
Projeto de Contratação de Inovação na 
Administração Pública

Webinário

A Jornada de 
Contratação por ETEC



coLAB-i

Espalhar a inovação 
na Administração 
Pública em 
benefício da 
sociedade.





Design Thinking



Fase I - Desafio inicial

Como podemos contribuir para a 
Administração Pública Federal 
contratar soluções inovadoras 
para as necessidades da sociedade 
com eficiência e eficácia, 
considerando a legislação atual?



Fase II – Pesquisa



Fase II – Resultados da pesquisa

• 2560 respostas

• 96,1% concordam que a Adm. Pública precisa buscar soluções 

inovadoras

• 80% aprox. acham adequado que os órgãos de controle 

orientem a Adm. Pública nas contratações de inovação



Fase II – Workshop

Como podemos aproximar o 
controle do gestor público, ao 

longo do processo de 
contratação de soluções 
inovadoras, e atender os 
problemas da sociedade 

identificados?



Fase III - ETEC

Procura-se
um gestor 

prototipador!!!



Desenvolvimento e aquisição de 
quatro protótipos de um sistema 

de navegação inercial.

Fase III - ETEC



• Capacitação em ETEC

• Acompanhamento da experiência junto à AEB

• Workshops com órgãos de controle

• Apoio de especialistas

• Benchmarkings

• Consolidação dos conhecimentos e experiências em 4 produtos

Fase III - ETEC





Jornada para a contratação de ETEC









Próximos passos

• Curso online sobre ETEC (em planejamento)

• Curso de Negociação 

• Continuar o acompanhamento da ETEC da AEB e aprofundar 
análises em pontos críticos 

• Aplicação dos produtos em outras iniciativas de contratação 
por ETEC

• Feedbacks e sugestões de aprimoramento dos produtos e 
incorporação em novas versões



https://portal.tcu.gov.br/colab-i/

Produtos:

Feedbacks e contato:

Carla Motta

cepi@tcu.gov.br



• Ponto de partida: problema a ser solucionado

• Falha de mercado: solução que depende de P&D, risco tecnológico

• Estado assume grande parte do risco tecnológico

• Mercado é ouvido previamente

• Negociação: propriedade intelectual, transferência tecnológica, tipos de 
remuneração.

• Contratação: um ou mais fornecedores, diferentes soluções tecnológicas, 
fases em funil

• Comitê de especialistas

Fase III - ETEC


