
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 2ª REGIÃO

PORTARIA Nº 43, DE 14 DE MARÇO DE 2022.

Institui o Laboratório de Inovação da Procuradoria Regional da República –
2ª Região e define sua composição.

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA

DA 2ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais, nos termos dos poderes que lhe são conferidos

pelo artigo 50, II, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, pelo artigo 55, do Regimento

Interno Diretivo do Ministério Público Federal (Portaria PGR nº 357 de 5 de maio de 2015) e pela

Portaria PGR nº 601, de 29 de setembro de 2021;

CONSIDERANDO a  Lei  nº  14.129 de  29  de  março de  2021,  que  dispõe  sobre

princípios, regras e instrumentos para o Governo Digital e para o aumento da eficiência pública;

CONSIDERANDO o Mapa Estratégico Nacional 2020-2029, do Conselho Nacional

do Ministério Público (CNMP), que define a inovação como um de seus valores;

CONSIDERANDO a publicação do Diagnóstico do Ecossistema de Inovação do MP

e do Manifesto Inova Ministério Público, elaborados pela Escola Superior do Ministério Público da

União (ESMPU);

CONSIDERANDO a Portaria PGR/MPF nº 3, de 11 de fevereiro de 2022 que Institui

o  Planejamento  Estratégico  do  Ministério  Público  Federal  para  o  período  2022-2027,  com  o

Objetivo Estratégico 08: Fomentar a cultura e as ferramentas de inovação com vistas à eficiência,

resolutividade e simplificação";

CONSIDERANDO a  Portaria PGR/MPF nº 875 de 12 de setembro de 2017, que

institui a Política de Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) e estabelece o Programa Nacional de

Qualidade de Vida no Trabalho no âmbito do Ministério Público Federal;

CONSIDERANDO a Portaria PGR/MPF n° 33 de 24 de janeiro de 2019, que institui

a Política de Inovação Sustentável no âmbito do Ministério Público Federal;

CONSIDERANDO a Portaria PRR2 nº 232 de 8 de novembro de 2021, que cria a

Comissão do Laboratório de Inovação da Procuradoria Regional da República - 2ª Região.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp75.htm
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/233672
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/169601
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/118350
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/235937
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14129.htm
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/229698
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/26587/PT_PGR_MPF_2015_357.pdf


RESOLVE:

Art. 1º. Instituir o Laboratório de Inovação no âmbito da Procuradoria Regional da

República da 2ª  Região,  com suas  diretrizes  e  planejamentos  presentes  no Plano de Gestão de

Inovação, em anexo a esta portaria;

Art.  2°.  Nomear  os  integrantes  do  Laboratório  de  Inovação,  responsáveis  pela

implementação e execução do Plano de Gestão de Inovação (PGI):

Alexandre dos Santos Luna, matr. 22107;

Anna Beatriz Rodrigues Campello de Freitas Penalber, matr. 6758;

Celia Regina Gonçalves Lima, matr. 25832;

Daniel Santiago Coutinho de Miranda, matr. 28311, (Primeiro Secretário);

Elielson Macedo Feliciano, matr. 3422 (Presidente);

Hassany Alaouieh Chaves, matr. 15079;

Júlio Cesar Dias de Souza, matr. 22045;

Lissandra Santos Vieira, matr. 21238 (Segundo Secretário).

Art 3°. Para efeitos de bonificação por meio do Programa Motivação, considerar-se-a

o Laboratório de Inovação como uma das  comissões  permanentes  da Procuradoria Regional  da

República - 2ª Região;

Art.  4º.  Esta Portaria  entra em vigor  na data  de sua publicação,  revogando-se as

disposições em contrário.

ARTUR DE BRITO GUEIROS SOUZA

Este texto não substitui o publicado no DMPF-e, Brasília, DF, 18 mar. 2022. Caderno Administrativo,
p. 3.

http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/237613
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/237613
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1 - Introdução

A Comissão do Laboratório de Inovação da Procuradoria Regional da República -
2ª  Região,  instituída pela  Portaria PRR2ª  Nº 232/2021, apresenta,  por este  documento, o
Plano de Gestão de Inovação desta Unidade do Ministério Público Federal (PGI-PRR2).

Esse Plano se baseia no “Framework de Inovação: modelo aberto RYO-PGI para
Modelagem, Implementação e Operação de Plano de Gestão de Inovação nas organizações”
da autoria de Ricardo Yogui (2015). O referido modelo se encontra licenciado pelo regime do
Creative Commons.

A Comissão trabalhou com o propósito  de “unir  forças,  ideias  e pessoas  para
otimizar o que fazemos no MPF para fazermos mais para a sociedade”. Esse lema surgiu da
participação da equipe da PRR21 no iLabthon (2021), um hackathon voltado para criação de
Laboratório de Inovação.

A  partir  do  objetivo  geral  de  implementar  o  Framework  de  Inovação  do
Laboratório de Inovação da Procuradoria Regional da República - 2ª Região, dois objetivos
específicos foram traçados: a) aplicar o Framework de Inovação para criar o Plano de Gestão
de Inovação (PGI); b) relatar o processo de trabalho da Comissão na construção do PGI. Os
dois objetivos podem ser percebidos ao longo de todos os capítulos.

O PGI  do Laboratório  estabelece  uma relação profícua  entre  a  Academia  e  o
Laboratório de Inovação. Atende à visão e à missão institucionais, ao alinhar os objetivos do
Laboratório ao Objetivo Estratégico 08 (OE08) do Ministério Público Federal, de “fomentar a
cultura e as ferramentas de inovação com vistas à eficiência, resolutividade e simplificação”.

A Comissão realizou 24 horas de treinamento teórico e prático em Framework de
Inovação  e  reuniões  para  a  construção  do  PGI.  Os  resultados  alcançados  durante  os
treinamentos  foram,  em  grande  parte,  aproveitados  pela  Comissão  após  deliberação  nas
reuniões. Houve trabalhos de cocriação síncronos e assíncronos ao longo da construção do
PGI.

O capítulo 2 - Integrantes do Laboratório -  apresenta os membros da Comissão
que  trabalharam na  criação  do  PGI  e  indica  seus  nomes  como  membros  fundadores  do
Laboratório de Inovação. Neste capítulo, são listadas, ainda, as competências desejáveis a
serem encontradas na composição deste laboratório.

