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Todos os dias na Connected Places, sou inspirada por novas ideias, tecnologias 
emergentes e encontro com motivados inovadores. Todos os dias, também me 
preocupo com o lento progresso na aplicação dessas tecnologias e na entrega 
dos benefícios aos quais os cidadãos do século XXI têm direito. É evidente que 
muitos dos nossos parceiros das cidades têm dificuldade em envolver 
inovadores e transpor suas ideias para uma nova geração de produtos e 
serviços. Com isso, encomendei um projeto de pesquisa que fornecesse uma 
mensagem consistente - o funcionamento de compras públicas não fomentava 
o desenvolvimento de ideias inovadoras. Elas também são desfavoráveis a 
fornecedores inovadores.

O reconhecimento de que a crise causada pela COVID-19 só pode ser 
atenuada por soluções inovadoras claramente indica a necessidade de ações 
imediatas. Os governos estão finalmente se dando conta do potencial 
inexplorado das compras públicas de inovação. Existem diversas áreas, 
especialmente mudanças climáticas, que demandam uma liderança do setor 
público na implementação de inovações. Em maio de 2019, o Reino Unido e o 
Brasil se juntaram a 40 signatários de uma declaração ambiciosa e abrangente 
da OCDE, por meio da qual os dois países se comprometem a fazer do setor 
público um setor mais inovador.

O Reino Unido e o Brasil possuem uma parceria de longa data no tocante a 
negócios e inovação. A atual parceria entre os dois países com relação a 
cidades do futuro, apoiada pelo Prosperity Fund do Reino Unido, é um exemplo 
evidente de nossos esforços conjuntos para tornar cidades mais inteligentes, 
mais seguras e melhores para todos.

Compras públicas de inovação serão um mecanismo essencial para 
prestar suporte a cidades no Brasil para que elas possam testar, instalar e 
implementar novas tecnologias em áreas como eficiência hídrica, sistemas de 
controle de tráfego urbano, iluminação pública inteligente e gestão de dados 
abertos. O intercâmbio de boas práticas e potencial para soluções 
compartilhadas pode ser promovido através do estabelecimento de 
“laboratórios urbanos” no Reino Unido e no Brasil.

Na Connected Places Catapult, estamos liderando esforços de promoção 
de práticas de compras públicas de inovação para que nossa equipe inovadora 
possa concretizar suas ideias o mais rápido possível. Para nós, é um imenso 
prazer compartilhar nossas pesquisas e ideias com o Brasil. Trata-se de uma 
ótima oportunidade para enfrentarmos juntos esse desafio.

Nicola Yates OBE,
CEO da Connected Places Catapult
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Introdução de Liz Davidson - Ministra-
conselheira e encarregada de negócios 
da Embaixada Britânica no Brasil

Governos em todo o mundo estão percebendo a importância e o poder de compras 
públicas para solucionar desafios de escala global, aumentar a produtividade, 
impulsionar inovações e garantir uma boa relação custo-benefício. Isso não poderia ser 
mais importante em uma época na qual nossas economias estão sendo bastante 
pressionadas pelos impactos da COVID-19. Maximizar o valor dos gastos do setor 
público e aproveitar esse poder de compra para impulsionar inovação serão importantes 
ferramentas que nos auxiliarão em nossa retomada econômica. Isso não significa que 
será algo simples ou fácil. A implementação de uma estratégia de compras públicas de 
inovação pode ser algo complexo, principalmente porque nossas culturas 
organizacionais tradicionalmente tendem a ser bastante avessas a riscos.

Nesta pesquisa, patrocinada pelo Opportunities Fund e pela Science and
Innovation Network, a Connected Places Catapult reúne exemplos de boas práticas e 
ensinamentos sobre compras públicas de inovação, com base em experiências 
britânicas. A pesquisa indica como compras públicas podem atuar enquanto 
ferramentas para a disponibilização de melhores serviços para a sociedade e para o 
desenvolvimento de nossas economias, através da criação de um ambiente mais 
competitivo para empresas inovadoras.

Espero que este relatório ofereça uma estrutura para diálogos e intercâmbios de 
ideias contínuos entre o Reino Unido e o Brasil no tocante a compras públicas de 
inovação, prestando suporte a nossas muitas parcerias existentes.

Por intermédio do Prosperity Fund, do governo do Reino Unido, estamos 
trabalhando em conjunto para aumentar a produtividade, reduzir a pobreza e 
aumentar as oportunidades de parcerias comerciais internacionais, inclusive do Reino 
Unido. Em nosso trabalho conjunto de projetos-piloto, reestruturação e capacitação 
transformativa em áreas como financiamento ecológico, comércio, energia, cidades 
do futuro, acesso digital, saúde e educação, encontramos ensinamentos com os 
quais podemos aprender e os quais podemos aplicar em compras públicas de 
inovação.

O Reino Unido é um dos países mais inovadores, ocupando uma posição de 
liderança em pesquisa e inovação. Através de nossa rede de ciência e inovação, 
estamos colaborando com ecossistemas, construindo parcerias sólidas que possam 
promover o desenvolvimento de negócios inovadores e ajudar a enfrentar os desafios 
compartilhados de nossa sociedade.

Desejamos trabalhar de modo colaborativo junto a parceiros internacionais para 
aproveitar o poder da inovação pública. Agradeço a todos os envolvidos na 
elaboração deste relatório. Creio que ele será um passo importante em uma nova e 
interessante área da parceria entre o Reino Unido e o Brasil.

Liz Davidson - Encarregada de negócios da 
Embaixada Britânica no Brasil 
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A Connected Places Catapult é o Centro de 
Excelência para Inovação em Mobilidade, 
Cidades Inteligentes e Ambientes 
Urbanizados do Reino Unido

Trabalhamos com governos locais e 
nacionais, meio acadêmico e indústria para 
acelerar a integração de inovações que 
promovam conectividade física, digital e 
social em nossos países, cidades e 
comunidades.

A Connected Places Catapult faz uso do apoio 
e influência do governo do Reino Unido para 
gerar evidências relevantes baseadas em 
dados locais para instituições, empresas e 
cidadãos que desejam superar os desafios do 
futuro. Com isso convertemos planos de 
mudança em soluções viáveis, práticas e, 
mais importante, soluções concretas. 
Entregamos projetos em diversos modelos, 
desde planejamento municipal e nacional à 
mudança comportamental de cidadãos, tanto 
no Reino Unido como em outros países.

Apresentação da Connected Places
Catapult

A Connected Places Catapult se 
encontra em uma posição única para:

Catalisar inovações e a 
economia de inovação.

Apoiar e abrir mercados 
para a economia do futuro.

Oferecer apoio colaborativo 
à economia do Reino Unido 
em nível nacional e 
internacional, além de 
quaisquer localidades 
parceiras em escala global.
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agradecimentos

O presente relatório é o resultado de esforços 
coletivos envolvendo parceiros do Reino Unido 
e do Brasil. A equipe da Connected Places
Catapult, em especial Peter Young, Sam Markey
e Oliver Kirsch, forneceram conhecimentos em 
compras públicas de inovação e revisão de 
conteúdos. O FCO no Brasil forneceu recursos e 
experiência local no tocante a leis de compras 
públicas e seus desafios. Sua equipe, 
juntamente com Gabriela Maretto, João 
Rampini e Cristina Hori, constantemente 
prestaram suporte à elaboração do relatório e 
forneceram feedback extremamente valioso. O 
governo da Escócia organizou uma missão 
abrangente à iniciativa CivTech.

Guilherme Johnston - Gerente de Parcerias 
Globais, Connected Places Catapult, ex-gerente 
do setor de Infraestrutura do Prosperity Fund na 
Embaixada do Reino Unido no Brasil.

Malcolm Harbour CBE – Associado, Connected
Places Catapult, possui mais de 20 anos de 
experiência como legislador, pesquisador e autor 
na área de compras públicas de inovação.



Resumo Executivo

A Declaração de Inovação da OCDE, assinada por 40 países
(incluindo o Brasil) em 2019, estabelece um compromisso 
internacional de implementação de respostas inovadoras a 
desafios atuais e futuros. Iniciativas de compras 
emergenciais para lidar com a crise causada pela COVID-19 
estão mostrando, de modo dramático, a importância deste 
compromisso. As lições apreendidas das respostas à 
COVID-19 devem ser utilizadas para incorporar inovações 
às compras públicas, o que pode inspirar mudanças em 
todas as organizações que prestam serviços públicos.

Os obstáculos a compras públicas de inovação são 
principalmente de ordem comportamental e organizacional. A 
inovação exige sólidas lideranças para superar a aversão a 
mudanças e para abertamente reconhecer as deficiências 
existentes nos sistemas atuais. Existe um consenso sobre 
diretrizes de melhores práticas. Em seu cerne se encontram 
exigências amplamente analisadas e baseadas em 
resultados que abrangem critérios sociais, ambientais e 
econômicos.

As leis são frequentemente citadas como fatores que 
inibem boas práticas inovadoras. Entretanto, diversos 
legisladores, especialmente na Europa e Estados Unidos, têm 
atuado a fim de desfazer aparentes obstáculos legais. Eles 
não inibiram respostas à COVID-19. De fato, os legisladores 
da UE explicitamente fomentaram o uso de ferramentas 
legais já existentes e difundiram sua flexibilidade.

Compras públicas de inovação desenvolvem capacidades 
inovadoras nas comunidades consumidoras. Os provedores 
se tornam criadores de mercado, estabelecem desafios 
tecnológicos, financiam projetos de demonstração e orientam 
empresas inovadoras para ampliar seus produtos 
desenvolvidos. Editais de contratação estão se tornando 
“projetos de cocriação”, nos quais cidadãos são convidados a 
apresentar ideias para necessidades não atendidas. Existe 
uma ampla colaboração entre provedores em busca de 
soluções para problemas comuns.

