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RESUMO 

Em gestão pública o processo de inovação pode contribuir sobremaneira para 
eficiência das ações governamentais. Sob esse aspecto, por meio de 
Innovation policy o estado pode otimizar suas entregas, atendendo melhor a 
população. A innovation policy é entendida como um instrumento para a 
realização da inovação. A simples produção de conhecimento por si, portanto, 
só não é suficiente para gerar inovação (ELIZABETH e DANIEL_2019). Para 
ter efeito social, é preciso que esse conhecimento seja praticado, isto é, ser 
incorporado em práticas, processos ou produtos. Borrás e Edquist (2013) 
comentam: “A innovation policy compreende todas as ações combinadas que 
são empreendidas por organizações públicas que influenciam os processos de 
inovação”.  Este trabalho parte da premissa de que qualquer gestor público 
possui potencial para inovar, em especial as gestões municipais. Inovação 
sendo entendida aqui como o processo de planejamento e gestão que cria 
algo novo, os quais sejam assimilados e utilizados pela sociedade. O objetivo 
principal desse trabalho é expor as experiencias municipais de políticas 
públicas inovadoras (Innovation policy) implementadas por gestores públicos 
nas cidades brasileiras.  
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ABSTRACT 

In public management, the innovation process can greatly contribute to the efficiency 
of government actions. In this regard, through an Innovation policy, the state can 
optimize its deliveries, better serving the population. The innovation policy is 
understood as an instrument for carrying out innovation. The simple production of 
knowledge by itself, therefore, is not enough to generate innovation (ELIZABETH and 
DANIEL_2019). To have a social effect, this knowledge must be practiced, that is, 
incorporated into practices, processes or products. Borrás and Edquist (2013) 
comment: “The innovation policy comprises all the combined actions that are 
undertaken by public organizations that influence the innovation processes”. This 
work starts from the premise that any public manager has the potential to innovate, 
especially municipal administrations. Innovation being understood here as the 
planning and management process that creates something new, which can be 
assimilated and used by society. The main objective of this work is to expose the 
municipal experiences of innovative public policies (Innovation policy) implemented 
by public managers in Brazilian cities. 
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