O capítulo 3 - Objetivos Estratégicos do Laboratório -  apresenta os Objetivos e
Resultados-Chave (OKR) alinhados aos Objetivos Estratégicos do MPF.

 
O  capítulo  4  -  Proposta  de  inovação  -  Elege  um  OKR  alinhado  ao  OE14,

problematiza e estabelece desafios ao Laboratório de Inovação.

O capítulo 5 - Banco de ideias -  Define o conceito de Banco de Ideias, explica o
processo de taxonomia,  sugere duas  possíveis  estruturas  para este  Banco e as  formas de
alimentação de ideias.

1A equipe, autorizada pelo Procurador Chefe em exercício, Dr Flávio Paixão,  era composta pelos servidores
Carlos Wagner Santos, matr. 29114;  Daniel Santiago Coutinho de Miranda, matr. 28311;  Elielson Macedo
Feliciano, matr. 3422; Lissandra Santos Vieira, matr. 21238. A equipe foi mentoreada, voluntariamente e sem
ônus,  por um hackatonista experiente, Husseyn Alaouieh Chaves da SPRINT7.

http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/233672
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O capítulo 6 - Filtro - informa os objetivos teóricos dessa etapa do Framework e sua
relação com o Banco de Ideias.

O capítulo 7 - Funil de Inovação - apresenta a Estrutura Analítica de Projetos (EAP) e as
fases do Funil de Inovação.

O capítulo 8 - Gestão da Comunicação - estabelece o Plano Geral de Comunicação.

O capítulo 9 - Lições aprendidas - apresenta a importância dessa etapa do Framework
para a gestão de conhecimento.

O capítulo 10 - Retroalimentação (Feedback Loops) e Promoção da Cultura de Inovação
- apresenta os  itens  que retroalimentam o Framework  no contexto da promoção da cultura de
inovação.



2 - Integrantes do Laboratório

Dos integrantes do Laboratório de Inovação é desejável a manifestação de competências
específicas,  cuja  listagem  orientará  o  Laboratório  no  processo  de  recrutamento,  treinamento,
desenvolvimento e retenção de seus membros.

2.1 - Competências
Competência é o conjunto de conhecimento, habilidades e atitudes que, postos em ação

no contexto do trabalho, produzem resultados em prol dos objetivos institucionais. Nas palavras do
Dicionário de Competências do MPF, competência é o:

(...) conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que, contando com o devido suporte
organizacional,  são colocados em  prática  nas  situações  de  trabalho,  produzindo um
resultado que contribui para o alcance dos objetivos institucionais (BRASIL, 2017, p.11).

A lista que segue aponta para as competências esperadas da equipe do Laboratório de
Inovação
 

- Comunicação;
- Autodesenvolvimento;
- Autogestão;
- Relacionamento interpessoal;
- Foco no resultado;
- Adaptabilidade;
- Fluência em análise de dados;
- Domínio das políticas institucionais;
- Foco no usuário;
- Curiosidade;
- Habilidade de construção de narrativas;
- Aderente às políticas de Feedback;
- Empatia;
- Acolhimento;
- Escuta ativa;
- Visão sistêmica;
- Aprendizagem Contínua;
- Capacidade de Liderança;
- Cultura Organizacional;
- Impulsionador de inovação;
- Conhecimento de metodologias ágeis;
- Direito ágil.

2.2 - Comissão de criação do Laboratório
A comissão foi criada a partir da Portaria PRR2 Nº 232/2021 e seus integrantes foram

convidados pelo membro Presidente nomeado por esta portaria, com a seguinte composição:

Presidente

- ELIELSON MACEDO FELICIANO, matr. 3422.

Secretários

- DANIEL SANTIAGO COUTINHO DE MIRANDA, matr. 28311; 

http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/233672


- LISSANDRA SANTOS VIEIRA, matr. 21238

Integrantes

- ALEXANDRE DOS SANTOS LUNA, matr. 22107;
- ANNA BEATRIZ RODRIGUES CAMPELLO DE FREITAS PENALBER, matr. 6758;
- CELIA REGINA GONÇALVES LIMA, matr. 25832;
- HASSANY ALAOUIEH CHAVES, matr. 15079; 
- JULIO CESAR DIAS DE SOUZA, matr. 22045.

Os integrantes da Comissão seguem indicados para membros fundadores do Laboratório
de Inovação da PRR2, conforme deliberação do Procurador Chefe da Unidade, através da Portaria
que constitui o Laboratório de Inovação.  

2.3 - Competências construídas em ação
A  Comissão  foi  submetida  a  24  horas  de  treinamento  telepresencial  que  se

caracterizaram por conteúdo teórico sobre Framework de Inovação, através de dinâmicas de Design
Thinking aplicadas em conjunto com outras metodologias ágeis.

Ao longo de todo o processo a Comissão foi guiada por dinâmicas de sprint  pelo Sprint
Master2 Husseyn Alaouieh Chaves (apoio técnico)3, juntamente com o servidor  Elielson Macedo
Feliciano e Raquel Fragoso Araujo (apoio técnico), como co-designer instrucional do processo de
treinamento4. Os três nomes atuaram como facilitadores do processo, sem ônus de capacitação para
a instituição. 

O processo de capacitação foi orientado pelos seguintes objetivos de aprendizagem:  

‐ Definir objetivos claros e realizar entregas com foco no resultado;
‐ Trabalhar com ferramentas online e propor ideias bem estruturadas;
‐ Conduzir o trabalho em equipe e inovar através da construção coletiva;
‐ Desenvolver a segurança necessária para inovar.

A comissão, se utilizando da modelagem de Design Sprint, metodologia originária do
Google Ventures que alia Design Thinking com metodologias ágeis, produziu:

‐ Mais de 100 ideias de inovação;
‐ Selecionou as melhores com base filtros;
‐ Criou formulários para criação de Banco de Dados;
‐ Um board colaborativo (MIRO)  com mais de 1500 elementos e anotações;
‐ O presente PGI com base no Framework de Inovação (RYO-PGI);
‐ Logomarca do Laboratório.

2Sprint Master é o facilitador de um sprint. (PINHEIRO, 2017).  Design Sprint é um workshop em equipe, focado no
trabalho individual, em tempo para criar um protótipo e em um prazo impreterível. 

