e/ou
ambientes físicos? Como?
Que dificuldades foram encontradas?
Quem foram os maiores críticos? As críticas
incidiram sobre o quê?

Como comunicou interna e externamente
a inovação e o que fez para motivar e
empenhar as pessoas ao longo do
percurso?

QUEREMOS REUTILIZAR
Temos as mesmas condições?

Qual é o mínimo exigido para conseguir
que a solução funcione no seu contexto?
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Passo 1: VERIFICAR

VERIFIQUE A RELEVÂNCIA E O MOMENTO
(TIMING)
Verifique se a inovação se enquadra no novo contexto e se há recursos para a implementar de imediato.
Se a inovação é relevante para
outros na sua organização, então
convide-os a juntarem-se ao processo.

QUEREMOS REUTILIZAR
Como é que a inovação se enquadra com:

Como medirá o progresso ao longo do percurso?

 Visão política?

Quem deve participar?

 Prioridades de gestão?

 Quem vai implementar a inovação?

 Orçamentos?

 Quem vai trabalhar com ela na prática?

 Estratégias, por exemplo, a sua estratégia
de inovação?

 Têm disponibilidade de tempo?

 Normas nacionais e padrões de referência
e a melhor prática atual?

 Outras condições que sejam relevantes
para si?
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Passo 1: VERIFICAR

EQUILIBRE AS EXPECTATIVAS
Acordar sobre o que quer da colaboração e como a mesma deverá decorrer.
Verifique, por favor, as partes relevantes do acordo dentro da sua própria organização.

QUEREMOS PARTILHAR
O que gostaria de ganhar com a partilha da Necessita ser compensado pela sua ajuda,
inovação?
por exemplo, financeiramente?
O que é necessário para partilhar a
inovação? (por exemplo: tempo e dinheiro)

QUEREMOS REUTILIZAR
O que gostaria de ganhar com a reutilização da Que ajuda necessita das outras partes?
inovação?
O que é necessário para reutilizar a
inovação?

………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Como colaborará na difusão da inovação?
 Quanto, quando e onde?
 Necessita clarificar alguma coisa
relativamente aos regulamentos ou
pagamentos?

Quem deve aprovar e acompanhar a
colaboração?
Deve convidar outras pessoas?
 Quem mais pode beneficiar da
reutilização da inovação?

 Por exemplo, patentes, direitos, licenças,
compensação económica pelo tempo
despendido, pagamento para a inovação,
etc.
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Passo 2: TESTAR

2

TESTAR
Neste passo, a inovação é
testada no novo contexto

QUEREMOS PARTILHAR
……………………………………….

FERRAMENTAS

Partilhe os resultados dos
testes e o conhecimento
criado sobre o grupo alvo

PARTILHE
CONHECIMENTO
ACERCA DO
GRUPO ALVO

Observe o teste no novo
contexto

APRENDA COM OS
TESTES

Obtenha nova inspiração
para melhorar a sua
inovação

ADOTAR OU
ADAPTAR?

QUEREMOS REUTILIZAR
………………………………………
Determine o que testar
Planei e execute um teste
Partilhe perceções /
conhecimentos
resultantes desse teste
Decida se algo necessita
ser adaptado ou
acrescentado
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Passo 2: TESTAR

PARTILHE CONHECIMENTO ACERCA
DO GRUPO-ALVO
Analise o grupo-alvo da inovação original e verifique se o grupo-alvo do novo contexto
apresenta diferenças em relação àquele.

QUEREMOS PARTILHAR
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
O que diz o grupo-alvo?
O que mais o surpreendeu sobre o grupoalvo?
Ex: em entrevistas e pessoalmente.
O que mais sabe sobre o grupo-alvo?
O que faz o grupo-alvo?
Ex: durante a observação.

QUEREMOS REUTILIZAR
………………………………………………………………………………………………………………………………………
O seu grupo-alvo é o mesmo?
Podem outros grupos beneficiar igualmente
da inovação?

Há mais alguma coisa que necessite saber
acerca do grupo-alvo? O quê?
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Passo 2: TESTAR

APRENDER COM OS TESTES
Fale sobre os testes realizados no primeiro contexto e clarifique se deve
realizar algum teste no novo contexto.

Disponibilize a inovação, de modo a
que possa ser testada num novo
contexto. Ajude a selecionar as pessoas
que farão parte do teste e, se
necessário, elementos da inovação
para um novo teste.

Aprenda com o teste no novo contexto
e considere se poderá melhorar a
inovação original.

QUEREMOS PARTILHAR
Quem foram as pessoas que participaram
no teste? Onde, como e durante quanto
tempo decorreu o teste?

Equaciona um potencial novo teste?
O que gostaria de ganhar?

O que demonstraram os testes? O que
aprendeu?
O que o surpreendeu?
Teste a inovação
como se fosse sua.
Avalie continuamente para garantir
que está no caminho certo e justifique
valores prospetivos. Partilhe
informações do teste.

