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Manual quer inspirar prefeitos a inovar em
gestão pública
Difícil situação fiscal dos municípios pede governos mais eficientes

Por Hugo Passarelli — São Paulo

12/03/2020 12h17 · Atualizado 

   

A situação fiscal difícil dos municípios e as dificuldades regulatórias levaram a uma

iniciativa para tentar disseminar boas práticas de inovação. Debates realizados

desde o ano passado por dirigentes e secretários municipais resultaram na criação

de um manual, lançado ontem em Florianópolis, com um compilado de experiências

e uma espécie de passo a passo para dinamizar a gestão pública.

O documento destaca que, a partir da lei federal 10.973, de 2004, boa parte dos

Estados elaborou legislação própria sobre o tema, mas o mesmo não ocorreu nos

municípios. “Enquanto 22 Estados conseguiram avançar na regulação da inovação,

menos de 30 cidades contam com legislação adequada para isso”, afirma Marcelo

Cabral, gerente do Instituto Arapyaú.
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A entidade é uma das autoras manual em conjunto com o Fórum Inova Cidades,

espaço criado no ano passado com representantes do poder público. Segundo

Cabral, a ideia neste momento é que o documento sirva de apoio para um universo

de cerca de 400 cidades com mais de 80 mil habitantes, em tese as com maior

chance de implementar uma governança própria de inovação.

Ele explica que, a partir de casos de sucesso, cada local pode fazer o diagnóstico do

que precisa ser feito para destravar ações, como a contratação de startups. “A

inovação pode ter diferentes matizes e vieses. Algumas estão mais voltadas para a

gestão governamental, isto é, o processo de compras ou licitações públicas, e outras

cidades trabalham para formar polos de inovação”, afirma.

O campo é fértil para os prefeitos buscarem soluções para problemas corriqueiros,

como o transporte de funcionários por aplicativo ou em tratamentos do Sistema

Único de Saúde (SUS). A cidade de Penedo, em Alagoas, se valeu do arcabouço

jurídico já sancionado pelo governo federal para dispensar licitação e contratar a

startup PSG Medical, que desenvolveu ferramentas de inteligência artificial para

monitorar doentes crônicos.
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Com isso, a prefeitura local economizou, entre 2018 e 2019, R$ 12 milhões ao

reduzir em 90% os atendimento em Unidade de Pronto Atendimento (UPAs) e

diminuir em 56% o número de internações dos doentes crônicos.

Um dos entraves mais recorrentes citados pelos prefeitos é a falta de segurança

jurídica ao tentar adotar processos inovadores, afirma Diogo Santana, sócio do

escritório VMCA, que também ajudou na elaboração do documento. “Existe um

conjunto de regras muito específicas que tornam difíceis provar que uma solução

inovadora é, de fato, a mais adequada”, afirma.

Segundo Santana, há um o descasamento entre a oferta e a demanda pública por

inovação. “Desde 2004, criamos ecossistemas de inovação da mais alta

complexidade, muitos com incentivos públicos, o que tirou do empreendedorismo

essa coisa mais ‘heróica”, afirma, citando exemplos como o Porto Digital, em Recife,

e as iniciativas adotadas pela cidade de Curitiba.

Ao mesmo tempo, o poder público não acompanhou essas mudanças, diz o

advogado. “Os governos não aprimoraram seus mecanismos para fazer a

contratação dessas soluções inovadoras já existentes”, diz.

Parte do trabalho para trazer a inovação para as políticas públicas inclui aproximar

os municípios nas discussões com a União, diz Cris Alessi, presidente do Fórum

Inova Cidades. “É preciso ter voz também nos fóruns nacionais com o Ministério da

Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) e o do Desenvolvimento

Regional”, afirma.
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12/03/2020 14:16 — Em Finanças

Anúncio do Fed ameniza perdas do Ibovespa e avanço do dólar

12/03/2020 14:11 — Em Finanças

Bolsonaro faz teste para detectar coronavírus, diz fonte do Planalto
Secretário de Comunicação Social do Planalto que viajou com o presidente foi diagnosticado
com o vírus

12/03/2020 14:07 — Em Política

Trump diz que não teve tempo de consultar europeus antes de
anunciar veto a voos
O presidente afirmou que pode prolongar o veto a voos da Europa ou encurtá-lo,
dependendo do avanço da epidemia
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12/03/2020 13:57 — Em Mundo

Trump diz não estar preocupado com teste positivo de Wajngarten
O secretário de Comunicação da Presidência esteve na comitiva de Jair Bolsonaro que se
encontrou com o mandatário americano no fim de semana
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VEJA MAIS

Ansiedade é normal na crise e governo tem como enfrentá-la, diz
Guedes
Em mais um dia de pânico no mercado, bolsa brasileira teve negociações suspensas por duas
vezes nesta quinta-feira; dólar bateu R$ 5
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