3Apoio  Técnico,  no  âmbito  desse  documento,  refere-se  a  especialistas  externos  ao  MPF  que  realizaram
voluntariamente,  e sem ônus para a instituição, apoio para a criação das capacitações em Framework de Inovação
(RYO-PGI).  Conduziram,  com  técnicas  de  metodologias  ágeis,  o  processo  da  criação  do  PGI  no  ambiente  da
capacitação ministrada aos integrantes da Comissão.

4PGEA Nº 1.02.000.001929/2021-69.



3 - Objetivos Estratégicos do Laboratório
Um objetivo deve ser significativo, concreto, orientado para ações e, quando possível,

inspirador.  (DOERR, 2019).  Dessa forma a Comissão escolheu um único  Objetivo  Estratégico,
dentre  os elencados na Portaria   PGR/MPF Nº 3/2022  .

3.1 - Objetivos Estratégicos do Ministério Público Federal
A  Comissão  analisou 19  Objetivos  Estratégicos  do  MPF  elencados  na  Portaria

PGR/MPF Nº 3/2022, quais sejam:

OE01 -  Aprimorar  o  combate  à  corrupção  e  a  repressão  ao  crime  organizado,  por  meio  de
inteligência e especialização;

OE02 - Fortalecer a atuação coordenada, transversal e harmônica na promoção e na defesa dos
direitos humanos, do meio ambiente e das comunidades indígenas e tradicionais;

OE03 - Desenvolver mecanismos, com ênfase em tecnologia, para fortalecer o combate ao desvio
de recursos públicos e o acompanhamento das políticas públicas;

OE04 - Fomentar a atuação cooperativa com demais órgãos, instituições e com a sociedade civil;

OE05 - Potencializar o uso das ferramentas negociais e restaurativas com vistas à resolutividade e à
pacificação de conflitos;

OE06 -  Aprimorar  os  processos  de  investigação,  perícia  e  diagnóstico,  com  uso  intensivo  de
tecnologia, tendo por foco a resolutividade e a eficiência;

OE07 -  Aperfeiçoar  a  comunicação,  com  uso  de  linguagem  simples  e  acessível  e  ênfase  na
interatividade e na integração;

OE08 - Fomentar a cultura e as ferramentas de inovação com vistas à eficiência, resolutividade e
simplificação;

OE09 - Otimizar a gestão de pessoas, materiais e dados, com foco na eficiência, sustentabilidade e
economicidade;

OE10 - Aprimorar os processos de trabalho, conferindo-lhes utilidade e eficiência;

OE11 - Racionalizar a estrutura organizacional e a distribuição geográfica do MPF, com ênfase na
modernização e especialização, promovendo a atuação ministerial desterritorializada, sempre que
conveniente ao interesse público;

OE12 - Prover soluções tecnológicas integradas, sustentáveis e estáveis, com foco na segurança da
informação, na simplicidade e na necessidade dos usuários;

OE13 - Incrementar o uso de inteligência artificial para auxiliar no processo de tomada de decisões
e na automatização de procedimentos;

OE14 -  Aprimorar  o  desenvolvimento  de  pessoas,  com  base  em  competências,  na
interdisciplinaridade e na disseminação do conhecimento;

OE15 - Garantir a efetividade das ações de qualidade de vida e de bem-estar no trabalho presencial
e remoto;

http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/235937
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/235937
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/235937


OE16 - Garantir a valorização profissional, a retenção e o fomento de novos talentos, com foco na
produtividade;

OE17 -  Aprimorar  a  gestão  do  conhecimento,  fomentando  a  produção,  a  organização  e  o
compartilhamento de informações, conhecimento e boas práticas institucionais;

OE18 -  Promover  o  alinhamento  da  gestão  orçamentária  e  financeira  com  as  prioridades
estratégicas, aprimorando os mecanismos de transparência e otimização da execução orçamentária,
observadas as diretrizes nacionais, a racionalidade, a eficiência e a economicidade;

OE19 - Intensificar a interação e cooperação com os demais ramos do Ministério Público e demais
instituições públicas, com foco na troca de experiências, na eficiência e na economicidade.

3.2 - Potenciais Objetivos

Para que o trabalho do Laboratório seja eficiente, foi necessário afunilar quais OE´s
seriam tratados de forma central. Dos 19 OE’s, a comissão propôs quatro Objetivos para o processo
de exploração:

OE08 - Fomentar a cultura e as ferramentas de inovação com vistas à eficiência, resolutividade e
simplificação;

OE10 - Aprimorar os processos de trabalho, conferindo-lhes utilidade e eficiência;

OE14 -  Aprimorar  o  desenvolvimento  de  pessoas,  com  base  em  competências,  na
interdisciplinaridade e na disseminação do conhecimento;

OE17 -  Aprimorar  a  gestão  do  conhecimento,  fomentando  a  produção,  a  organização  e  o
compartilhamento de informações, conhecimento e boas práticas institucionais.

A comissão chegou a esses resultados por meio de dinâmicas ágeis de brainstorm que,
através de processos sucessivos de divergência e convergência,  oportunizaram um entendimento
aprofundado  sobre  a  área  que  o  Laboratório  irá  atuar.  O  método  consiste  em  iniciar  pela
problematização (O que nos impede de atingir o OE?; Como poderíamos atingir o OE?), depois se
define  uma estratégia de abordagem  (descobrir e definir o problema e sua causa-raiz), por fim, se
executa a solução (desenvolver e entregar a solução). Conforme imagem do Duplo Diamante5: 

5O “duplo diamante” é o nome do processo de design de soluções popularizado pelo British Design Council. (BRITISH
DESIGN COUNCIL,  2007)



Figura: Duplo diamante. Adaptado. (BRITISH DESIGN COUNCIL,  2007)

Dessa  forma,  a  partir  dos  OE’s  acima  elencados,  foram  propostos  objetivos
correspondentes.

3.3 - Objetivos propostos
A partir dos Objetivos Estratégicos (OE’s), foram selecionados quatro para orientarem

os futuros Objectives and Key Results (OKR)6, ou Objetivos e Resultados-Chave, foram eles os
OE08, OE10, OE14 e OE17. 

Segundo John Doerr (2019), OKR é “um protocolo colaborativo de definição de metas
para empresas, equipes e indivíduos” e remonta ao professor e executivo Andy Groove.

Esse protocolo é uma metodologia fundamental para ajudar a garantir que a instituição
concentre esforços nas mesmas questões importantes.