Estudos de caso e benchmarking global indicam uma 
ampla gama de políticas e práticas. Lições valiosas são 
claramente apreendidas de estudos de práticas nacionais, 
regionais e municipais. Na última década, o Reino Unido 
implementou grandes reformas em Compras Públicas, 
desenvolvendo normas e capacidades de melhores 
práticas. O Reino Unido também criou uma organização 
líder mundial para implementar Serviços Digitais e é um 
dos principais defensores de compras públicas de 
inovação dentre as grandes economias. Agora, pequenas 
empresas inovadoras têm um papel muito maior, 
atuando como fornecedoras ao setor público britânico.

O governo escocês promove a inovação por meio 
de regras locais para compras. Ele desenvolveu o 
bem-sucedido desafio CivTech, integrando geração 
de ideias, desenvolvimento de soluções, mentoria de 
negócios e capacitação voltada para administração 
pública.

Oportunidades são identificadas para que o Brasil 
adote compras públicas de inovação para desenvolver sua 
competitividade econômica. O Marco Legal da Ciência, 
Tecnologia e Inovação, uma política significativa datada de 
2016, fornece uma excelente plataforma para 
lançamentos. A liderança em termos de políticas teria um 
efeito catalisador para comportamentos inovadores em 
todo o setor público. A integração e o auxílio a governos 
municipais e regionais em termos de compras públicas de 
inovação elevariam o seu perfil, fomentariam a participação 
de cidadãos e estimulariam novos fornecedores. Isso pode 
ser aprimorado através de um veículo baseado no CivTech, 
sustentado por uma exigência de inovação e 
sustentabilidade em todas as licitações públicas. Melhores 
práticas podem ser disseminadas através do 
estabelecimento de núcleos nacionais, regionais e 
municipais. A Connected Places Catapult e outros 
especialistas britânicos podem prestar consultoria em 
todas essas áreas.
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Apresentação e contexto
O Brasil possui um apetite evidente por inovação e por 
sua promoção no setor público. Em maio de 2019, o 
Brasil foi um dos cinco países não membros da OCDE a 
firmar, juntamente com os 35 países membros da 
organização, a Declaração de Inovação para o Setor
Público. A Declaração “visa legitimar a inovação como 
uma função central e estratégica das organizações do 
setor público e no trabalho do dia-a-dia dos 
funcionários públicos". Em maio de 2017, o Brasil 
oficialmente expressou interesse em se tornar membro 
da OCDE.

A epidemia de COVID-19 estava se espalhando pelo 
mundo quando este relatório foi elaborado. Muitas 
respostas à epidemia consistem na implementação de 
ferramentas para compras públicas de inovação. A 
necessidade de soluções inovadoras, contratadas pelo 
setor público, está sendo amplamente evidenciada. Nosso 
relatório inclui algumas pesquisas preliminares sobre os 
impactos da COVID-19. Isso claramente destaca a 
mensagem principal do relatório: a implementação 
estratégica de compras públicas de inovação é 
indispensável para a entrega de serviços públicos sólidos e 
de alta qualidade.
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O governo também apoiou um estudo abrangente de 
especialistas da OCDE sobre "o Sistema de Inovação do 
Serviço Público do Brasil". O estudo faz uma série de 
recomendações abrangentes, incluindo liderança, cultura, 
processos e sistemas para a propagação da inovação 
em todas as operações do setor público. Esse relatório 
complementa o estudo da OCDE, concentrando-se na 
inovação em uma responsabilidade crítica do setor 
público: compras.

A Connected Places Catapult já criou uma plataforma de 
compartilhamento de conhecimentos para destacar 
algumas das principais descobertas da pesquisa global em 
compras públicas de inovação e compartilhar melhores 
práticas. Cidades são laboratórios para o desenvolvimento e 
entrega de políticas e serviços públicos inovadores. Na 
qualidade de nível de governo mais próximo dos cidadãos, o 
nível local é o local perfeito para testar mecanismos 
inovadores de contratação.

Ao elaborar este relatório, fizemos uso dos recursos 
disponíveis em nossa plataforma e os expandimos com 
outros recursos globais. Utilizamos nossa experiência em 
primeira mão com ações conjuntas com autoridades 
públicas (como em Belfast, ação esta incluída na seção de 
estudos de caso) e com fornecedores de serviços de 
infraestrutura, como Eurotunnel e Network Rail, para prestar 
suporte em suas compras públicas de inovação.

https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0450
https://oecd-opsi.org/wp-content/uploads/2019/11/BrazilInnovationSystemHighlights.pdf
https://oecd-opsi.org/wp-content/uploads/2019/11/BrazilInnovationSystemHighlights.pdf
https://cp.catapult.org.uk/challenging-procurement-further-guidance/


PIC HERE
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“Os governos e as suas organizações do setor 
público operam em contextos voláteis, incertos, 
complexos e ambíguos e devem lutar com uma 
variedade de desafios, como a transformação 
digital, a pobreza energética, degradação ambiental, 
alterações climáticas e desigualdade”. Esse resumo 
conciso dos desafios enfrentados pela comunidade 
internacional está no cerne da Declaração de 
Inovação para o Setor Público da OCDE.

Porém, como observado na declaração: 
“Nesse contexto, não se pode supor que as 
estruturas, os processos e as ações existentes 
continuem a ser os meios mais adequados ou 
eficazes para a setor público para alcançar seu 
propósito e cumprir as necessidades e 
expectativas do governo e do cidadão”.

Além disso, a declaração define princípios 
claros para fomentar e implementar soluções 
inovadoras para superar esses desafios. “As 
organizações do setor público devem, portanto, 
ser capazes de inovar, de forma coerente e 
confiável, de forma que uma resposta inovadora 
a qualquer desafio (atual ou futuro) que exija 
uma nova abordagem possa ser implantada 
quando e onde necessário”.

Diversos governos estão reconhecendo que a 
epidemia de COVID-19 só pode ser atenuada por 
soluções inovadoras. Eles estão se dando conta do 
potencial inexplorado das compras públicas de inovação. 
Existem diversos desafios futuros, especialmente 
mudanças climáticas, que demandarão uma liderança do 
setor público na implementação de inovações. Isso exige 
que o compromisso com essa declaração se torne parte 
intrínseca de organizações do setor público. Essa gestão 
estratégica de compras públicas com ênfase clara em 
inovação será essencial para atingir esses objetivos 
desafiadores.
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12%
As compras públicas representam 
aproximadamente 12% do produto 
interno bruto (PIB) em países da 
OCDE.

Compras públicas enquanto ferramenta estratégica
Atender a expectativas relativas a serviços de 

qualidade e ter um impacto em metas climáticas e 
sociais desafiadoras exige ações em todas as áreas do 
serviço público. O escopo de atividades abrangidas por 
essas compras é muito abrangente. Compreende ações 
de infraestrutura de larga escala e pequenas escolas 
comunitárias. Inclui ainda saúde, serviços sociais, 
educação, redes de transporte e todos os demais 
produtos e serviços envolvidos na entrega exitosa de 
tais elementos. As autoridades públicas estão dentre os 
maiores compradores de sistemas de TI e operadores 
de serviços baseados na web.

Trata-se também de algo em grande escala. De 
acordo com números recentes, as compras públicas 
representam aproximadamente 12% do produto interno 
bruto (PIB) em países da OCDE. Autoridades públicas de 
toda a União Europeia gastam, conjuntamente, cerca de 
2,4 trilhões de euros, o que representa 19% do PIB da 
UE. Os dados não são muito diferentes com relação ao 
Brasil, onde as compras públicas representam cerca de 
13% do PIB do país, totalizando aproximadamente R$ 
850 bilhões.

Em 2019, apenas uma cidade, São Paulo, possuía um 
orçamento de R$ 26 bilhões a serem gastos em saúde, 
educação e transporte.

O escopo e a dimensão de tais compras públicas 
significam que elas devem atuar como uma ferramenta 
estratégica para o fomento e a entrega de soluções 
inovadoras. 

Como a responsabilidade pela aquisição é amplamente 
distribuída em todos os níveis de organizações federais, 
regionais e locais, novas e bem-sucedidas abordagens 
podem ser disseminadas de modo rápido e eficiente.

Muitos líderes do setor público estão trabalhando para 
promover uma maior criatividade e soluções inovadoras 
de problemas em suas organizações. O relatório da OCDE 
claramente indica os desafios enfrentados pelo setor 
público brasileiro no tocante à criação de uma cultura 
inovadora e ao combate à aversão a riscos, o que 
frequentemente inibe soluções mais radicais. A 
incorporação de inovação em todos os aspectos das 
compras se apresenta como uma atividade norteadora 
que pode inspirar mudanças em uma organização ampla 
e complexa. Isso ajudará a enfrentar alguns problemas 
identificados no Brasil, como o estabelecimento de 
responsabilidades e a definição de responsabilidades 
organizacionais.

Contudo, antes de mergulharmos nesta ambiciosa 
estratégia, devemos remover certos obstáculos. Mesmo 
em países nos quais a necessidade de inovação é 
reconhecida, as compras nem sempre são vistas como 
elementos facilitadores de ambições inovadoras. Existem 
opiniões de que as leis inibem práticas inovadoras e 
desestimulam diálogos com inovadores em potencial. 
Dessa forma, o fator experiência em compras é algo 
geralmente considerado somente no final do projeto - um 
problema a ser contornado quando o comprador já 
decidiu qual solução ele deseja adquirir.
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A partir de diversos estudos realizados em diversas 
regiões, tornam-se evidentes as principais 
características de organizações nas quais compras 
públicas inovadoras estão ganhando terreno:

• Sólida liderança política e organizacional que 
promove a geração de ideias, apoia propostas 
inovadoras e supera o medo de mudanças.

• Necessidade de que órgãos públicos sejam 
honestos e diretos sobre as deficiências dos atuais 
sistemas e oportunidades para melhorias.

• Equipes de comissionamento de projetos que 
produzem exigências amplamente analisadas e 
baseadas em resultados que abrangem critérios 
sociais, ambientais e econômicos.

• Especialistas em compras devidamente treinados, 
familiarizados com procedimentos de 
conformidade legal e dedicados aos projetos desde 
suas fases iniciais.

• Uso de varredura tecnológica e consultas pré-
mercado para comercialização que incentivam os 
fornecedores a oferecer soluções inovadoras.

