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Acreditamos na união entre organizações 
que inspiram. Por isso, o Íris LabGov e a 
WeGov decidiram pensar e lançar juntos 
a edição digital Inovação de A a Z. Partin-
do do nosso alfabeto, exploramos ideias e 
conceitos ligados ao mundo da inovação 
no setor público.

Diante da infinidade de alternativas e op-
ções de palavras, o desafio dessa jornada 
colaborativa foi encontrar, para cada letra, 
apenas uma que fosse bastante represen-
tativa dessa pauta. 

Esperamos que gostem!

Íris | Laboratório de Inovação e Dados do Go-
verno do Ceará
WeGov

Apresentação



Em inovação, articular significa reunir 
pessoas com diferentes habilidades para 
pensar e resolver problemas complexos 
em conjunto. Uma rede articulada pode 
tornar o fluxo de informações, conheci-
mentos e ideias mais poderoso.

articular



O bem público pode ser produzido por 
meio de inovações em políticas ou 
serviços públicos, em seus processos, 
meios de comunicação, pontos de con-
tato com a população e até mesmo no 
envolvimento dos(as) cidadãos(ãs) para 
participarem da gestão pública.

bem público



Ao inovar, você precisa de coragem para 
enfrentar os medos, desafios e obstácu-
los encontrados no setor público. Cora-
gem, em sua origem, significa “aquilo 
que vem do coração”. Que a inovação 
pulse em cada servidor(a)!

coragem



A diversidade potencializa a inovação. 
Quando atores com diversos conhecimen-
tos e diversas experiências e trajetórias se 
unem para produzir mudanças, há mais 
chances de produzir inovações que aproxi-
mem o Estado da(o) cidadã(o).

diversidade



O erro é a oportunidade de experimen-
tar no mundo real o que está no mundo 
das ideias. Ele é fundamental para o 
processo de aprendizagem, afinal  “é er-
rando que se aprende”.  Para a inovação, 
errar rápido significa aprender rápido, 
algo importante para testarmos as 
soluções inovadoras.

erro



Fazer é a palavra de ordem para inova-
doras e inovadores. Teve uma ideia? 
Prototipe, concretize, lance essa ideia ao 
mundo, abrace as sugestões e aprimore!  

fazer



Para ser inovador, não precisa ser gênio. 
Muitas ideias inovadoras são geniais por 
terem sido pensadas com método, suor e 
persistência de várias pessoas juntas. 

gênio



No processo de inovação, problemas são 
explorados e hipóteses são levantadas. 
Testar essas hipóteses tem a ver com ex-
perimentar. Portanto, errar, melhorar e 
tentar novamente são formas de pôr em 
prática soluções e promover a inovação.

hipótese



A inovação começa com uma ideia, com 
a imaginação. A imaginação movimenta 
o mundo. Imagine um resultado positivo, 
imagine um ambiente de mudança e 
imagine que tudo pode ser melhor.

imaginar



A inovação é uma jornada, não tem ponto 
final. É um caminho cheio de conexões, 
trocas de informações e experiências que 
decidimos trilhar.

jornada



A cientista e matemática negra desafiou 
os padrões do seu tempo e inovou. Seus 
cálculos ajudaram a missão Apolo 11, da 
Nasa, a ter sucesso e contribuíram para 
que o primeiro ser humano pisasse na 
Lua, em 1969. 

Katherine Johnson



O acesso das pessoas à leitura e à infor-
mação pública, mais do que uma neces-
sidade social, é um direito. Um texto pú-
blico acessível é sinônimo de cidadania.

linguagem simples



Às vezes, é preciso ter uma ideia do tipo 
"macete", um recurso criativo para fazer 
algo, um truque. Assim como a inovação, 
é algo que pode resolver um problema.

macete



Os métodos e as estratégias usados para 
inovar são reinventados constantemente, 
com o erro e a tentativa tendo a mesma 
importância do resultado final.

novo



Para inovar, é preciso romper com as 
tradições ultrapassadas e valorizar o novo, 
o fora do comum, o singular, ou seja, o 
original. No mundo inovador, a originali-
dade deve ser impulsionada e incentivada.

original



Todo problema é uma oportunidade para 
inovar. Identificar com precisão o problema 
leva a uma solução mais adequada.

problema



A quantidade de ideias importa na fase de 
ideação, momento em que nos reunimos e 
pensamos soluções para problemas ou de-
safios. Quanto maior o toró de ideias 
melhor!

quantidade



Para que a inovação aconteça, é preciso 
haver conexão entre as pessoas, formando 
redes colaborativas entre os órgãos e as 
entidades em conjunto com a comunidade.

redes



Nem tudo são flores para as mentes inova-
doras! Muita gente não vai querer sair 
assim tão fácil de uma agradável zona de 
conforto... Saiba engolir alguns sapos.

sapo



O mundo muda rápido, por isso precisa-
mos planejar com metodologias ágeis.
Não é sobre ter pressa, é sobre ser ágil e 
eficiente.

tempo



Uma solução só é inovadora se o ci-
dadão ou usuário percebê-la como algo 
útil na sua realidade. Uma solução, 
ainda que de última tecnologia, pode se 
tornar inútil se mal aplicada.

utilidade



Inovar é olhar para o futuro com a visão 
de um serviço público melhor, de um 
futuro próspero e de melhores opor-
tunidades para todos.

visão



A palavra Wow! (Uau! Opa!), que expres-
sa surpresa, é também usada para se 
referir a pessoa ou coisa que faça suces-
so ou cause boa impressão. A inovação 
faz sucesso, disso ninguém discorda. Ou 
por acaso você já viu alguém ser contra 
a inovação (abertamente)?

wow



Inovar parece ser só diversão, mas exige 
muito trabalho e conflito. Para ser inova-
dor, você precisa deixar a preguiça de 
lado e suar a camisa para mudar o seu 
modelo mental, de seus colegas, da alta 
administração e também da sociedade.

xô, preguiça



Yes porque a inovação diz sim para todas 
as ideias. Todas elas, mesmo as mais 
loucas. Afinal, das ideias mais ousadas 
nascem as inovações mais disruptivas.

Desculpem a palavra em inglês. A gente 
jura que tentou não usar uma palavra es-
trangeira, mas com a letra Y foi pratica-
mente impossível…

yes



Tenha zelo pelo outro, 
zelo pelo bem público, 
zelo pelas ideias 
e pelo processo.

zelo