Os  OKR’s  do  Laboratório  de  Inovação  foram construídos  considerando-se  os  OE’s
escolhidos pela Comissão, conforme se segue:

6Objective Key Results, segundo John Doerr  é “um protocolo colaborativo de definição de metas para empresas,
equipes e indivíduos”. (...) “Uma metodologia de gestão que ajuda a garantir que a empresa concentre esforços nas
mesmas questões importantes em toda a organização”. Por Objetivo entenda-se “O QUE deve ser alcançado, nem mais
nem menos.” (DOERR, 2019)



OKR A (OE08)

Objetivo
Fomentar a cultura e as ferramentas de inovação com vistas à eficiência, resolutividade e
simplificação.

Resultados-chave
‐ Capacitar 20% do público interno em ferramentas de inovação;
‐ Aumentar a participação do público interno de diferentes setores a 40% nos 
treinamentos oferecidos;
‐ Promover pelo menos 8 capacitações internas com temática inovadora;
‐ Identificar 1 necessidade de inovação por setor.

Prazo
‐ 1 ano.

Periodicidade da medição
‐ Trimestral.

OKR B (OE10) 

Objetivo
Aprimorar os processos de trabalho, conferindo-lhes utilidade e eficiência.

Resultados-chave
‐ Escolher 2 rotinas a mapear por setor;
‐ Elaborar 1 tutorial acessível sobre mapeamento de processos;
‐ Capacitar 1 pessoa por setor para a prática do redesenho;
‐ Identificar,  com  integrantes  da  unidade,  prioridades  de  processos  em  50%  dos
setores;
‐ Implementar melhorias em 6 processos de trabalho (workflow).

Prazo
‐ 1 ano.

Periodicidade da medição
‐ Trimestral.

OKR C (OE14)

Objetivo
Auxiliar  no  desenvolvimento  de  treinamentos,  visando  o  aperfeiçoamento  das
competências necessárias.

Resultados-chave 
‐ Obter 80% de respostas dos setores em consultas sobre demandas de capacitações;
‐ Entregar pelo menos 2 cursos;
‐ Promover 1 levantamento de competências  para o público interno em geral;
‐ Produzir 10 projetos básicos de capacitação;
‐ Realizar 4 levantamentos de necessidade de capacitação. 

Prazo
‐ 1 ano.



Periodicidade da medição
‐ Trimestral.

OKR D (OE17)

Objetivo
Aprimorar  a  gestão  do  conhecimento,  fomentando  a  produção,  a  organização  e  o
compartilhamento de informações, conhecimento e boas práticas institucionais.

Resultados-chave
‐ Incorporar 1 rotina de coleta de dados feita pela comissão nos setores;
‐ Publicar  na  Revista  da  PRR2  pelo  menos  2  artigos  sobre  os  conhecimentos
adquiridos;
‐ Realizar 1 protótipo de levantamento dos conhecimentos produzidos em 1 setor;
‐ Dispor de 1 formulário para contribuições voluntárias na intranet;
‐ Divulgar  12  painéis  mensais  de  divulgação  de  conhecimentos  adquiridos  e/ou
conteúdo produzido.

Prazo
‐ 1 ano.

Periodicidade da medição
‐ Trimestral.

A  comissão,  ao  priorizar  quatro  Objetivos  Estratégicos  (OE’s),  busca  concentrar
esforços naquilo que julgou mais relevante, realizando um processo de priorização, por meio de
uma matriz que avaliasse esses Objetivos, comparando-os entre si quantos aos seguintes critérios,
especificidade, mensurabilidade, exequibilidade, relevância e temporalidade.



3.4 - Avaliação dos Objetivos
SMART é  uma  matriz  de  priorização  de  metas.  Estabelecer  metas  SMART é  uma

estratégia importante para conduzir a instituição aos resultados com mais efetividade. O acrônimo
SMART,  empregado  pela  primeira  vez  por  George  Doran,  se  refere  a  Specific  (específico);
Measurable (mensurável); Attainable (exequível); Relevant (relevante); e Time-bound (temporal).
(SCOTT, 2014)

Ao analisar os OKR’s, por meio da matriz SMART, a comissão atribuiu pontos segundo
cada critério SMART e chegou às conclusões expressas na tabela que segue.

Objetivo S M A R T TOTAL

OKR A - Engajar o público interno em práticas e 
conhecimentos sobre inovação em um espaço 
seguro.

26 17 21 30 19 113

OKR B - Facilitar o redesenho dos processos de 
trabalho das unidades, amparando a evolução do 
trabalho remoto.

26 23 25 30 20 124

OKR C - Auxiliar no desenvolvimento de 
treinamentos, visando o aperfeiçoamento das 
competências necessárias.

26 26 26 29 23 130

OKR D - Estimular o compartilhamento de 
conhecimentos adquiridos, com a ordenação e 
divulgação dos conteúdos produzidos.

25 24 26 26 21 122

Tabela 1 - Pontuação dos OKR´s na matriz de avaliação SMART

Ao somar a pontuação de cada critério SMART, o OKR C recebeu a pontuação mais
alta, o que elege esse  OKR como prioritário, pois é o que tem a maior possibilidade de efetivação e
geração de resultados.



4 - Proposta de inovação

4.1 - Orientação da proposta - OKR
O  Objetivo  priorizado  encontrará  sua  efetivação  através  dos  objetivos  específicos

elencados como resultados-chave.

OKR C (OE14)

Objetivo
Auxiliar  no  desenvolvimento  de  treinamentos,  visando  o  aperfeiçoamento  das
competências necessárias.
Resultados-chave 
‐ Obter 80% de respostas dos setores em consultas sobre demandas de capacitações;
‐ Entregar pelo menos 2 cursos;
‐ Promover 1 levantamento de competências  para o público interno em geral;
‐ Produzir 10 projetos básicos de capacitação;
‐ Realizar 4 levantamentos de necessidade de capacitação. 
Prazo
‐ 1 ano.
Periodicidade da medição
‐ Trimestral.

4.2 - Problematização do Objetivo

A problematização é a proposição do objetivo na forma interrogativa, conduzindo na
busca pelas causas-raiz.

O problema principal foi definido pela Comissão a partir da problematização do OKR
escolhido  e  pode  ser  assim  enunciado:  “Por  que  não  auxiliamos  no  desenvolvimento  de
treinamentos, visando o aperfeiçoamento das competências necessárias?”