Existe ainda o receio de que desafios legais possam 
comprometer a operação de boas práticas inovadoras. No 
entanto, dados da OCDE indicam que não existem 
obstáculos arraigados e que compras baseadas em regras 
têm a flexibilidade de permitir a aplicação de melhores 
práticas. Líderes em políticas de compras na Europa e 
Estados Unidos adotaram iniciativas a fim de desfazer 
aparentes obstáculos legais e incentivar mais consultorias 
antes de processos licitatórios. Após a superação de tais 
preocupações legais, o maior obstáculo a compras 
públicas de inovação é a dificuldade de mudar costumes e 
práticas há muito desenvolvidos.
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• Adaptação de exigências para garantir que os desafios 
se mantenham ambiciosos mas incorporem 
tecnologias já prontas para o mercado.

• Escolha do procedimento de contratação adequado 
para garantir o fornecimento de soluções inovadoras, 
incluindo a capacidade de promover novas ideias e 
facilmente adquirir soluções finais.

• Qualificações licitatórias que incentivem propostas de 
pequenas empresas inovadoras.

https://www.oecd.org/gov/public-procurement/publications/public-procurement-for-innovation-9789264265820-en.htm


Há uma pressão constante sobre os orçamentos e o 
escrutínio público é constante e minucioso. Os prestadores 
de serviços imediatamente tomam conhecimento de 
problemas por meio das redes sociais.

Os líderes em compras públicas de inovação 
reconhecem que propor um produto ou serviço não 
testado envolve riscos que devem ser cuidadosamente 
analisados e benefícios em potencial que devem ser muito 
bem articulados. Com a implementação acelerada de 
novas tecnologias, a perpetuação de um fornecedor ou 
prestação de serviços existente precisa ser 
cuidadosamente examinada. Não é nenhuma surpresa 
que processos de compras públicas estejam muito mais 
inseridos no domínio digital do que em qualquer outro 
setor. Nessa área, ignorar uma escolha inovadora pode ser 
uma abordagem arriscada. A dependência excessiva em 
aplicações de um único fornecedor em larga escala, 
principalmente em governos municipais, pode ser algo 
caro e difícil de evitar.

Compras enquanto 
impulsionadoras de inovação
Fica claro que a inovação em compras públicas é uma 
poderosa ferramenta para prestar serviços públicos 
melhores e lidar com as necessidades de uma economia 
orientada para o futuro. Todavia, isso pode ter benefícios 
bem mais abrangentes enquanto um fator impulsionador 
de inovação em economias regionais e nacionais. Ao fazer 
uso de compras pré-concorrência, os consumidores 
podem estabelecer resultados desafiadores e desafios 
tecnológicos para possíveis fornecedores. Eles podem 
financiar projetos de demonstração para avaliar soluções 
promissoras e avaliar a capacidade dos fornecedores de 
entregá-las na justa proporção.

Esse ambiente competitivo não apenas impulsiona boas 
soluções. O investimento e o envolvimento com 
consumidores chegam no momento crucial para qualquer 
empresa inovadora. Isso sustenta a evolução, o 
desenvolvimento de protótipos e os testes de uma nova 
tecnologia à medida que ela se torna uma oferta totalmente 
competitiva. O produto ou serviço final estará intimamente 
alinhado com as exigências dos consumidores. O 
fornecedor mantém a propriedade intelectual para 
exploração futura.

Estudos pós-contratação de compras pré-comerciais 
indicam que as empresas envolvidas ganham benefícios 
significativos. Muitas acabam celebrando contratos de 
fornecimento - que evoluem a partir da fase de 
desenvolvimento - e se tornaram negócios de sucesso. 

Outras, cujas pesquisas e desenvolvimentos foram financiados, mas 
não celebraram contratos de fornecimento, acabaram implementando 
a solução desenvolvida junto a outros consumidores.

Na UE e no Reino Unido, as compras pré-comerciais são 
estruturadas como um contrato de pesquisa e desenvolvimento. 
Isso permite formalidades pré-contratuais mais simples e 
processos licitatórios mais rápidos. Isso não inclui um contrato 
de entrega final de uma solução plenamente desenvolvida. A 
Diretiva de 2014 lançou um novo procedimento, a Parceria de 
Inovação segundo o qual pesquisa e desenvolvimento são 
incorporados a um contrato de fornecimento. Esse novo 
instrumento ainda não é amplamente utilizado, mas já 
demonstra resultados promissores.

Muitos aspectos desse instrumento da UE, que foi lançado em 
2007, foram influenciados pelo Programa de Pesquisa em Inovação
em Pequenos Negócios (SBRI) . Financiado e administrado pela 
Agência para Pequenos Negócios, e lançado em 1977, a finalidade 
declarada do programa é "estimular a inovação na economia dos 
EUA, incorporando preocupações de pequenas empresas (SBCs) 
relativas a inovação em pesquisa e desenvolvimento financiados pelo 
governo federal". Ele é descrito como o “Capital Semente dos EUA”. O 
SBRI afirma que "até a presente data, o Programa resultou na 
emissão de 70.000 patentes, aproximadamente 700 empresas 
públicas e cerca de US$ 41 bilhões em investimentos de capital de 
risco.”

O equivalente mais próximo no Reino Unido é o Programa
SBRI, com mais de 2.200 contratos avaliados em mais de £ 270 
milhões tendo sido celebrados desde abril de 2009. Isso gerou 
novas oportunidades de negócio para diversas empresas, tendo 
beneficiado mais de 70 órgãos governamentais.

Na busca contínua pela redução de custos e melhores 
resultados, as autoridades públicas têm intensificado colaborações 
no tocante a compras. A área de compras públicas de inovação é 
muito profícua para atividades conjuntas, o que é especialmente 
evidente em compras pré-comerciais. Autoridades públicas em 
uma mesma região ou país - ou em projetos transnacionais 
apoiados pela UE - vêm se reunindo para estruturar desafios em 
compras para alcançar resultados compartilhados. Existem 
vantagens significativas em reunir uma ampla gama de 
perspectivas, aumentando o universo de fornecedores em 
potencial e fomentar a participação de universidades e instituições 
de pesquisa. O valor público é aumentado ao compartilhar os 
custos da organização de projetos e apoiar o desenvolvimento de 
demonstração.

A UE aplicou recursos significativos, por meio de seus 
orçamentos de desenvolvimento regional e pesquisa, para apoiar 
redes de compras inovadoras transnacionais.
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https://ec.europa.eu/growth/content/8699-innovation-partnerships-keep-public-services-date_en
https://www.sbir.gov/
https://www.sbir.gov/
https://www.gov.uk/government/collections/sbri-the-small-business-research-initiative
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Elas têm sido ativas principalmente nas áreas de 
compras ecológicas e na melhoria de resultados em 
saúde. Por exemplo, a Procure+ Network é uma 
reunião de regiões e autoridades públicas europeias 
que conectam, intercambiam e atuam em compras 
sustentáveis e focadas em inovação. No Reino 
Unido, Londres é um membro ativo dessa rede.

Compras como meio de 
fomentar a participação de 
cidadãos
Cidadãos conectados em todos os continentes estão 
impondo demandas crescentes sobre os serviços 
públicos. Eles esperam que os prestadores de 
serviços públicos atendam às suas demandas com 
mesma a agilidade e eficiência de fornecedores de 
produtos online e de entrega de comida. Além disso, 
cidadãos são um recurso pouco explorado. Eles 
possuem ótimas ideias que eles desejam 
compartilhar; eles conseguem identificar problemas 
e maneiras de solucioná-los.
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Processos licitatórios abertos e “projetos de 
cocriação” são uma evolução natural em um setor 
público inovador. Os cidadãos podem ser instados 
a identificar suas necessidades não atendidas e a 
propor soluções. Orçamentos mais modestos 
podem financiar estudos de viabilidade para ideias 
bastante promissoras. Universidades e institutos 
de pesquisa podem ser incentivados a participar e 
prestar suporte. Isso pode ser organizado em 
todos os níveis de atividades - desde vilarejos até 
cidades e até mesmo países. Isso também 
demonstra que autoridades públicas estão atentas 
aos clamores dos cidadãos e abertas a mudanças. 
Os funcionários do setor público também são 
incentivados a propor sugestões.
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O desafio de 50 anos dos Emirados Árabes Unidos insta cidadãos e 
empresas a apresentar propostas para financiar ações de 
desenvolvimento

https://procuraplus.org/home/


Quando acompanhada de uma clara campanha de 
comunicação e apoiada por um compromisso 
orçamentário de longo prazo, a visão política tem maiores 
chances de sucesso “

Nos EUA, o Escritório de Política de Aquisições 
Federal possui uma seção abrangente dedicada à 
inovação em seu site do Portal de Aquisições, que 
fornece diversas orientações e materiais de treinamento 
para incentivar práticas inovadoras. Esse Escritório 
também publica “desmistificações” que esclarecem as 
condições para licitações pré-competitivas e incentivam 
soluções mais inovadoras. O programa SBRI é operado 
pela Agência para Pequenos Negócios como um 
programa em separado, considerado como uma 
iniciativa de transferência de tecnologias.

Fica, portanto, evidente que países como o Brasil podem 
implementar mecanismos para compras públicas de 
inovação sem serem inibidos por práticas e leis atuais. 
Compras públicas de inovação têm o potencial para 
serem implementadas no âmbito da ordem jurídica já 
existente.

Evolução global das compras 
públicas de inovação
Procedimentos licitatórios e abordagens para compras 
especiais destinados a incentivar o setor público a 
trabalhar juntamente com fornecedores inovadores 
vêm sendo implementados em escala global há muitos 
anos.

No entanto, ainda há poucos estudos que 
comparando instrumentos de política de compras e 
práticas específicas que ativamente incentivem 
compras públicas de inovação. O último relatório da 
OCDE foi publicado em 2017 e contou com o apoio de 
35 países que forneceram dados relativos a políticas e 
estudos de caso.

