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A DGM – Diretoria de Gestão e Modernização através do Escritório de Inovação e  

Modernização elaborou o presente manual com o objetivo de demonstrar de forma 

clara os conceitos do processo de Inovação do TCE/MS, bem como a metodologia da 

elaboração do Escritório. 

O presente manual é composto por 05 capítulos:  

 O capítulo 1 apresenta o conceito de Inovação. 

 O capítulo 2 explica a Metodologia aplicada no Escritório de Inovação e 

Modernização do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. 

 O capítulo 3 mostra o Ciclo do Escritório de Inovação e Modernização do TCE-

MS e suas etapas: Pesquisa e Benchmarking balizada pela realidade do 

Tribunal; Análise das necessidades do Tribunal alinhado com o Plano de Ação 

do Planejamento Estratégico e ou Demandas Extraordinárias; Desenvolvimento 

do conceito da ação; Acompanhamento da execução da ação ou 

desenvolvimento pelo próprio Escritório; Monitoramento dos resultados e 

proposição de melhorias nas ações em execução. 

 O capítulo 4 detalha as tarefas essenciais. 

 O capítulo 5 é o Glossário com os termos utilizados no presente manual. 

 
 
 
 
 



 

 
 

 

  



 

 
 

 

Inovação 

 

Uma estratégia de inovação não é mais do que um compromisso com um 

conjunto de políticas ou comportamentos coerentes que se reforçam mutuamente, 

visando alcançar a excelência. As boas estratégias de inovação promovem o 

alinhamento entre diversos grupos dentro de uma organização, clarificam objetivos e 

prioridades e ajudam a concentrar seus esforços em torno deles. (PISANO, 2015). 

A inovação é essencial para o Tribunal visando a excelência na gestão pública e 

a entrega de um serviço efetivo de alto valor para a sociedade. Ela deve ser inspiradora 

e adicionar algo exclusivo ao serviço ou produto que está sendo desenvolvido.  

Sendo assim, uma estratégia de inovação efetiva ajuda a projetar um sistema para 

corresponder às necessidades específicas do público-alvo com estratégias 

diferenciadas que fogem do padrão, incentivando avanços em tecnologia ou serviços, 

geralmente investindo os esforços em atividades de pesquisa e desenvolvimento. 



 

 
 

Uma estratégia de inovação não é mais do que um compromisso com 

um conjunto de políticas ou comportamentos coerentes que se reforçam 

mutuamente, visando alcançar a excelência. As boas estratégias de inovação 

promovem o alinhamento entre diversos grupos dentro de uma organização, 

clarificam objetivos e prioridades e ajudam a concentrar seus esforços em torno 

deles. (PISANO, 2015). 

A inovação é essencial para o Tribunal visando a excelência na gestão 

pública e a entrega de um serviço efetivo de alto valor para a sociedade. Ela 

deve ser inspiradora e adicionar algo exclusivo ao serviço ou produto que está 

sendo desenvolvido.  

Sendo assim, uma estratégia de inovação efetiva ajuda a projetar um sistema 

para corresponder às necessidades específicas do público-alvo com 

estratégias diferenciadas que fogem do padrão, incentivando avanços em 

tecnologia ou serviços, geralmente investindo os esforços em atividades de 

pesquisa e desenvolvimento. 

  



 

 
 

 
 

Metodologia aplicada no Escritório de Inovação e Modernização 

 

Para o Escritório de Inovação, a diferenciação e a excelência na gestão pública 

são derivadas da análise das necessidades dos públicos-alvo (tanto internos, quanto 

externos) que não estão sendo atendidas. Sendo assim, nossa abordagem para a 

formulação de uma estratégia de inovação funciona, pois é construída em torno de 

uma definição sólida da necessidade dos nossos públicos. Dessa forma, a métrica que 

utilizamos para desenvolvimento das ações são as necessidades dos nossos públicos, e 

este é o poder por trás do nosso processo de inovação, que é baseado na metodologia 

orientada para os resultados (Outcome-Driven Innovation - ODI). 

O processo ODI é baseado em métodos qualitativos, quantitativos e analíticos 

que fornecem os insights que precisamos para formular uma estratégia de inovação 

robusta e confiável. As estratégias baseadas em ODI funcionam porque revelam os 

segmentos que estão subestimados ou ultrapassados e precisam de uma atualização, e 

também mapeiam necessidades de novos segmentos que antes não eram atingidos 

pelo plano de ação. 

As forças fundamentais da ODI são construídas ao longo de três 

frentes. Primeiro, construímos o ODI em uma arquitetura interdependente e otimizada 

que garante que todas as peças se encaixem e trabalhem juntas.  