Metodologicamente a primeira resposta que surgir precisará ser aprofundada. A técnica
utilizada é a dos 5 porquês7, originária da administração da Toyota, que se utilizava do diagrama de
Ishikawa, também conhecido como gráfico “espinha de peixe”. A apresentação que a Comissão
utilizou é mais recente e é conhecida como drill down8.

O foco é trazer à tona a causa-raiz pela aplicação da técnica dos “5 porquês”, que se
caracteriza  por,  a  cada  resposta,  perguntar  mais  uma vez  “por  quê”,  até  o  nível  de  5  porquês
aplicados.

A análise do drill down, realizada pela comissão, não escolheu necessariamente o último
nível de “porquê”, mas aquele que, em comparação com os outros, demonstrou melhor a causa-raiz.

7Os 5 porquês é uma ferramenta para achar a causa raiz de um problema. Ele consiste em perguntar 5 vezes o porquê o
problema aconteceu. Geralmente as pessoas ficam preocupadas em solucionar o problema, mas em muitos casos se a
verdadeira causa dele não for solucionado, ele irá acontecer novamente outras vezes. (SIGMAX, 2021)

8Drill down permite ao usuário “passar de uma informação para outra enquanto ainda se analisa o mesmo conjunto de
dados. O reconhecimento instantâneo de diferentes profundidades dos dados também permite analisar detalhadamente a
composição dos números intrínsecos nos relatórios Drill Down.” (CONSISTEM, 2021)



A causa que se busca vai além da fonte do problema, ela busca as causas primárias do
problema, ou seja, ultrapassa o nível dos sintomas em busca da causa deles. Essa causa primária é a
causa-raiz.

4.3 - Problemas elencados ao buscar a causa-raiz
A comissão, ao aplicar a técnica de drill down, elencou quatro potenciais causas-raiz,

são elas:

‐ A alta carga de trabalho atual dos servidores;
‐ A pouca disponibilidade de tempo para atividades de capacitação;
‐ A falta de diálogo com a chefia imediata;
‐ O risco à zona de conforto.

De posse dos problemas elencados como potenciais  causas-raiz,  a comissão realizou
brainstorm em busca de potenciais desafios a serem enfrentados.

 4.4 - Potenciais desafios
Os potenciais desafios surgidos da etapa de brainstorm realizada pela Comissão foram

elencados e categorizados.

4.4.1 - Categorias de desafios

As categorias  de desafios  são agrupamentos  construídos  a  partir  de temáticas.  Cada
categoria foi construída pela aplicação de critérios de semelhança e dessemelhança entre os desafios
levantados. A divisão em categorias visa facilitar o entendimento global dos desafios, permitindo o
aproveitamento de propostas conjuntas para o enfrentamento das adversidades similares.

4.4.2 - Comunicação

A categoria  “comunicação” trata  basicamente dos  relacionamentos  entre  equipes,  da
importância  de  implementação  da  cultura  de  feedback  como  prática  de  liderança,  além  da
necessidade de divulgação das ações realizadas tanto internamente (laboratório e setores) quanto
externamente (benchmarking).

‐  Como  poderíamos  fazer  o  público  interno  ser  ouvido  quanto  às  suas  reflexões
quanto às rotinas de trabalho?

‐ Como poderíamos conscientizar as chefias que o tempo dedicado à inovação deve ser
encarado como um investimento?
‐ Como poderíamos implementar canais de trocas entre servidores e a gestão,  para
sugestões de melhorias em processos de trabalho?

4.4.3 - Valorizar a inovação

Os desafios classificados como “valorizar a inovação” consistem em elencar as questões
que agregam valor ao tema de inovação. Os pontos aqui elencados favorecerão a atividade-fim do
Laboratório: 

‐ Como poderíamos reconhecer a demanda da comissão e valorizar os seus trabalhos?



‐ Como poderíamos  dispor  de  servidores  exclusivos  para  tratar  do  tema de  forma
sistêmica?
‐ Como poderíamos envolver as chefias nos processos inovadores de forma que os
cursos de capacitação não sejam vistos como desfalcar setor/gabinetes durante um certo
período de tempo?

4.4.4 - Barreiras à inovação

A categoria “barreiras à inovação” destaca pontos críticos em relação à resistência atual
de parte do público interno para processos de inovação. Foram identificadas possíveis barreiras
como:

‐ Como  poderíamos  demonstrar  que  a  cultura  de  inovação  é  importante  para  a
instituição e para seus integrantes?
‐ Como poderíamos estimular os indivíduos a refletirem sobre seus processos, para
propor melhorias?
‐ Como poderíamos divulgar  a ideia de que inovação é a zona mais confortável em
tempos de mudanças constantes?

4.4.5 - Gestão de Processos

Essa categoria diz respeito aos desafios de melhoria dos processos de trabalho, envolve
mapeamento, diagnóstico, propostas, testes e aplicação das melhorias de forma contínua.

‐ Como poderíamos otimizar o aproveitamento da mão de obra disponível?
‐ Como poderíamos demonstrar que a inovação vai otimizar o processo?
‐ Como  poderíamos  inovar  com  pouca  disponibilidade  de  tempo,  sem  deixar  de
executar as tarefas anteriores?

4.4.6 - Gestão de Pessoas

Nesse agrupamento encontram-se os desafios quanto à gestão de pessoal.

‐ Como poderíamos sensibilizar um público maior para repensar suas rotinas e investir
em autogestão?
‐ Como poderíamos fomentar a avaliação 360°?
‐ Como poderíamos demonstrar que a zona de conforto não é tão confortável assim?

4.4.7 - Gestão por Competências

Esse grupamento tem por tema comum a gestão por competências, essa metodologia de
gestão  estratégica  que  mapeia  os  conhecimentos,  habilidades  e  atitudes  da  organização  para
melhorar o desempenho institucional.

‐ Como poderíamos reunir indivíduos do público interno que tenham competências de
inovação (ou interesse em desenvolver)?
‐ Como poderíamos implementar a Gestão por Competências na Gestão de Pessoas?



‐ Como poderíamos envolver toda a casa para gerir por competências?

4.5 - Desafios
Após o brainstorm de desafios, seguido de sua categorização, a Comissão selecionou

três  que  considerou  mais  viáveis  para  gerarem  resultado.  Um  desafio,  nesse  contexto,  é  um
problema identificado que, uma vez enfrentado, gera resultados relevantes para a instituição.