Existem poucos dados consolidados sobre a 
dimensão de inovações impulsionadas por cidadãos. 
Porém, há um número considerável de estudos de caso 
em todo o mundo atraindo atenção para essa 
abordagem. Os estudos de caso em inovação da OCDE 
cada vez mais mostram programas de “cocriação”. Um 
exemplo de destaque em nível nacional, lançado 
recentemente, é o Desafio de 50 Anos dos EAU, que 
convida cidadãos e empresas a apresentar propostas 
para financiar ações de desenvolvimento. Amsterdã é 
um exemplo proeminente de uma cidade que promove 
a participação de seus cidadãos, com suas ideias e 
experiências.

Questões legais em compras 
públicas de inovação
Embora muitos países considerem as leis um obstáculo 
significativo que inibe a adoção de práticas de contrações 
inovadoras, estudos globais indicam que regimes jurídicos 
não inibem o uso de métodos de compras públicas de 
inovação. Existem diversas ordens jurídicas, embora todos 
os países da Organização Mundial do Comércio (OMC) 
tenham uma base de princípios fundamentais retirados do 
Acordo sobre Compras Governamentais (GPA). Nenhum 
desses obstáculos inibe práticas inovadoras.

Entretanto, a necessidade de incentivar compras 
públicas de inovação já foi abordada em economias de 
grande porte. Regras da UE promulgadas em 2014 
introduziram disposições gerais que promovem a 
inovação, o que inclui possibilidades direitas de 
consultas pré-mercado e diálogo concorrencial. 
Conforme observado anteriormente, também foi 
lançado um novo procedimento para promover a 
inovação: a Parceria de Inovação. Contudo, a Comissão 
Europeia está bastante preocupada com o fato de que 
esse incentivo à inovação não esteja sendo totalmente 
explorado. A Comissão emitiu um relatório em 2018 que 
estabelece diversos benefícios, apoiado por muitos 
estudos de caso. Isso evidenciou o escopo abrangente 
para inovação disponível no âmbito dessa nova ordem, 
observando também - por outro lado - a taxa 
relativamente baixa de adoção.

Excepcionalmente para uma revisão legal, o relatório 
também se concentrou em iniciativas de liderança em 
inovação adotadas por governos nacionais e locais. 
Esse relatório observou que:

“Uma clara visão política fornecida em nível político 
às instituições e aos profissionais envolvidos em 
compras estratégicas faz a diferença, pois isso fornece 
a elas a autorização necessária para agir. 

Sede do Escritório de Política de Aquisições Federal dos EUA
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https://hallways.cap.gsa.gov/app/%23/gateway/acquisition-innovation
https://www.oecd.org/gov/public-procurement/publications/public-procurement-for-innovation-9789264265820-en.htm
https://oecd-opsi.org/case_type/opsi/
https://oecd-opsi.org/case_type/opsi/
https://50challenge.uaeinnovates.gov.ae/en
https://amsterdamsmartcity.com/
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/rev-gpr-94_01_e.htm
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/rev-gpr-94_01_e.htm
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2018/EN/C-2018-3051-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF


Esse relatório indicou que 80% dos países do estudo 
apoiavam compras públicas de inovação; porém, apenas 
50% deles haviam desenvolvido planos de ação. Poucos 
países possuem uma política nacional integrada. Muitos 
dos estudos de caso são provenientes de governos locais 
e regionais, sendo o incentivo a compras públicas de 
inovação frequentemente impulsionado por prestadores 
de serviços locais que passam a enxergar os benefícios 
de fazer uso de fornecedores inovadores para prover 
soluções melhores.

O relatório concluiu com nove ações a serem tomadas 
por governos. Elas claramente estabelecem a 
necessidade de um quadro de políticas com base em leis, 
liderança e desenvolvimento de capacidades. Elas 
também incentivam o compartilhamento de boas práticas, 
participação das partes envolvidas desde as primeiras 
fases e a valorização de normas. A necessidade de apoio 
financeiro adequado foi destacada de modo significativo.

Líderes mundiais em compras 
públicas de inovação

Na UE, um estudo publicado em 2019 resultou em 
relatórios nacionais individuais sobre "O uso estratégico 
da inovação na economia digital". Essa pesquisa foi 
encomendada pela Direção para Política Digital da 
Comissão Europeia, a DG CONNECT. Essa direção tem 
sido a principal defensora de compras públicas de 
inovação na Comissão Europeia.

Ela promoveu as primeiras orientações em termos 
de política, publicadas em 2008, que evidenciaram que 
compras pré-comerciais poderiam ser efetuadas sem 
infringir as regras vigentes da UE.

Isso permitiu que a Comissão começasse a financiar 
ações de capacitação em compras pré-comerciais e 
apoiar autoridades locais ao realizar projetos mais 
arriscados e complexos.

Melhores práticas começaram a ser compartilhadas 
e redes de compras começaram a ser instituídas. O 
potencial para contratar soluções mais sustentáveis 
também foi reconhecido. Agora, as compras públicas 
de inovação se tornaram uma política prevalecente na 
UE, com as reformas de 2014 objetivando eliminar 
quaisquer obstáculos legais. As compras públicas de 
inovação também estão sendo integradas ao novo 
programa Horizonte Europa de Pesquisa e Inovação.
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https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/benchmarking-national-innovation-procurement-policy-frameworks-across-europe


No estudo comparativo da UE, a Finlândia 
obteve uma pontuação bastante alta graças à 
integração de compras públicas de inovação ao seu 
programa estratégico nacional, com metas de 
resultados e fornecimento de apoio financeiro. O 
país desenvolveu o Centro de Competência em 
Inovação e Compras Sustentáveis (KEINO), que 
promove melhores práticas, desenvolve 
capacidades e facilita diálogos abertos com o 
mercado. As compras públicas de inovação são 
consideradas como elemento essencial para a 
promoção da Finlândia enquanto economia 
inovadora.

O Reino Unido, juntamente com a Espanha, 
foram as duas maiores economias classificadas 
como “boas” no estudo comparativo da UE para a 
prática de compras públicas de inovação. O Reino 
Unido recebeu uma classificação particularmente 
alta por ser um dos primeiros países a adotar 
compras pré-comerciais por meio do programa de 
iniciativa a pesquisas para pequenas empresas.

A agência central de compras públicas, a Crown
Commercial Services, também foi reconhecida por 
promover consultas pré-mercado e programas de 
treinamento visando incentivar o uso de novos 
instrumentos de contratação. A Associação de 
Governos Locais recebeu destaque por conta do 
seu trabalho dedicado ao desenvolvimento de 
orientações para estratégias de contratação para 
municipalidades, com prioridade em práticas 
inovadoras.

O serviço digital do governo (GDS) também 
possui um sólido histórico em contribuição a 
projetos da OCDE sobre a adoção de governos 
digitais.

Ele desenvolveu uma Estratégia Tecnológica
abrangente e incentivou o uso de práticas de 
compras públicas de inovação, com um histórico 
particularmente sólido em incentivos à participação 
de pequenas empresas enquanto fornecedoras do 
governo. Mais informações sobre o sistema de 
compras do Reino Unido e estudos de caso globais 
podem ser encontrados na seção abaixo.

Os dados e estudos de caso também 
evidenciam o uso pioneiro de compras públicas 
de inovação em governos locais e regionais. Na 
Europa, a região de Flandres e a Escócia são 
lideranças de destaque.

As cidades enfrentam desafios significativos. 
Migrações em massa, mudanças climáticas, 
infraestrutura antiquada, mudanças tecnológicas 
e crescentes desigualdades sociais e econômicas, 
tudo isso afeta os centros urbanos de maneira 
desproporcional. Para lidar com esses problemas, 
cidades progressistas em todo mundo já estão 
desenvolvendo órgãos inovadores e se tornando 
líderes na implementação de compras públicas de 
inovação. Elas têm um entendimento 
especialmente contundente acerca de como a 
tecnologia pode solucionar problemas, tomando 
frequentemente a dianteira em comparação com 
governos nacionais. Elas desejam acelerar 
investimentos há muito necessários em termos 
de tecnologia e estão dispostas a ser boas 
parceiras de start-ups e pequenas/médias 
empresas (PMEs).

Tais cidades inovadoras organizam processos 
de contratação que incentivam empresas 
inovadoras, principalmente PMEs, a oferecerem 
soluções. Elas estão assumindo o papel de 
criadoras de mercado, adotando diversas 
estruturas de contratação que lhes permite 
estabelecer metas de resultados para projetos e 
convidar empresas inovadoras a apresentar 
soluções. Elas reconhecem que a criação de um 
ambiente aberto e receptivo no qual inovadores 
podem prosperar é algo tão importante quanto 
contratar diretamente as novas tecnologias por 
eles produzidas.
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Cidades enquanto 
impulsionadoras de compras 
públicas de inovação

https://www.hankintakeino.fi/en
https://www.crowncommercial.gov.uk/
https://www.crowncommercial.gov.uk/
https://www.local.gov.uk/encouraging-innovation-local-government-procurement
https://www.local.gov.uk/encouraging-innovation-local-government-procurement
https://www.gov.uk/government/publications/the-government-technology-innovation-strategy/the-government-technology-innovation-strategy
https://www.gov.uk/government/publications/the-government-technology-innovation-strategy/the-government-technology-innovation-strategy
https://www.innovatieveoverheidsopdrachten.be/en/programme-innovation-procurement
https://www.gov.scot/policies/public-sector-procurement/


£5.7bilhões
No fim de março de 2019, o setor público 
do Reino Unido havia destinado £ 5,7 
bilhões por meio do Mercado Digital, 43% 
desse valor (£ 2,5 bilhões) tendo sido 
com PMEs.

Cidades líderes em inovação estão explorando a 
flexibilidade de códigos e regras de contratação, 
reformando os processos de compras sem a 
necessidade de leis. Elas estão obtendo respostas 
rápidas e formatando reformas de longo prazo. As 
cidades também estão se aliando a financiadores 
independentes, universidades e institutos de 
pesquisa para que ideias inovadoras sejam 
implementadas rapidamente.

As cidades também estão explorando diferentes 
modelos de negócio para entregar serviços, como as 
concessões, onde os riscos são compartilhados com 
fornecedores. Elas estão desenvolvendo novos 
modelos para a prestação de serviços sociais, 
financiando-os por meio de mecanismos como 
“títulos de impacto social”.