QUEREMOS REUTILIZAR
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Deverão todas as partes da inovação ser
testadas ou pode selecionar elementos?

Há alguma coisa que os outros não
testaram e que poderá testar?
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Passo 2: TESTAR

ADOPTAR OU ADAPTAR?
Considere se pode adotar toda a solução ou elementos da mesma.
Talvez seja necessário adaptar ou acrescentar algo para que a inovação
seja bem-sucedida no novo contexto.

QUEREMOS REUTILIZAR
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Que partes da solução podem ser Como pode ensaiar a sua nova prática?
adotadas?
 O que deve fazer de forma diferente?
O que deve ser adaptado ou acrescentado?
 Quem deve ensaiar e sobre o quê?
Porquê? Como?
O que não pode ser usado? Porquê?

Aprenda com a adaptação no novo contexto
e considere se pode
melhorar a sua solução.

Disponibilize-se para responder a
qualquer questão.

QUEREMOS PARTILHAR
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
A sua inovação pode ser utilizada de forma
A sua inovação pode ser melhorada?
diferente?
Como?

COI | DIFUNDIR A INOVAÇÃO

21

3

COI | DIFUNDIR A INOVAÇÃO

22

Passo 3: ADAPTAR
ADPATAR
3
Neste passo, a inovação é adotada ou adaptada no novo contexto

Adaptar
Neste passo, a inovação é adotada
ou adaptada ao novo contexto

QUEREMOS PARTILHAR
……………………………………….
Partilhe o seu
conhecimento e rede

Aprenda com potenciais
adaptações

FERRAMENTAS

REUTILIZE
CONTACTOS

QUEREMOS REUTILIZAR
………………………………………
….
Adapte ou complemente
quando necessário

Ensaie trabalhar com a
nova solução
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Passo 3: ADAPTAR

REUTILIZE CONTACTOS
Se for necessário adaptar ou acrescentar algo à inovação original, poderá ser útil reutilizar ou ser
inspirado pelos que contribuíram para o desenvolvimento inicial.

Disponibilize a sua rede.

QUEREMOS PARTILHAR
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Quem inclui u quando des env olveu a A sua inovação pode ser melhorada?
inovaç ão?
Como?

 Grupos de utilizado res, empresas

 Poderá ajudar se desenhar a sua rede.

privadas, outros serviços públicos,
parceiros internacionais, outros?

QUEREMOS REUTILIZAR
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Que contactos poderão ser reutilizados?

Que novos contactos são necessários para
o seu teste/ contexto?
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Passo 4: ELIMINAR
4

ELIMINAR
Neste passo terá de eliminar os
obstáculos e antigos
hábitos que se apresentem no
caminho da inovação

QUEREMOS PARTILHAR
…………………………………..
Explique o que teve de ser
eliminado para conseguir
que a inovação original
funcionasse

FERRAMENTAS

ELIMINE
OBSTÁCULOS

QUEREMOS REUTILIZAR
……………………………………
Elimine e desaprenda
velhas rotinas e
procedimentos, etc., que
se apresentem no
caminho da inovação

Elimine o que possa ainda
dificultar o caminho
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Passo 4: ELIMINAR

ELIMINE OBSTÁCULOS
Elimine os obstáculos que se apresentem no caminho da
inovação ou impeçam que esta seja sustentável

QUEREMOS PARTILHAR
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Fizemos isto
Estes itens aguardam ser eliminados,
desaprendidos e revistos
 Eliminámos regras e procedimentos – quais?
 Desaprendemos antigas rotinas e fluxos de
trabalho – quais?

_______________________________

 Eliminámos incentivos adversos e sistemas de
recompensas – quais?

_______________________________

 Revimos estratégias e políticas – quais?

_______________________________

 Suspendemos projetos com menor impacto –
quais?

_______________________________

 Parámos projetos com menos impacto –
quais?

_______________________________

QUEREMOS REUTILIZAR
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Isto deve ser eliminado, desaprendido ou
revisto
 Regras e procedimentos – quais?
 Rotinas e fluxos de trabalho – quais?
 Incentivos e sistemas de recompensa
adversos – quais?
 Estratégias e políticas - quais?
 Projetos com menor impacto – quais?
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5

IMPLEMENTAR
Neste passo implemente a inovação
no seu novo contexto

QUEREMOS PARTILHAR
…………………………………..

FERRAMENTAS

QUEREMOS REUTILIZAR
……………………………………

Disponibilize os seus
conhecimentos

IMPLEMENTE A
SOLUÇÃO

Elabore um plano de
implementação

Aprenda com base na
observação da inovação
no novo contexto

Aplique e ajuste a
solução com os
utilizadores
Avalie a inovação de
forma contínua
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Passo 5: IMPLEMENTAR

IMPLEMENTE A SOLUÇÃO
Elabore um plano de implementação e siga-o. Se não tiver um modelo
de implementação, poderá considerar este útil.