Desafio  A:  Como  poderíamos  estimular  o  público  interno  a  aprimorar
continuamente seus processos de trabalho?

A Comissão  entende que falta  estímulo  na  cultura da  Unidade para  a  melhoria  dos
processos, enfrentar o desafio proposto consiste em construir uma cultura de melhoria contínua.

Desafio B: Como poderíamos conscientizar as chefias da importância da inovação?

A Comissão entende que as chefias são componentes chave para a mudança de cultura e
que, conscientes da importância da inovação, seriam agentes de mudança de cultura.

Desafio C: Como poderíamos otimizar o aproveitamento das competências disponíveis?

A comissão reconhece a subutilização de competências disponíveis. Essa subutilização
cria uma reserva de competências que pode ser capitalizada para a inovação, por isso a importância
da metodologia de gestão por competências para a inovação. (QUINTINI, 2011).  



5 - Banco de ideias
O Banco de  Ideias  é  mais  que  um repositório,  pois  se  utiliza  de  uma metodologia

específica e prática para catalogar as ideias. Constitui-se como uma base de dados que pode se
relacionar  com  outras,  como  banco  de  desafios,  banco  de  competências  e  banco  de  lições
aprendidas. Tais relações permitem a emissão de relatórios de geração e recuperação de dados que
poderão ser analisados e consolidados tanto em informação,  quanto em conhecimento.

A organização do Banco permite  indexação e busca por temática,  áreas impactadas,
dentre  outros  critérios,  devendo  ter  sua  organização  revista  e  atualizada  periodicamente.  As
categorias são criadas a partir da análise de todo o material catalogado. 

5.1 - Possíveis estruturas
O Banco de Ideias pode se apresentar de várias maneiras conforme a estrutura escolhida.

A Comissão propõe duas formas de estrutura: a primeira se apresenta como um arquivo de planilha
simples, que pode ser editada por Excel, Calc, Planilhas do Google ou outro editor semelhante; a
segunda é um sistema de gestão de banco de dados.

Estrutura 1 - arquivo de planilha simples

Arquivo compartilhado com os integrantes da comissão, organizado em abas, onde o
controle de entrada, avaliação e progresso das ideias é feito.

Estrutura 2 - sistema de Banco de Ideias
Sistema integrado que recebe ideias, alimenta o Funil de Inovação e organiza as ideias 

candidatas a se tornarem um projeto.

5.2 - Formas de alimentação
Quanto às formas de alimentação, o banco de ideias se adapta às várias possibilidades

de  entrada  (input)  de  dados.  As  idéias  podem entrar  no  Banco  por  meio  de  consulta  pública,
campanhas de ideação, workshops, hackathon, etc.

Consulta pública

É um meio de participação social, de caráter consultivo. O Banco de Ideias se alimenta
das respostas às consultas.

Campanhas de ideação

Campanha de ideação é uma estratégia comunicacional para incentivar o envio de ideias
dentro de um período determinado e com uma temática definida. As ideias chegam em quantidade,
mas com baixa qualidade. A estratégia é receber a maior entrada (input) que será filtrada antes de
entrar  no Funil  de Inovação.  A comissão construiu formulários  de pesquisa estruturados para a
coleta e avaliação das ideias.

Workshops

Os  workshops,  nesse contexto,  são cursos  intensivos,  de curta  duração,  em que são
realizadas dinâmicas colaborativas baseadas em design thinking. O resultado do  trabalho alimentará
o Banco de Ideias, entregando material mais maduro do que através de uma campanha de ideação.





6 - Filtro
O  Filtro  de  ideação  é  formado  pelos  critérios  adotados  para  orientar  um  esforço

concentrado,  por  um período  de  tempo,  que  ajudam o Laboratório  de  Inovação na  gestão  dos
projetos de Inovação. Suas principais vantagens, como ensina Ricardo Yogui  (2015), são:

‐ Otimizar os recursos da área de inovação (ou Comitê de Inovação);
‐ Facilitar a gestão dos projetos em andamento, pela similaridade dos projetos para melhor tomada de

decisão dos projetos que avançam no funil, dos que são descartados ou que devem ser retrabalhados
para avançar para as fases seguintes;

‐ Garantir um fluxo constante e padronizado das iniciativas armazenadas no Banco de Ideias.

Intrinsecamente ligados às categorias do Banco de Ideias, os filtros se utilizam do sistema taxonômico e
da indexação das tags para efetuar o trabalho de filtragem ao aplicar restrições e gerar relatórios. Ex: Num Banco de
Balas Sortidas, o filtro restringiria a busca às balas {“vermelhas” e “ mastigáveis” e “morango”}. Para tanto seria
necessário haver as categorias  “cor”, "ductilidade" e “sabor” no Banco de Balas.



7 - Funil de Inovação
Segundo  o  Prof.  Yogui,  criador  do  Framework  de  Inovação  RYO-PGI,  o  Funil  de

Inovação é um “processo que permite o acompanhamento e a gestão dos projetos de inovação por
meio da estrutura analítica de cada projeto” (YOGUI, 2017, p. 72).

Figura: Framework de inovação (YOGUI, 2017)

7.1 - Estrutura Analítica do Processo

O Funil  de Inovação, com base na Estrutura Analítica de Projetos (EAP), é um dos
componentes  do Framework de  Inovação RYO-PGI (YOGUI,  2015).   A EAP se  constitui  por:
Projetos de Inovação; Projetos Estratégicos e Portal de Controle (GO/NO GO). 

Projetos de Inovação
Entende-se como Projeto de Inovação as ideias que passaram pelos Filtro (das Ideias) e

entraram no Funil de inovação.

Projetos estratégicos
Os projetos estratégicos são projetos de inovação que se distinguem por originarem-se

dos Objetivos Estratégicos e/ou demandas da alta administração, tem mais força intrínseca para
caminhar pelas fases do funil.

Portal de controle (GO/NO GO)
Para  caminhar  ao  longo  das  fases  do  Funil  de  Inovação,  os  projetos  de  inovação

precisam  atender  aos  critérios  de  cada  Portal  de  Controle  (GO/NO  GO).  Esses  critérios  são
Indicadores-Chave de Performance, ou KPI (Key Performance Indicators).