Recentemente, a Citymart, uma empresa de 
consultoria em compras, publicou os resultados de 
uma pesquisa de acompanhamento de compras em 
318 cidades nos Estados Unidos, Canadá, Reino 
Unido e Irlanda, fornecendo uma visão comparativa 
do grau de acessibilidade e abertura de cidades a 
pequenas empresas e suas ideias. 

Em números absolutos, os EUA, com 512 compras 
públicas de inovação, era de longe o mercado mais
significativo. Contudo, proporcionalmente à população, 
o Canadá é duas vezes mais ativo, enquanto a Irlanda e 
o Reino Unido são quase três vezes mais ativos, o que 
indica uma adoção significativamente mais efetiva de 
inovações por parte de governos municipais.

Hong Kong é uma das regiões mais densamente povoadas

do mundo, sendo também uma das regiões mais

produtivas economicamente.
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https://www.citymart.com/small-business-procurement-innovation


Até o fim do atual período de transição, as 
compras públicas são regidas pelas regras 
estabelecidas da União Europeia. Estas regras 
devem sofrer reformas com a retirada do Reino 
Unido do mercado único da União Europeia.

O cenário das compras públicas no 
Reino Unido

Entretanto, as atuais Regras para Contratos Públicos do 
Reino Unido, introduzidas em 2015, reproduzem as 
principais reformas introduzidas em 2014 pelas diretivas 
da UE. O Cabinet Office - equipe de Administração e 
Política do Primeiro-Ministro - estava bastante envolvido 
nas negociações das reformas de 2014 e apoiou 
publicamente tais mudanças. Foi marcante o fato que o 
Reino Unido foi a primeira economia de grande porte da UE 
a implementar integralmente as novas regras.
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Responsabilidade 
descentralizada em um 
sistema baseado em regras

https://www.gov.uk/government/organisations/cabinet-office/about


Ênfase acentuada em 
melhores práticas 
comerciais

Governos britânicos recentes têm reconhecido a 
importância das compras para a entrega serviços de 
qualidade, dentro do prazo e respeitando os 
orçamentos, com foco no seu valor público. Esses 
objetivos estão sendo alcançados por meio do 
estabelecimento da Government Commercial Function
(GCF), uma rede intergovernamental de servidores 
públicos que contratam bens e serviços, 
administrando contratos e planejando futuras 
necessidades comerciais. Profissionais comerciais 
atuam em todo o ciclo de compras, desde a estratégia 
e compras/participação pré-mercado até a celebração 
do contrato.

O objetivo da GCF é incrementar as capacidades 
comerciais do Serviço Público, auxiliando-o a fazer 
economias significativas para o contribuinte, ao 
mesmo tempo prestando serviços públicos melhores.
O programa desenvolveu as Normas Comerciais de 
Operação para definir como departamentos e 
secretarias devem operar comercialmente para 
garantir a consistência de comportamentos e 
aquisições. Ela apoia uma ampla gama de programas 
para desenvolver os conhecimentos e capacidades 
necessários para competir, com sucesso em 
ambientes comerciais. Ela possui uma sólida cultura 
de benchmarking em relação aos seus padrões 
internos e às melhores práticas externas. Ela oferece 
consultoria e orientações em toda a administração 
pública; um exemplo de destaque recente é o Manual 
de Terceirização.

Todos os departamentos do Governo do Reino 
Unido têm Diretores Comerciais e trabalham de 
acordo com a agenda de seus departamentos. 
Consultorias e suporte de especialistas são obtidos 
junto a equipes centrais da GCF. Suas atividades são 
coordenadas pelo Diretor Comercial do Governo.

Intensificação das 
entregas

O Crown Commercial Service (CCS) atua como 
um fornecedor independente de serviços de 
aquisições em todo o setor público do Reino 
Unido.

Ele atua como um fundo comercial do governo 
do Reino Unido sob controle ministerial direto. Ele 
pode ser acessado por qualquer organização que 
realize aquisições de acordo com as regras de 
compras públicas do Reino Unido.

Além do governo central e das administrações 
locais, ele trabalha com organizações 
educacionais e de saúde, polícia e bombeiros. 
Trata-se atualmente da maior organização de 
compras públicas do Reino Unido.

O CCS oferece políticas e consultoria 
juntamente com aquisições diretas. Ele pode 
empregar seu poder de compra consolidado em 
bens e serviços comuns. Produtos regulares, 
como materiais de escritório, estão disponíveis 
nos catálogos do CCS e podem ser comprados 
online para entrega rápida. Atualmente, esses 
catálogos incluem produtos tecnológicos, 
materiais de escritório e dispositivos 
multifuncionais para impressão, reprodução e 
digitalização.

O CCS também desenvolve estruturas de 
compras, um formato adotado pelas regras de 
contratação da UE/Reino Unido. Tais estruturas 
incluem uma lista de fornecedores que foram 
avaliados como capazes de realizar entregas de 
acordo com as exigências do setor público, com 
condições contratuais padronizadas. Isso é 
atraente para pequenas e médias empresas, uma 
categoria que o CCS está disposto a incentivar.
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https://www.gov.uk/government/organisations/government-commercial-function/about
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/789146/Gov-Functional-Std-GovS008-Commercial_Mar19.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/816633/Outsourcing_Playbook.pdf
https://www.crowncommercial.gov.uk/about-ccs/
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Estudos de caso de compras públicas 
de inovação no Reino Unido

Código de prática 
tecnológica do GDS
O Government Digital Service (GDS) lidera a função 
digital do Civil Service do Reino Unido. Ele foi lançado em 
2011 com o objetivo de acelerar a adoção de 
tecnologias digitais no serviço público do Reino Unido. 
Desde então, ele se tornou mundialmente reconhecido 
pela implementação de um dos principais programas de 
transformação digital governamental de economias de 
grande escala.

Ele se tornou um ponto focal de experiência digital 
para todo o Governo, estabelecendo normas e 
desenvolvendo capacidades através da identificação, 
curadoria e compartilhamento de melhores práticas. Ele 
desenvolveu, comissionou e colocou em operação 
produtos e serviços essenciais para serviços 
estratégicos em todo o governo, facilitando o 
compartilhamento de informações e o desenvolvimento 
de interfaces de fácil utilização. Ele presta suporte a 
departamentos em todo o setor público do Reino Unido, 
auxiliando-os em suas transformações digitais.

Ele também fortaleceu as comunidades digitais, 
tecnológicas e de dados em todo o governo, 
estabelecendo normas profissionais e padronizando 
abordagens de recrutamento, retenção, salários e 
desenvolvimento de carreira.

O GDS tem influenciado consideravelmente na 
definição da abordagem do Governo no tocante à 
tecnologia. Ele elaborou uma Estratégia Governamental
de Inovação Tecnológica que propõe recomendações 
abrangentes com relação a desenvolvimento de 
capacidades, processos de contratação, uso de dados e 
aplicações de inteligência artificial.

Ele também elaborou um Código de Prática
Tecnológica que deve ser observado por 
comissionadores de novos produtos ou serviços 
digitais. O Código se concentra principalmente em 
garantir soluções impulsionadas por usuários, 
acessibilidade, normas abertas e interoperabilidade. Ele 
incentiva a inclusão de pequenos fornecedores da área 
de TIC em processos licitatórios. O GDS aprova 
propostas para todos os novos projetos de TIC 
iniciados no governo central e exige que suas Normas 
de Serviço sejam observadas antes de sua 
implementação completa. Ele possui uma cultura 
bastante aberta de compartilhamento de informações e 
mantém um blog público onde relata o progresso de 
projetos e iniciativas relativas a políticas.
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https://www.gov.uk/government/organisations/government-digital-service/about
https://www.gov.uk/government/publications/the-government-technology-innovation-strategy/the-government-technology-innovation-strategy
https://www.gov.uk/government/publications/the-government-technology-innovation-strategy/the-government-technology-innovation-strategy
https://www.gov.uk/government/publications/technology-code-of-practice/technology-code-of-practice
https://www.gov.uk/government/publications/technology-code-of-practice/technology-code-of-practice
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O GDS, juntamente com o Crown 
Commercial Services, trabalha para 
transformar a forma como o setor público 
adquire serviços tecnológicos e digitais. O 
Mercado de Inovação Tecnológica é um 
sistema de compras dinâmico que permite ao 
setor público ter acesso a novas e emergentes 
tecnologias. O processo de inscrição para se 
tornar um fornecedor é rápido e simples, 
incentivando empresas de todos os tamanhos 
a estabelecer parcerias com o setor público. No 
fim de março de 2019, o setor público do Reino 
Unido havia destinado £ 5,7 bilhões por meio do 
Mercado Digital, 43% desse valor (£ 2,5 bilhões) 
tendo sido a PMEs.

Innovate UK e SBRI
O Innovate UK está encarregado de transformar 
ideias inovadoras em produtos e serviços bem-
sucedidos do ponto de vista comercial em todas 
as áreas da economia britânica. Ele está sob a 
responsabilidade geral da UK Research and
Innovation (UKRI), a agência nacional de 
financiamento que investe em ciência e 
pesquisa. Com um orçamento conjunto de mais 
de £ 7 bilhões, o UKRI reúne sete Conselhos 
Setoriais de Pesquisa, além do Innovate UK e do 
Research England.

O Innovate UK financia colaborações em 
pesquisa e negócios para acelerar inovação e 
impulsionar investimentos comerciais em pesquisa e 
desenvolvimento. Ele trabalha junto a empresas para 
eliminar riscos, viabilizar e prestar suporte à 
inovação. Ele conecta empresas a parceiros, 
consumidores e investidores que possam auxiliá-las 
a transformar ideias em crescimento.

O Innovate UK possui um interesse de longa 
data no incentivo à participação de consumidores 
do setor público enquanto parceiros na 
implementação de soluções inovadoras. Ele liderou 
a Iniciativa de Pesquisa para Pequenas Empresas, a 
SBRI que foi lançada em 2009.