Em segundo lugar, o ODI é um sistema abrangente. Isso nos permite abordar 

todas as etapas que compõem o processo de inovação em diferentes perfis de 

projetos. 

Por fim, utilizamos a metodologia do ODI para criar projetos que atendam às 

necessidades da população e correspondam à efetividade do Tribunal. Isso funciona 

porque utilizamos as mesmas métricas da análise das necessidades do público-alvo  

 



 

 
 

 

 

que definem a execução do trabalho a ser feito para orientar todo o processo de 

inovação. 

 

Complementarmente à metodologia ODI, para insights de novos projetos e 

atualização dos que já estão em execução, consideramos a prática de 

Crowdsourcing. A ideia é abrimos o processo de inovação para qualquer pessoa 

relacionada aos nossos públicos-alvo, através de pesquisas, conversas informais, e 

mapeamento dos feedbacks através de diversas plataformas.  

A prática de Crowdsourcing tem muitos méritos, pois ao convidar pessoas que 

não vivenciam o ambiente onde trabalhamos diariamente para enfrentar nossos 

desafios, aumentamos a probabilidade de desenvolver uma nova solução com maior 

aceitação e efetividade. 

Uma pesquisa realizada em 2013 pelo professor da Harvard Business School 

Karim Lakhani e seu colaborador, Kevin Boudreau, da London Business School, 

chamada “Using the Crowd as an Innovation Partner”, fornece fortes evidências de que 

o Crowdsourcing pode levar a uma solução de problemas mais rápida, mais eficiente e 

mais criativa.  

Assim, com a evolução das ferramentas de desenvolvimento, design e 

colaboração, tornou-se cada vez mais simples gerenciar, mediar discussões e extrair 

informações de colaboradores para insights de projetos e ações.  

  



 

 
 

 

 

  



 

 
 

 

 

Etapas do Ciclo Inovação do EIM do TCE/MS 
 
 

A metodologia voltada para os resultados (ODI) do Escritório de Inovação segue 
um ciclo com as seguintes etapas: 

 
 

 
 

 

 
Detalhamento das etapas 

 

1) Identificação das necessidades do público-alvo 

Através de pesquisa, análise do comportamento dos nossos públicos, 

colaboração dos mesmos e benchmarking com cases de sucesso, identificamos as 

necessidades que cabem à alçada do Tribunal para geração de insights que criarão as 

bases para o desenvolvimento de ações de melhorias e excelência da gestão pública. 

 

Monitoramento 

Implementação 

Testes 

Desenvolvimento 

Planejamento 

Idealização 

Dimensionamento nas atividades internas 

Mapeamento das oportunidades 

Identificação das necessidades do público alvo 



 

 
 

 

 

2) Mapeamento das oportunidades 

Com as necessidades identificadas, seguimos com o processo de mapeamento 

das oportunidades, e analisamos em que gaps precisamos atuar para que os 

problemas sejam sanados e as necessidades supridas. 

3) Dimensionamento nas atividades internas 

As oportunidades identificadas são dimensionadas dentro das atividades do 

Tribunal de Contas, buscando alocar os esforços onde as ações sejam efetivas e tragam 

benefícios para determinado público-alvo, seja ele a população, jurisdicionados ou os 

próprios servidores. Além disso, são analisadas as necessidades do Tribunal para que 

estas estejam de acordo com as oportunidades identificadas e alinhadas com o Plano 

de Ação do Planejamento Estratégico. 

4) Idealização 

Esta é a etapa de idealização da ação, que através dos insights coletados das 

necessidades do público, a identificação das oportunidades e o dimensionamento para 

a realidade do Tribunal, criam-se um esboço da ação através de um documento de 

Briefing que é encaminhado para análise e aprovação do Diretor Geral. 

 

5) Planejamento 

Esta é a etapa de detalhamento e planejamento de todas as fases da ação, 

em que são criados o cronograma de execução e a responsabilidade de cada 

área envolvida para desenvolvimento da ação.  

6) Desenvolvimento e acompanhamento 

O desenvolvimento de cada etapa é de responsabilidade da área determinada 

no Planejamento. Contudo, dependendo do escopo da ação, o acompanhamento pode 

ser monitorado pelo próprio Escritório de Inovação ou pelo Escritório de Projetos.  



 

 
 

 

 

7) Testes 

Após o término do desenvolvimento da ação ou projeto, o Escritório 

acompanha os testes que devem ser realizados antes do lançamento do produto ou 

serviço, para a confirmação de que todas as etapas planejadas foram realizadas com 

excelência e que a proposta será efetiva e responderá às necessidades inicialmente 

mapeadas.  

8) Implementação 

Com todos os testes necessários finalizados, este é o momento da entrega da 

ação ou do projeto. Normalmente, para o lançamento, contamos com o apoio da 

equipe da Assessoria de Comunicação do TCE/MS, que auxilia na divulgação e 

visibilidade das ações entregues. 