Cabe ao laboratório definir os KPI´s necessários para avaliar os projetos a cada fase do
funil. A título de exemplo apresentam-se os KPI’s conforme a tabela que segue:

Indicador Unidade de Descrição



medida

Prontidão para a mudança % O quanto a instituição ou setor está preparada para 
receber a ideia.

Disponibilidade e alocação de 
recursos

% O quanto de recursos financeiros, humanos, etc. 
dos necessários para a ideia, podem ser 
disponibilizados.

Prontidão dos sistemas % O quanto os processos internos e sistemas 
tecnológicos estão preparados para a implantação 
da ideia.

Alinhamento entre stakeholders % O quanto os stakeholders reconhecem o 
alinhamento da ideia com os seus objetivos.

Adesão geral da estratégia % O quanto a ideia é aderente aos objetivos 
estratégicos de forma geral.

Tabela 2: indicadores sugeridos para a fase de ideação do projeto

7.2 - Fases do funil de inovação
Quando as ideias passam pelo Filtro elas entram na primeira fase do funil, a fase de

ideação,  e  prosseguem como Projetos  de  Inovação ou caem definitivamente,  ou  retornam para
reformulação. O processo se repete ao longo de todas as fases até sair do funil conforme prossigam
por cada Portal de Controle (GO/NO GO).

As fases típicas do Funil de Inovação são (YOGUI, 2015):

‐ Ideação - a concepção inicial da inovação proposta;

‐ Modelagem - modelar  a  proposta  de  inovação  de  forma  colaborativa
contemplando  aspectos  operacionais  (frontoffice  e  backoffice)  para  sua
implementação;

‐ Prototipação -  desenvolvimento  de  modelos  que  permitam  testar  e  avaliar  as
hipóteses iniciais da proposta de inovação;

‐ Validação - busca testar e avaliar os resultados do MVP (mínimo produto viável)
criado;

‐ Scale up - uma vez validado o MVP, prepara-se a produção e lançamento da
Inovação em escala proposta inicialmente.



8 - Gestão da Comunicação 
É de suma importância para o Laboratório de Inovação gerenciar a sua comunicação,

pois inovação não é uma tarefa, é um aspecto da cultura de uma organização. 
A cultura de uma organização pode estar mais ou menos madura na forma de enfrentar

as  mudanças  que advém de um mundo volátil,  incerto,  complexo e ambíguo que caracteriza a
contemporaneidade. (BARRETO, 2019)

8.1 - Objetivos de comunicação
A Comissão estabeleceu os seus objetivos de comunicação com base nos  Objetivos

Estratégicos OE07, OE08 e OE17, instituidos pela Portaria PGR/MPF Nº 3/2022, quais sejam: 

‐ OE07 - Aperfeiçoar a comunicação, com uso de linguagem simples e acessível e
ênfase na interatividade e na integração;

‐ OE08 - Fomentar a cultura e as ferramentas de inovação com vistas à eficiência,
resolutividade e simplificação;

‐ OE17 -  Aprimorar a gestão do conhecimento, fomentando a produção, a organização
e o compartilhamento de informações, conhecimento e boas práticas institucionais.

‐
Os objetivos são os que seguem:

‐ Promover a inovação, os projetos e o Laboratório com transparência;
‐ Gerir os stakeholders facilitando o alinhamento institucional;
‐ Gerar engajamento em capacitações para inovação.

8.2 - Plano Geral de Comunicação

O Plano Geral de Comunicação (PGC) consiste no planejamento que envolve a gestão
da imagem do Laboratório, a sua forma de comunicação com as partes interessadas e os eventos
para atingir os objetivos da comunicação. 

8.2.1 - Branding do Laboratório

Uma estratégia de marca é fundamental para um laboratório de inovação, para tanto é
necessário  construir  o  branding.  Branding  é  a  criação  e  desenvolvimento  da  marca  gerando
experiências para o público. 

 
Essa estratégia serve para criar uma imagem mental, ou ideia, que o público faz de um

produto  ou  serviço,  tanto  no  aspecto  racional  de  identificação  da  marca,  quanto  no  aspecto
emocional de interação com essa marca.

Fazer o branding do Laboratório é um processo de construção e gestão da marca como
uma representação verdadeira de quem ele é e de como deseja ser percebido. 

A construção do  branding  passa por 3 níveis :  externo, externo-interno e interno de
acordo com a matriz Corporate Brand Identity Matrix - CBIM (URDE, 2018):

Proposta de valor:
Quais são nossas ofertas-chave e como nós queremos que elas apelem às partes interessadas
(stakeholders), clientes ou não?
Relacionamentos
O que almejamos em relação ao posicionamento no mercado e nos corações e mentes das
partes interessadas (stakeholders), clientes ou não?
Personalidade



Qual  a  combinação  de  características  ou  qualidades  humanas  que  formam  a  nossa
personalidade corporativa?
Núcleo
O que nós prometemos e quais  são os valores  centrais  que se somam ao que a marca
representa?
Expressão
O que é único ou especial sobre a maneira que nos comunicamos e nos expressamos, que
possibilita que sejamos reconhecidos à distância?
Missão e Visão
O que nos motiva, além da simples meta de fazer dinheiro (missão)? Qual é a nossa direção
e inspiração (visão)?
Cultura
Como são nossas atitudes e como nós trabalhamos e nos comportamos?
Competências
No que somos particularmente bons, e o que nos faz melhores que a concorrência?
(URDE, 2018, p.754)

externo > Proposta de valor Relacionamentos Posicionamento

externo-interno > Expressão Núcleo
Promessa e valores

Personalidade

interno > Missão e Visão Cultura Competências

Quadro 2 - Matriz CBIM (URDE,2018)

8.2.2 - Eventos de promoção

A promoção  de  atividades  que  fomentem  a  inovação  visam  a  sensibilização  dos
integrantes da organização para a importância da gestão de inovação como estratégia para enfrentar
o mundo VUCA9.

Não basta planejar e realizar os eventos, eles devem possuir métricas que possibilitem a
gestão  da  comunicação.  Por  exemplo:  métricas  de  engajamento,  de  troca  de  conhecimento,  de
adesão às práticas.

Lives, workshops e treinamentos são classes de eventos de promoção:

Lives

‐ Lives de inovação/agilidade;
‐ Lives de atualização sobre o trabalho do laboratório;
‐ Lives com setores fazendo workshop;

Workshops

‐ Práticas em ferramentas de inovação;
‐ Práticas em ferramentas de teletrabalho.