As lições aprendidas através deste programa de 
longa data foram analisados e publicados em 2017 
na Análise SBRI. Esse relatório inclui um histórico 
do programa estadunidense que inspirou o projeto 
piloto britânico, além de uma série de estudos de 
caso. Ele conclui com recomendações para um 
programa aprimorado de cinco anos que financiará 
propostas de apoio a soluções inovadoras no setor 
público. Ele também identifica a necessidade de 
haver mecanismos mais eficientes que permitam 
que soluções inovadoras, geradas pela SBRI, sejam 
ampliadas e implementadas com sucesso. Isso 
inclui o incentivo para que parceiros de 
investimento externos trabalhem em conjunto com 
fornecedores e consumidores. 
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https://www.crowncommercial.gov.uk/agreements/RM6094
https://www.gov.uk/government/organisations/innovate-uk
https://www.ukri.org/?_ga=2.76718098.688757415.1586189701-427144306.1586189701
https://www.gov.uk/government/collections/sbri-the-small-business-research-initiative
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/669605/Leveraging_Public_Procurement_David_Connell_report.pdf


SBRI aumentando a 
receita de cidades
O Conselho da Cidade de Belfast queria reduzir o nível 
de taxas comerciais não recolhidas. Ele enxergou o 
potencial do uso de análise de dados para fazê-lo, 
extraindo dados existentes do setor público para 
identificar empresas que não pagavam tais 
contribuições ou que pagavam menos do que o devido. 
Com o Innovate UK, a Secretaria de Finanças e a 
Connected Places Catapult (na época denominada 
Future Cities Catapult), a cidade organizou uma

Estudos de caso de compras públicas de 
inovação no Reino Unido

contratação pré-comercial  com um orçamento de £ 
130.000,00 . Para a primeira fase, subvenções de £ 
5.000,00 cada foram concedidas para provas de 
conceito. Duas empresas passaram para a segunda 
fase e receberam uma subvenção de £ 55.000,00 para 
protótipos, incluindo duas semanas de testes em 
campo, que imediatamente identificaram oportunidades 
adicionais de receita significativas. Atualmente, o 
conselho está trabalhando com uma das empresas 
aprovadas para desenvolver um solução abrangente 
para contribuições comerciais.
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https://smartbelfast.city/wp-content/uploads/2018/04/Smart-Cities-Framework.pdf


SBRI e GDS lançam o
GOVTECH Catalyst
O GovTech Catalyst é um programa de £ 22 milhões 
lançado pelo Governo do Reino Unido em novembro de 
2017. Todo o setor público do Reino Unido, incluindo 
governos locais, foi convidado a apresentar problemas 
desafiadores que exigiam soluções inovadoras. Os desafios 
a serem financiados são escolhidos por um conselho 
intergovernamental e compras pré-comerciais são 
organizadas. Os projetos usam os procedimentos 
estabelecidos pelo programa SBRI, administrados por uma 
equipe de projetos dedicada do Government Digital Service, 
com apoio da Innovate UK. Até agora, três rodadas de cinco 
desafios foram lançadas e os projetos de demonstração 
financiados das primeiras rodadas estão sendo avaliados. 
Dentre os diversos projetos estão tecnologias para manter 
a segurança de bombeiros em edifícios, rastrear detritos no 
Reino Unido e reduzir o isolamento rural e social.
Mais de 90% do financiamento foi destinado a pequenas e 
médias empresas.

Aceleradora do National
Health Service
A análise SBRI identificou a saúde como o programa SBRI 
mais duradouro e de maior sucesso. Até fevereiro de 2017, a 
SBRI financiou 67 projetos, 25% dos quais resultaram em 
vendas de produtos comerciais para o NHS. Relatório 
realizado pela PA para o NHS England, o SBRI Health fornece 
detalhes das tecnologias financiadas pela SBRI e seu 
potencial benefício econômico. 

No entanto, a SBRI é apenas uma das inciativas 
introduzidas para incentivar inovações em saúde. Em 2015, o 
NHS lançou um programa dedicado, a Aceleradora de Saúde. 
Ele aborda os obstáculos a inovações na área da saúde e 
maneiras de adotá-las de modo mais rápido e sistemático. 
Ele se concentra nos benefícios práticos para pacientes e 
para a população. Liderado pelo inovador durante a evolução 
da solução desenvolvida.

O programa obteve bons resultados e está gerando
percepções valiosas sobre inovação em organizações
complexas. Um novo programa 2020-2021 foi lançado
recentemente.

Os desafios de inovação do 
Prefeito de Londres
O Desafio de Inovação Civil do Prefeito de Londres, lançado 
em 2018, é o seu principal programa de inovação em 
tecnologia. Em parceria com o Social Tech Trust, o Desafio de 
Inovação Civil convida start-ups e inovadores a desenvolver 
soluções para os principais desafios da cidade de Londres. 
Cada desafio é patrocinado por um órgão público ou líder 
corporativo, que trabalhará junto com as start-ups para testar 
as soluções.

Em 2018, foram organizados sete desafios, abrangendo 
áreas como viagens ativas, criação de recursos culturalmente 
representativos para demência, carregamento de veículos 
elétricos, aumento de resposta em exercícios físicos e combate 
à solidão. Isso resultou na criação de produtos totalmente 
novos baseados em aprendizados diretos do mercado, o que 
acabou constituindo o início de relações duradouras para 
diversas empresas. Um outro Desafio foi lançado em 2019 e os 
inovadores aprovados estão agora desenvolvendo soluções na 
fase pré-comercial.

A Transport for London (TfL), que se reporta ao Prefeito, 
possui um programa bem estabelecido de compras
comerciais de inovação. Possui um programa contínuo de 
projetos desafiadores, com muitas implementações bem-
sucedidas. Ela demonstra bastante interesse no envolvimento 
com fornecedores inovadores, conforme exemplificado na 
oferta disponível em seu site: "Queremos que seja mais fácil 
para que inovadores do mercado trabalharem conosco; por 
isso, manteremos esta página atualizada para compartilhar as 
áreas em que estamos buscando inovação. Seja você uma 
start-up ou ume PME, uma empresa, uma aceleradora ou um 
investidor, insira seus dados em nossa base de dados de 
inovadores.”
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https://www.gov.uk/guidance/govtech-catalyst-overview
https://nhsaccelerator.com/accelerator/
https://nhsaccelerator.com/wp-content/uploads/2020/04/NHS_Innovation_Accelerator_DIGITAL_FA_2.pdf
https://tech.london/challenges
https://tfl.gov.uk/info-for/business-and-commercial/commercial-innovation?intcmp=55927
https://tfl.gov.uk/info-for/business-and-commercial/commercial-innovation?intcmp=55927


A TfL também possui parcerias focadas em 
inovação com grandes empresas cujas atividades 
de P&D estão focadas na cidade de Londres. Elas 
estão desenvolvendo soluções inovadoras para 
oferecer soluções estratégicas no âmbito da 
Estratégia do Prefeito para Transportes.

Iniciativa CivTech do
governo escocês
Uma das experiências mais bem-sucedidas em 
compras públicas de inovação do Reino Unido 
está na Escócia. As orientações estatutárias do 
governo da Escócia oferecem orientações claras 
e incentivos para inovação. A Lei de Reforma de 
Compras de 2014 (Escócia) inclui uma 
"Obrigação de Compras Sustentáveis" que exige 
que a promoção de inovação seja levada em 
consideração no processo de contratação.

A Escócia está explorando novas maneiras 
de entregar este desafio. "CivTech” é o seu 
principal projeto. Administrada pela Direção 
Digital do Governo da Escócia, essa iniciativa 
reúne a experiência do setor público e a 
criatividade do setor privado para solucionar 
problemas reais, desenvolver novos produtos e 
entregar serviços melhores, mais ágeis e mais 
descomplicados.

Ela usa o modelo de Contratação Pré-
Comercial, apresentado como um "Fluxo de 
Inovação" que evolui a partir dos Desafios, por 
meio das empresas que avançam no Desafio. O 
objetivo é que eles alcancem sucesso em 
mercados globais com seus produtos e serviços 
inovadores.

Uma marca única da CivTech é a coprodução com 
cidadãos. Ela já promoveu a participação de 
cidadãos na identificação de problemas, alocando-
os para os fornecedores de soluções.
Agora em sua 5ª rodada de desafios, ela gerou 
grande entusiasmo e interesse público ao 
organizar Demodays abertos. O evento organizado
em março de 2020 contou com mais de 500
participantes interessados, incluindo funcionários
da Connected Places Catapult. Vinte delegações
internacionais estiveram na Escócia para aprender
mais sobre esse modelo de contratação
inovadora.

A CivTech também está implementando a 
experiência do “Fluxo de Inovação” para 
impulsionar inovações no Serviço Público escocês. 
Desde o lançamento do primeiro desafio, a
CivTech agora organiza um "Programa de 
Liderança em Intrapreneurship (iniciativa 
empresarial intracorporativa)". Ele é focado na 
crença da sua equipe, de que "desenvolver uma 
mentalidade empreendedora com líderes do 
serviço público cria competências e confiança
para identificar oportunidades para agregar valor 
público para os cidadãos, além do conhecimento e 
das ferramentas para agir".
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https://www.gov.scot/publications/guidance-under-procurement-reform-scotland-act-2014/pages/1/
https://www.gov.scot/publications/guidance-under-procurement-reform-scotland-act-2014/pages/1/
http://www.legislation.gov.uk/asp/2014/12/section/9
https://www.civtechalliance.org/civtech
https://www.civtechalliance.org/civtech-innovation-flow
https://www.civtechalliance.org/civtech-5
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Estudos de caso global

A União Europeia, juntamente com 
autoridades públicas, já investiu em 
uma ampla gama de compras pré-
comerciais (PCP) no setor digital.
Mais de 150 Contratos PCP foram 
apoiados desde 2016.
Um relatório, O Poder do Dinheiro 
Público, publicado em 2019, 
destaca o valor gerado pelos 
contratos PCP. Ele mostra como 
soluções inovadoras desenvolvidas 
através de processos PCP 
melhoraram a qualidade e a 
eficiência de serviços públicos.
Mais de 60% dos contratos foram 
ganhos por PMEs, com a maioria 
dos fornecedores explorando novas 
oportunidades de mercado geradas 
a partir de seus contratos iniciais.