9) Monitoramento 

Como já sinalizado neste manual, o processo de Inovação envolve 

experimentação contínua, aprendizado e adaptação. Sendo assim, a entrega não é a 

fase final do processo, pois buscamos monitorar todas as ações e projetos entregues, 

com o intuito de analisar a efetividade do que foi proposto e a possível adaptação e 

melhoria do que foi inicialmente planejado. 

 

 

  



 

 
 

 

  



 

 
 

 

 

Tarefas essenciais do EIM do TCE/MS 
 

 

Além das etapas descritas anteriormente no Ciclo de Inovação, apoiamos o 

processo do Escritório em quatro tarefas essenciais. 

Tarefa 1  

  Responder a pergunta "Como esperamos que a inovação crie valor para a 

sociedade e para a nossa organização?", e depois encontrar a ligação da resposta com 

os pilares estratégicos da nossa Instituição. 

Tarefa 2 

           Criar um plano de alto nível para alocar esforços para a Inovação em diferentes 

tipos de segmento dentro da nossa organização. 

 Tarefa 3 

           Gerenciar trade-offs. Como todas as funções, naturalmente, querem servir seus 

interesses, o diretor de Gestão e Modernização deve fazer escolhas de onde os 

esforços serão alocados para trazerem benefícios para todo o Tribunal e para a 

sociedade.  

 

           Tarefa 4 

          Finalmente, o quarto desafio enfrentado na metodologia que baseia o Escritório 

de Inovação e Modernização é reconhecer que as estratégias de Inovação devem 

evoluir. Qualquer estratégia representa uma hipótese com embasamento de pesquisa 

que é testada em relação às realidades do ambiente da sociedade. Sendo assim, a 

estratégia e o processo de inovação envolvem experimentação contínua, aprendizado 

e adaptação. 

  



 

 
 

  



 

 
 

 

Glossário 

 

Benchmarking: é um processo de comparação de produtos, serviços e práticas 

organizacionais, sendo um importante instrumento de gestão. Esta prática tem o 

objetivo de melhorar as funções e processos de uma determinada organização, a partir 

da análise das estratégias, possibilitando esta a criar e ter ideias novas em cima do que 

já é realizado. 

 

Briefing: Palavra inglesa que significa resumo em português. É um documento 

contendo a descrição da situação de uma organização, seus problemas, oportunidades, 

objetivos e recursos para atingi-los. Ou seja, é conjunto de informações, uma coleta de 

dados para o desenvolvimento de um trabalho, ele é a base de um processo de 

planejamento. 

 

Crowdsourcing: A ideia de crowdsourcing não consta nos dicionários de língua 

portuguesa. O conceito deriva da língua inglesa e desenvolve-se a partir de dois 

termos: crowd (que pode ser traduzido por “multidão”) e outsourcing (que alude à 

“externalização de recursos”). Sendo assim, o crowdsourcing refere-se a uma 

colaboração massiva que prestam indivíduos que não fazem parte de uma entidade ou 

instituição. Trata-se de uma modalidade aberta de trabalho conjunto. 

 
Feedbacks: É uma palavra inglesa que significa realimentar ou dar resposta a um 

determinado pedido ou acontecimento. O significado de feedback é utilizado em 

teorias da Administração de Empresas, quando é dado um parecer sobre uma pessoa 

ou grupo de pessoas na realização de um trabalho com o intuito de avaliar o seu 

desempenho. É uma ação que revela os pontos positivos e negativos do trabalho 

executado tendo em vista a melhoria do mesmo. 

 
 
Gap: palavra inglesa que significa lacuna, vão ou brecha, e é utilizado na 

Administração para identificar uma oportunidade a ser explorada. 



 

 
 

 

 

Insights: é um substantivo com origem no idioma inglês e que significa compreensão 

súbita de alguma coisa ou determinada situação. Um insight é um acontecimento 

cognitivo que pode ser associado a vários fenômenos podendo ser sinônimo 

de compreensão, conhecimento, intuição. Algumas pessoas afirmam que um insight é 

a perspicácia ou a capacidade de apreender alguma coisa que acontece quando 

uma solução surge de forma repentina. 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Strategyn - Innovation Strategy em www.strategyn.com/innovation-strategy/ 

Harvard Business Review - You need an innovation strategy em 

https://hbr.org/2015/06/you-need-an-innovation-strategy 

De onde vêm as boas ideias – Steven Johnson 

Organizações Exponenciais - Salim Smail, Michael Malone e Yuri Vaan Gest  

Administração de Marketing – Kotler e Keller 

The Speed of Trust – Stephen M. R. Covey 
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