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1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

 

Título: Inovação Organizacional no Poder Legislativo. 

Instituição: Câmara dos Deputados 

Linha de Pesquisa: Gestão Pública no Poder Legislativo 

Resumo:  

 

2. OBJETIVO 

O objetivo geral do grupo é gerar conhecimento acerca de iniciativas de inovação 

organizacional no Poder Legislativo, em especial na Câmara dos Deputados. 

Nesse sentido, são pertinentes pesquisas com as seguintes temáticas: 

 Desenvolvimento de arcabouços teóricos que expliquem os fenômenos 

relacionados à inovação em organizações legislativas. 

 Análise, desenvolvimento ou aperfeiçoamento de modelos de gestão, 

tecnologias gerenciais ou estruturas organizacionais inovadoras aplicáveis ao 

Legislativo. 

 Análise do surgimento e institucionalização de práticas, modelos ou estruturas 

inovadoras no Legislativo, em suas diversas áreas. 

 

 

3. JUSTIFICATIVA 

Segundo o documento Measuring Public Innovation in Nordic Countries, conhecido 

como “Manual de Copenhagen”, entende-se como inovação no setor público:  

“… implementation of a significant change in the way an organisation 

operates in products provided. Innovations comprise new or significant 

changes to services and goods, operational processes, organisational 

methods, or the way the organisation communicates with customers.” 

(Bloch, 2010, p.14) 

Este conceito, semelhante ao que o Manual de Oslo (2005) estabeleceu para o setor 

privado, caracteriza a inovação como algo implementado, absorvido pela organização, e que 

gera mudança significativa em sua operação. Além disso, estabeleceu-se uma tipologia de 

inovação para o setor público: 
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 Inovação em produtos 

 Inovação em processos 

 Inovação organizacional 

 Inovação em comunicação 

Esse tem sido um dos principais referenciais utilizados por pesquisadores em inovação 

em todo o mundo para analisar as experiências neste campo. 

No caso do Brasil, o trabalho de Sousa et al (2015) analisa 323 experiências de 

inovação no serviço público federal no Brasil premiadas nas 16 edições (período de 1995 a 

2012) do concurso Inovação na Gestão Pública Federal, promovido pela Escola Nacional de 

Administração Pública (ENAP), identificou que aproximadamente 42% desse universo se 

constituía de inovações organizacionais. Os autores destacam esse achado como 

surpreendente, considerando as estruturas tipicamente burocráticas e normativas existentes na 

Administração Pública brasileira. 

Porém, olhando esse fato por um novo ângulo, é possível perceber que a inovação no 

serviço público brasileiro não é nova, em especial a do tipo organizacional. Por exemplo, a 

reforma administrativa da chamada Era Vargas, nos anos 1930, revolucionou a administração 

pública à época com o que havia de mais avançado em gestão. De forma idêntica, a reforma 

do aparelho do Estado nos anos 1990 modificou significativamente as estruturas e modelos de 

gestão da Administração. 

Tal percepção se reproduz também na Câmara dos Deputados. A implantação do 

planejamento estratégico, a partir da primeira década dos anos 2000, trouxe uma nova visão 

sobre gestão na Casa. Outras iniciativas seguiram essa trilha, tais como a implantação da 

Pauta Eletrônica no Plenário Ulysses Guimarães e nos plenários das Comissões Temáticas, o 

sistema de Subscrição Eletrônica de Proposições (apoiamento), a adoção de ações de 

educação para a Cidadania (Parlamento Jovem, Missão Pedagógica), dentre outras que se 

poderia citar. Apesar desse contexto, poucas dessas inovações foram estudadas em 

profundidade. 

Além disso, há diversas ideias geradas na Casa que poderiam gerar inovação em 

grande quantidade, tais como os trabalhos produzidos no âmbito dos diversos cursos 

promovidos pelo Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento (Cefor) ou ainda as 

propostas apresentadas nas edições do concurso Câmara em Ideias. 

Diante desse quadro, o GPE Inovação Organizacional no Poder Legislativo pretende 

deixar uma contribuição de caráter acadêmico e também pragmático acerca de como a 
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Câmara dos Deputados produz e incorpora inovações, bem como os facilitadores, barreiras e 

delimitadores existentes. 

 

4. REFERENCIAL TEÓRICO 

O referencial teórico básico utilizado pelo GPE trata da Inovação no Setor Público. 

Nesse sentido, inclui-se especialmente o Manual de Copenhagen (Bloch, 2010) e seus textos  

fundamentais. Além disso, destacam-se outros trabalhos tais como: 

• Schumpeter, J. Capitalismo, Socialismo e Democracia. 1984 

• Pinho, J.A.G; Santana, M. W. Inovação na gestão pública no Brasil: uma aproximação 

teórico-conceitual. 

• Kattel, R. et al. Can we measure public sector innovation? A literature review. 

• Martinez, L. Theoretical considerations about Innovation in the Public Sector. 2012 

• Sousa et al. Portraying innovation in the public service of Brazil: Frameworks, 

systematization and characterization. R.Adm., São Paulo, v.50, n.4, out.-dez. 2015. 

• De Vries, H.; Tummers, L. Innovation in the Public Sector: A Systematic Review and 

Future Research Agenda. SSRN Electronic Journal, jan. 2015. 

Outros referenciais específicos sobre temas correlatos, tais como Governança, Gestão 

no Legislativo, Finanças Públicas, Descentralização Administrativa, serão usados 

adicionalmente nas pesquisas que tratarão de inovações dentro dessas temáticas. 

 

5. METODOLOGIA 

As pesquisas desenvolvidas no âmbito deste GPE utilizarão as metodologias 

adequadas aos objetivos pretendidos, as quais serão detalhadas à medida que os trabalhos 

forem encaminhados. 

 

6. CRONOGRAMA 

Os integrantes do GPE produzirão os seguintes resultados acadêmicos, conforme 

cronograma estabelecido: 

 

Integrante Produto Início Fim 

Nelson Santos Filho, 

Fabiano Schwartz, 

Lívia Silva, Sérgio 

Modelo de Governança e 

Gestão de Casas 

Legislativas – modelo 

Outubro/2017 Fevereiro/2018 
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Falcão básico 

Nelson Santos Filho, 

Fabiano Schwartz, 

Lívia Silva, Sérgio 

Falcão 

Modelo de Governança e 

Gestão de Casas 

Legislativas – questionário 

de auto-avaliação 

Março/2018 Junho/2018 

Naiça Bowen, Nelson 

Santos Filho 

 

A institucionalização das 

lideranças partidárias na 

Câmara dos Deputados 

- Agosto/2018 

Vanildo da Cunha 

Menezes, Nelson 

Santos Filho 

Regime de competência 

contábil na Câmara dos 

Deputados: uma análise do 

processo de 

institucionalização. 

Janeiro/2018 Dezembro/2019 

Maria do Socorro Dias 

Aires de Carvalho, 

Nelson Santos Filho 

 

Uma análise do processo 

de primeira alocação de 

servidores efetivos na 

Câmara dos Deputados 

Janeiro/2018 Dezembro/2019 

Lilia Ribeiro 

Fernandes, Nelson 

Santos Filho 

 

Criação de entes de 

administração indireta na 

estrutura da Câmara dos 

Deputados 

Janeiro/2018 Dezembro/2019 
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