O poder do dinheiro 
público da UE

O Governo de Flandres é pioneiro 
em compras públicas de 
inovação, tendo lançado seu 
primeiro programa em 2008.
O seu atual Programa de
compras públicas de inovação
(PIP) foi lançado em 2015.
O PIP está integrado a todas as 
áreas do serviço público.
Todas as organizações 
compreendidas pela Lei de 
Compras Públicas podem 
procurar o PIP para informações, 
consultoria, orientações e 
cofinanciamento em projetos de 
contratação focada em inovação. 
Com um orçamento anual de € 5 
milhões, ele cofinancia consultas 
pré-mercado, contratando 
especialistas externos, 
adquirindo serviços de pesquisa 
e desenvolvimento ou 
executando fases de validação e 
teste das soluções a serem 
contratadas. Um site abrangente 
inclui extensos estudos de caso. 
O PIP está integrado a um plano 
estratégico de compras públicas 
que incorpora objetivos de valor 
social e sustentabilidade, sendo 
administrado por meio do Fórum 
de Flandres de Cooperação para 
Compras Públicas. 

Isso compreende governos 
regionais e locais, negócios, meios 
acadêmicos e outros grupos 
representativos.

O governo dos EUA possui um site 
muito abrangente (Portal de 
Aquisições) para todos os 
profissionais de compras públicas. 
Nesse recurso, existe um Centro de 
Inovação em Aquisições que 
fornece acesso a melhores práticas 
e treinamento em compras públicas 
de inovação. Ele apresenta diversos 
estudos de caso e promove uma 
rede de “Defensores de Inovação 
em Aquisições”. Há ali orientações 
e, quando apropriado, 
desmistificações acerca de 
conformidade com Regras Federais 
para Aquisições.
O Centro também estabelece uma 
ponte com programas federais que 
promovem compras em Segurança 
Doméstica (Laboratório de 
Inovação em Compras) e Serviços 
Digitais (Centro TechFAR).

Suporte totalmente 
integrado para 
compras públicas 
de inovação

Centro de inovação 
em aquisições

Sede do Governo Flamengo em Bruxelas.

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/innovation-procurement-power-public-purse
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/innovation-procurement-power-public-purse
https://www.innovatieveoverheidsopdrachten.be/en/programme-innovation-procurement
https://www.innovatieveoverheidsopdrachten.be/en/programme-innovation-procurement
https://www.innovatieveoverheidsopdrachten.be/en/projects
https://www.innovatieveoverheidsopdrachten.be/en/projects
https://hallways.cap.gsa.gov/app/%23/
https://hallways.cap.gsa.gov/app/%23/gateway/acquisition-innovation/tab/articles6
https://hallways.cap.gsa.gov/app/%23/gateway/acquisition-innovation/tab/articles6
https://www.dhs.gov/pil
https://www.dhs.gov/pil
https://techfarhub.cio.gov/


Compras públicas de inovação em 
resposta à COVID-19
Compras Estratégicas enquanto 
aceleradoras de benefícios públicos é algo 
que tem sido fortemente demonstrado por 
governos em todo o mundo em resposta à 
crise causada pela COVID-19. Não houve 
mudanças em seus ordenamentos 
jurídicos e suas regras não inibiram a 
tomada de ações decisivas em tempos de 
emergência.

A UE e o Governo do Reino Unido 
emitiram orientações claras às autoridades 
públicas, incentivando-as a utilizar todas as 
liberdades disponíveis. A nota de orientação
da UE inclui uma clara referência a soluções 
inovadoras e às ferramentas que podem 
ser utilizadas para gerá-las.

Exemplos de implementações ágeis e 
bem-sucedidas de inovações através de 
métodos flexíveis de contratação podem ser 
utilizados para superar aversões a riscos e 
percepções burocráticas que têm há muito 
inibido a implementação de compras 
públicas de inovação. Os exemplos 
decorrentes dessa situação podem resultar 
em um legado positivo para a crise causada 
pela COVID-19. O ambiente pós-COVID-19 
pode também proporcionar uma boa 
ocasião para aumentar iniciativas relativas a
compras públicas de inovação.
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Perspectivas para o Brasil
O potencial inovador 
inexplorado do Brasil

Conforme observado na introdução, o Brasil está 
traçando um caminho claro para se tornar uma 
economia mais inovadora. Isso é demonstrado pelo seu 
apoio ao Estudo de Especialistas e Iniciativa de 
Inovação no Setor Público da OCDE. Antes desse 
compromisso com a OCDE, há uma iniciativa 
significativa em termos de política, a Lei nº 13.243, de 
2016, e o Marco Legal da Ciência, Tecnologia e 
Inovação, promulgado pelo Decreto nº 9.283, de 07 de 
fevereiro de 2018.

Essas regras fornecem uma excelente plataforma 
para que o Brasil possa impulsionar inovações por meio 
de compras públicas. As encomendas tecnológicas são 
explicitamente incentivadas e as administrações 
públicas são incentivadas a atuar de modo direto junto 
a potenciais fornecedores e agências de inovação para 
obter produtos, serviços ou processos inovadores. Esta 
estrutura pode receber apoio público por meio de 
compartilhamento de custos (subvenção econômica) 
ou assistência com transferência de tecnologia (bônus 
tecnológico).

Caso autoridades públicas assumam um papel na 
criação de mercado, as regras permitem que 
instituições públicas solidifiquem uma parceria de 
inovação ao adquirir uma pequena participação em 
empresas fornecedoras, por conta própria ou por meio 
de veículos especiais de financiamento. As partes do 
contrato podem negociar os direitos de propriedade 
intelectual desenvolvidos por meio dessa parceria.

Essas regras de longo alcance têm um potencial 
inexplorado para impulsionar inovações em todos os 
níveis da economia brasileira. Elas removeram 
obstáculos administrativos e promoveram um claro 
incentivo para que o setor público invista o seu know-
how e recursos em parcerias com empresas 
inovadoras. O Governo Federal pode “dar o pontapé 
inicial” na campanha de impulsão de inovação 
promovendo um diálogo de alto nível, financiamento 
direcionado e programas de capacitação necessárias 
em novos métodos de compras.

A fim de garantir que todos os obstáculos sejam 
removidos, ele deve examinar todos os aspectos de 
suas atuais leis relativas a compras e esclarecer ou 
alterar aspectos que possam inibir a aplicação de 
processos de compras públicas de inovação.

Áreas que em que o Brasil 
pode priorizar

Os recursos governamentais são inevitavelmente 
limitados. O Brasil necessita direcionar seus recursos e 
buscar as formas mais eficazes e eficientes para dar 
início a uma cultura de compras públicas de inovação. 
Os países e regiões de liderança global direcionam seus 
recursos para a promoção de boas práticas e desafios 
tecnológicos. Ofertas para financiar desenvolvimento 
tecnológico, selecionadas com base nas melhores 
ideias, são uma poderosa maneira de atrair novas 
empresas e concentrar atividades em equipes 
dedicadas a compras.

Muitos países estão se focando em tecnologias 
digitais, visto que essa é uma área na qual novas 
soluções em compras já estão sendo exploradas e na 
qual pequenas empresas inovadoras podem participar 
de maneira bastante eficiente. O relatório da OCDE 
indica que essa é uma área na qual já há progressos no 
Brasil. Ela deve continuar a ser uma prioridade em 
termos de investimento, ao mesmo tempo garantindo 
que as ferramentas de compras públicas de inovação 
sejam exploradas e que melhores práticas sejam 
difundidas em todos os níveis da administração 
pública.

Fica também evidente que autoridades estaduais e 
municipais do Brasil estão cientes do potencial das 
compras públicas de inovação. Estudos de caso 
sólidos e bem apresentados acerca de compras 
públicas de inovação bem-sucedidas são 
especialmente importantes para superar a aversão a 
riscos com a finalidade de adotar mudanças. Seria, 
portanto, necessário estimular tais centros de 
excelência a desenvolver soluções, oferecendo apoio 
financeiro direcionado, promovendo suas atividades 
enquanto melhores práticas e promovendo suporte 
com pesquisa e treinamento.
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Estudos de caso com potencial 
de sinergia no Brasil
Esse relatório inclui diversos exemplos de boas 
práticas globais no desenvolvimento de compras 
públicas de inovação e estratégicas. Tendo em 
mente sua adaptação às aspirações do Brasil, 
além do desejo de fazer algum progresso rápido e 
visível, sugere-se que há uma grande 
oportunidade para que alguma cidade ou estado 
explore um projeto piloto de alta visibilidade, 
especialmente um que incentive a imaginação do 
público e de empresas.

Com base nos estudos de caso 
apresentados anteriormente, o programa 
CivTech, do governo escocês é um instrumento 
amadurecido e bem desenvolvido, além de 
internacionalmente transferível. Ele é bem 
dimensionado para o Governo Federal 
Brasileiro, um estado brasileiro de grandeza 
econômica, como São Paulo, ou uma grande 
cidade ou região metropolitana. A abordagem 
adotada na Escócia, por meio da qual desafios 
públicos são definidos e contratados através de 
rodadas convocatórias para o desenvolvimento 
de soluções experimentais, é apropriado para 
replicação no Brasil.

Por meio do projeto CivTech, o governo 
escocês utilizou as compras como uma 
ferramenta para a entrega de projetos de 
serviços públicos de melhor qualidade, além de 
auxiliar na cultivação de um ecossistema de 
inovação mais abrangente em toda a 
economia.

O programa de workshop CivTech presta 
suporte e orientações a empresas inovadoras, 
auxiliando-as em sua ampliação e na 
comercialização de seus produtos em nível 
global.

Com essa abordagem, o Brasil se 
beneficiará do acesso a uma ampla gama de 
novas soluções, desenvolvendo novas 
empresas e novas tecnologias.

Como outra vantagem significativa, o 
programa de desenvolvimento de capacidades 
da CivTech aborda diversos desafios de 
impulsão de inovação que o Brasil precisa 
enfrentar, conforme identificado no relatório de 
Inovação da OCDE.

A equipe da CivTech estaria disponível para 
trabalhar em conjunto com a Connected Places
Catapult para auxiliar na criação, 
desenvolvimento e lançamento de um 
programa caracteristicamente brasileiro.