Avalie o progresso ao longo do
percurso para que possa avaliar
se está no caminho certo.

Após iniciar a implementação,
obtenha reações dos utilizadores,
trabalhadores e outros envolvidos.
Se necessário, ajuste a inovação
num momento posterior.

QUEREMOS REUTILIZAR
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Processos e fluxos de trabalho

Meio físico

 Que processos e fluxos de trabalho devem
ser mudados? Como?

 O ambiente físico deve ser mudado?
Como?

Competências, funções e responsabilidades

Leis e regulamentos

 Deve obter novas competências? Quais?

 Deve mudar os regulamentos ou a
legislação?

 Os trabalhadores e dirigentes obtêm novas
funções ou responsabilidades? Quais?

 Deve obter autorizações? Quais? Como?

Sistemas informáticos
 Servem os sistemas informáticos existentes
ou deve introduzir novos?
 Quais? Como?
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Medidas para critérios de sucesso
 Quando é que a implementação é bemsucedida? Como pode verificar e documentar
esse sucesso?
Partes interessadas
 Quais são as partes interessadas que
devem estar envolvidas e quando?
Gestão do risco
 O que poderá correr mal e como evitá-lo?
 Verifique cada passo do seu calendário e
avalie o que tem mais probabilidades de
correr mal? Considere cada passo deste
guia.

Comunicação
 Como irá comunicar e motivar quer interna
quer externamente ao longo do percurso e
após o início da implementação?
Tempo e dinheiro
 De que recursos necessita? Quando deverão
ser utilizados?
Calendarização – quem deve fazer o quê e
quando?
 Especifique as etapas fundamentais para,
por exemplo, decisores, facilitadores e
trabalhadores. Quem é responsável pelo
quê?
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Passo 5: IMPLEMENTAR

Disponibilize-se para prestar
apoio, enquanto a solução está
a ser implementada

Aprenda com a observação da
implementação da sua solução

QUEREMOS PARTILHAR
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Como é que a inovação está a ser
implementada?
 Que feedback obtém?
 Quais são as implicações, caso existam?
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Passo 6: GANHOS

5

TESTAR
NesteGANHOS
passo, a inovação é
No último
sintetize
testadapasso
no novo
contexto
o que ganhou com a difusão
da inovação

QUEREMOS PARTILHAR
…………………………………..

FERRAMENTAS

QUEREMOS REUTILIZAR
……………………………………

Melhore a inovação
original

DESTAQUE O
NOVO

Explique como utiliza a
inovação original

Celebre os seus ganhos
com a sua organização

PARTILHE OS SEUS
GANHOS

Celebre os seus ganhos
com a sua organização
Partilhe a nova inovação
com outros
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Passo 6: GANHOS

DESTAQUE O NOVO
Procure saber se o processo de difusão da inovação
conduz a melhorias na inovação original

Diga como está a utilizar a
inovação original

QUEREMOS REUTILIZAR
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Como é que a nova inovação difere da
original

O que fez de forma diferente no
processo?

 O que adotou?

 Foi algo mais simples do que o esperado?
Porquê?

 O que adaptou?

 O que faltava que agora acrescentou?

O que sabe do grupo- alvo?

QUEREMOS PARTILHAR
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
A inovação original necessita de O que mais o inspira?
ajustamento? Como?
 Como se organizaram? Como
comunicaram? Outras coisas?
 Reavalie a sua própria inovação com base
no que aprendeu durante os passos:
Testar, Adaptar, Eliminar e Implementar.
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Passo 6: GANHOS

PARTILHE OS GANHOS
Debata o que cada um aprendeu com a colaboração no âmbito da
difusão da inovação – e lembre-se de debater amplamente este
assunto, tanto no interior da sua organização como externamente.

Esteja preparado para se reunir
com a organização que partilhou
a inovação consigo e partilhe o
seu entusiasmo e conhecimento
com a mesma.

Destaque os benefícios da
colaboração tanto na sua
organização como com outros

QUEREMOS REUTILIZAR
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Qual é o impacto da inovação reutilizada?
O que ganhou com a adoção/adaptação
de uma solução existente em vez de
 Por exemplo: melhorias no serviço,
começar do zero?
melhor saúde, ganhos financeiros,
economia de custos, aprendizagem,  Por exemplo: menor consumo de
cortes inteligentes.
recursos, novas relações de trabalho,
etc…

Destaque os benefícios da
colaboração para a sua
organização e para os outros.

QUEREMOS PARTILHAR
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
O que ganhou com a partilha da sua
inovação?
 Por exemplo: melhoria da inovação
original, compensação financeira ou
receitas, novas relações de trabalho,
novo conhecimento acerca dos utilizadores,
promoção da organização, novas formas de
organização, etc…

………………………………………………………………………………………………………………………………………

PARTILHE A SUA EXPERIÊNCIA COM OUTROS, CONVIDE-OS PARA
FORMAR UMA REDE E FALE AMPLAMENTE SOBRE OS BENEFÍCIOS
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