Uma descrição mais detalhada da CivTech, 
com exemplo de projetos recentes, consta no 
Apendice.

Sugere-se ainda, além do lançamento deste 
projeto, que os governos federal, estaduais e 
municipais do Brasil revejam suas leis relativas 
a compras e considerem a integração formal 
de exigências referentes a inovação e 
sustentabilidade a licitações públicas. Isso 
também pode estar ligado ao lançamento de 
um Centro de compras públicas de inovação e 
um Centro de Melhores Práticas em conexão 
com o objetivo do Prosperity Fund de criar 
laboratórios urbanos locais e implementar 
tecnologias no Brasil.

A equipe da Connected Places Catapult
estaria disponível para fornecer consultoria 
nessas áreas, baseando-se nas experiências 
nacionais do Reino Unido em programas de 
compras públicas de inovação, especialmente 
a SBRI e a CivTech.
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Parte da Direção Digital do Governo da Escócia, a 
CivTech® reúne a experiência do setor público e a 
criatividade do setor privado para solucionar problemas 
reais, desenvolver novos produtos e entregar serviços 
melhores, mais ágeis e mais descomplicados para 
todos. Um elemento essencial dessa abordagem são 
as coproduções junto com cidadãos.

A abordagem CivTech já está ajudando a 
transformar o setor público por meio de inovações 
tecnológicas, entregando benefícios significativos para 
serviços públicos e gerando um real estímulo para a 
economia escocesa. E ao longo do caminho, ela está 
melhorando a vida das pessoas.

• Começar pelo problema e não pela solução.
• Divulgar o problema identificado como um desafio.
• Aliar a experiência do setor público a produtos e soluções 

do setor privado.
• Garantir que o setor público permaneça ativo na solução 

de desafios e em inovações.

• Como contratar aquilo que você não sabe que existe?
• Como as compras podem ser utilizadas para promover 

crescimento econômico para cidades e países?
• De que maneira o setor público pode inovar?

Iniciativa CivTech do governo escocês

Os principais objetivos da CivTech são:

Apêndice

Perguntas as quais a CivTech tenta responder incluem:



O fluxo de inovação

O Fluxo de inovação foi gerado para criar soluções 
digitais para problemas do setor público da maneira 
mais ágil e eficiente possível. Qualquer organização, 
equipe ou pessoa pode participar. As inscrições são 
avaliadas e as propostas selecionadas passam para 
uma Fase de Exploração, no qual elas são 
desenvolvidas. As melhores propostas passam para a 
fase de Aceleração, para que sejam intensamente 
desenvolvidas para criar a solução. E por meio do 
sistema único de workshop da CivTech, uma empresa 
que passa para a fase Pré-comercial consegue levar 
seu produto recentemente criado para todo o mundo.

Os Desafios são bem calibrados para oferecer a 
empreendedores a oportunidade de alcançar mercados 
significativos fora da Escócia. Segundo a equipe da 
CivTech: “Os Desafios por nós organizados não são 
problemas de uma ‘única organização’ - a maior parte 
deles existe em todo o mundo”. Os Patrocinadores dos 
Desafios estão comprometidos em trabalhar 
conjuntamente com os fornecedores de soluções para 
ajudá-los a desenvolver resultados excepcionais.

O cerne do Fluxo de Inovação da CivTech é a fase 
de Aceleração - quatro meses de desenvolvimento 
acelerado do produto. As equipes e os Patrocinadores 
do Desafio se reúnem no CivTech Studio na Codebase, 
em Edimburgo, para produzir um MVP: um produto 
viável mínimo que funcione e possa ser mais bem 
desenvolvido. Há uma ênfase no trabalho colaborativo 
e no compartilhamento de conhecimentos e 
experiências a fim de estimular inovações e maximizar 
a polinização cruzada de ideias. O desenvolvimento 
comercial é essencial e nosso sistema abrangente de 
workshop significa que todas as equipes -
independentemente da fase em que se encontram -
têm a melhor base possível para desenvolver seus 
produtos.

CivTech Demoday
Os Desafios são amplamente divulgados a cidadãos, 
consumidores do setor público em todas as áreas 
econômicas e empresas inovadoras. Agora em sua 5ª rodada 
de desafios, a CivTech gerou grande entusiasmo e interesse 
público ao organizar Demodays abertos. O evento organizado 
em março de 2020 contou com mais de 500 participantes, 
incluindo funcionários da Connected Places Catapult. Vinte 
delegações internacionais já estiveram na Escócia para 
aprender mais sobre esse modelo de contratação.

Os projetos que obtêm sucesso nos Desafios passam para a 
Fase de Pós-Aceleração. As empresas têm a oportunidade de 
estreitar sua relação com os Patrocinadores de Desafios, 
para desenvolver ainda mais suas soluções e implementá-
las. Essa fase proporcionará às empresas uma base sólida, 
muitas delas recebendo mais recursos para o 
desenvolvimento pós-comercial, que ocorrerá a partir da 
conquista de outros clientes. Muitas das equipes que 
passaram pelo Fluxo de Inovação estão obtendo contratos do 
setor público em geral e do setor privado, graças ao trabalho 
realizado com a CivTech.
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Exemplos de Desafios abordados no Dia de Demoday CivTech de 2020
A quarta conferência da CivTech, a “CivTech 4.0”, ocorreu na cidade de Edimburgo em março de 2020. Ela se 
concentrou nos onze desafios identificados por agências públicas na Escócia, cada uma oferecendo apoio ao 
desenvolvimento de protótipos de soluções para as áreas de desafio por elas identificadas. Esses desafios cobriam 
uma área extraordinariamente ampla e estão listados na tabela abaixo.
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De que forma a tecnologia pode 
nos ajudar a informar e inspirar 
alunos do ensino primário a pensar 
de outra forma sobre suas futuras 
carreiras?

De que forma podemos ajudar
pessoas com doenças crônicas a
ter acesso a tecnologias que
possam auxiliar em seus
tratamentos?

De que forma podemos usar a 
tecnologia para fazer com que o 
Governo escocês compartilhe 
recursos digitais e experiências?

De que forma a tecnologia pode 
ajudar gerentes de linha e 
funcionários a serem proativos no 
compartilhamento e acesso a 
suportes disponíveis quando 
necessário?

De que forma podemos aproveitar o 
poder dos dados para ajudar os 
cidadãos de Glasgow a reduzir sua 
pegada de carbono e tornar a cidade 
mais resistente aos impactos 
causados pelas mudanças 
climáticas?

De que forma podemos usar a 
tecnologia para rastrear ativos do 
Conselho fora da rede a um custo 
mínimo?

De que forma podemos usar a 
tecnologia para tornar o processo de 
verificação pré-emprego e 
integração do governo escocês mais 
eficiente?

De que forma a tecnologia pode 
ser usada para facilitar o acesso 
a todas as oportunidades de 
financiamento SAAS disponíveis e 
reduzir taxas de desistência de 
grupos desfavorecidos?

De que forma podemos usar a 
tecnologia para gerenciar a 
condição de propriedade de áreas 
comuns em residências 
particulares?

De que forma podemos usar a 
tecnologia para ajudar a impor uma 
isenção potencial para portadores 
de Blue Badges de Zonas de Baixa 
Emissão na Escócia?

De que forma podemos usar a 
tecnologia para fazer melhor uso do 
valioso, porém limitado, suprimento 
de sementes de árvores de alta 
qualidade da Escócia?
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Programa de Liderança em 
Intrapreneurship da CivTech

Além do Fluxo de Inovação da CivTech, temos o 
Programa de Liderança em Intrapreneurship.
O seu objetivo é tomar os aprendizados do Fluxo de 
Inovação e utilizá-los para desenvolver uma 
mentalidade empreendedora em todos os serviços 
públicos da Escócia.

Essa ideia surgiu a partir do primeiro programa 
CivTech, visto que os Patrocinadores de Desafios 
originais descobriram que eles estavam adquirindo 
mais que um novo produto. Eles então acabaram 
mudando a forma como eles abordam outras 
áreas do seu trabalho. Ao perceber os grandes 
avanços feitos pelas equipes no sistema de 
workshop, eles naturalmente desejavam saber o 
que acontecia além do desenvolvimento do 
produto.

Agora, a CivTech lançou um programa completo 
para Patrocinadores de Desafios, que inclui 
workshops, mentorias e oportunidades de colocar 
conhecimentos em prática. O princípio central é 
que desenvolver uma mentalidade empreendedora 
com líderes de serviço público exige capacidades e 
confiança para identificar oportunidades para 
agregar valor público para os cidadãos, além do 
conhecimento e das ferramentas para agir.

Potencial para transferência 
de conhecimentos

A abordagem adotada na Escócia, por meio da qual 
desafios públicos são definidos e contratados através 
de rodadas convocatórias para o desenvolvimento de 
soluções experimentais, é apropriado para replicação 
no Brasil. Por meio do projeto CivTech, o governo 
escocês utilizou compras como uma ferramenta para 
a entrega de projetos eficientes, além de auxiliar na 
cultivação de um ecossistema de inovação mais 
abrangente em toda a economia. Através da adoção 
de uma abordagem similar, o Brasil não só se 
beneficiará do acesso a uma ampla gama de novas 
soluções, mas também aumentará as ofertas 
exclusivas de seu ecossistema comercial.

Além do Governo Federal brasileiro, estados e 
cidades brasileiras podem se beneficiar 
consideravelmente do modelo CivTech. Os governos 
estaduais e locais brasileiros estão atualmente 
desenvolvendo suas próprias iniciativas para 
fomentar inovações e apoiar o ecossistema local de 
start-ups e PMEs. A CivTech pode certamente 
desempenhar um papel central na solução de 
desafios locais e regionais, ao mesmo tempo 
apoiando o desenvolvimento econômico.
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Visite o nosso site em:
https://cp.catapult.org.uk

Siga-nos no Twitter
@cpcatapult

Ou envie um e-mail para
info-LDN@cp.catapult.org.uk

https://cp.catapult.org.uk/
https://twitter.com/cpcatapult/
mailto:info-LDN@cp.catapult.org.uk
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