Treinamentos

‐ Ciclo básico de inovação;
‐ OKR;

9VUCA é  um acrônimo  em inglês  para  as  palavras  volatility,  uncertainty,  complexity e  ambiguity  (volatilidade,
incerteza, complexidade e ambiguidade). Com origem nas forças armadas norte-americanas, conceitualmente VUCA
diz  respeito  a  essa  realidade  contemporânea  que  torna  impossível  qualquer  previsão,  na  qual  tudo  muda  a  todo
momento, a ponto de parecer que o mundo está tão fluido quanto a água. (BARRETO, 2019)



‐ Mapeamentos de processo;
‐ Gestão por competências;
‐ Gestão de conhecimento;
‐ Análise de dados;
‐ Gestão focada na experiência do usuário;
‐ Treinamento  em competências,  como: Comunicação,  Autogestão,  Relacionamento

interpessoal, Foco no resultado, Adaptabilidade, Fluência em análise de dados, Domínio das
políticas  institucionais,  Foco  no  usuário,  Curiosidade,  Habilidade  de  construção  de
narrativas, Aderente às políticas de Feedback, Empatia, Acolhimento, Escuta ativa, Visão
sistêmica,  Aprendizagem  Contínua,  Capacidade  de  Liderança,  Cultura  Organizacional,
Impulsionador de inovação, Conhecimento de metodologias ágeis e Direito ágil.

8.2.3 - Campanhas de ideação

As campanhas de ideação são eventos cujo objetivo é a coleta de ideias, agendadas para
ocorrerem dentro de um período de tempo limitado. Nesse tipo de campanha busca-se engajamento
e sensibilização do público às temáticas e aos desafios traçados pelo Laboratório. 

As ideias coletadas em campanhas de ideação são categorizadas e vão compor o Banco
de Ideias. 

Elementos necessários para a Campanha de Ideação:

‐ Eixo temático (OE)
‐ Desafios propostos
‐ Quem pode participar
‐ Prazo
‐ Como participar
‐ Canais de comunicação 
‐ Cronograma
‐ Eventos de apoio

Para que a inovação ganhe escala, é necessário  que mais pessoas estejam envolvidas.
Para tanto,  o Laboratório precisará alinhar a estratégia de  comunicação entre o Laboratório de
inovação, a ASCOM, as partes interessadas (stakeholders) e esses com os Objetivos e Resultados-
chave (Objectives and Key-results - OKR).

8.2.4 - Estratégia de comunicação interna

ASCOM - Matéria recorrente:

‐ Agenda de eventos;
‐ Progresso das iniciativas;
‐ Destaques do laboratório;
‐ Temáticas recorrentes;
‐ Atualização mensal.

Política de transparência

‐ Portarias e outras normas pertinentes ao Laboratório;
‐ Lista de ideias que seguiram para projetos;
‐ Prestação de contas;
‐ Manuais.

Intranet
A. Homepage do laboratório



‐ Chamada permanente para participação no laboratório;
‐ Chamada para a campanha atual;
‐ Lista de download de materiais de estudo;
‐ Lista de download de materiais produzidos pelo laboratório,

B. Página da campanha atual

‐ Chamada para participar;
‐ Link do formulário de envio de ideias;
‐ Indicador de fase da campanha (início, meio e fim);
‐ Resultados da campanha atualizados periodicamente e de acordo com a fase;
‐ Resultado final da campanha.

C. Página das ideias em implementação

‐ Descrição da ideia;
‐ Etapa do projeto;
‐ Envolvidos (pessoas e setores);
‐ Patrocinador.

8.2.5 - Estratégia de comunicação externa

O Laboratório deve permanecer atento para  stakeholders externos ao MPF. Para tanto
deve estar presente de alguma maneira.

‐ Produção acadêmica;
‐ Produção Informativa;
‐ Relação com a Imprensa;
‐ Participação em eventos.

8.3 - Gestão das partes interessadas (stakeholders)
Stakeholders são as partes interessadas, ou seja, o público que é afetado pelas atividades

do Laboratório.  A razão da  gestão  desses  grupos  é  promover  vantagem competitiva  (ROCHA;
GOLDSCHMIDT, 2010).

A gestão de  stakeholders encontra-se no contexto da comunicação integrada. Permite
um caminho mais assertivo, alinhado à visão e à missão institucionais. Pode ser realizada por meio
das mídias disponíveis.  Entre as diversas publicações não pode faltar  a de relatórios simplificados
e engajadores com vistas à perenidade do Laboratório.

8.3.1 - Identificação de stakeholders

Um  dos  instrumentos  de  gestão  de  partes  interessadas  é  a  matriz  de  “Interesse  x
Influência”. Cada um dos quadrantes da matriz merece um tratamento adequado, conforme ilustrado
no quadro que segue.

influência/posicionamento sem interesse com interesse

com influência Manter satisfeito Gerenciar de perto

sem influência Monitorar Manter informado

Quadro 1 - Matriz Interesse  x Influência



A gestão de stakeholders precisa ser feita, tanto para o Laboratório em si, quanto para os
projetos  do  Laboratório  de  inovação,  cada  um deles  precisa  de  sua  própria  matriz,  disso  pode
depender a vida dos projetos.

8.3.2 - Valor para os stakeholders

Descobrir o que o stakeholder está procurando, aquilo que é valor para ele é o cerne da
gestão. As partes interessadas têm expectativas sobre os projetos e sobre o Laboratório.

A  cadeia de valor para os stakeholders pode ser monitorada periodicamente através de 4
perguntas que apontam para o valor no presente (ROCHA; GOLDSCHMIDT, 2010): 

‐ O que os stakeholders selecionados valorizam?
‐ Quais são as dimensões preferidas por esses stakeholders?
‐ Como está sendo a entrega do que os stakeholders selecionados valorizam?
‐ Quais motivos levam a instituição a ir bem ou mal nas dimensões mais importantes?

Depois que essas perguntas são aplicadas e respondidas para a situação presente, elas
devem  ser  aplicadas  e  respondidas  com  relação  a  uma  visão  de  futuros  interesses.  Por  isso
destacamos a última pergunta das demais: 

 
‐ Ao que os stakeholders selecionados darão valor no futuro?



9 - Lições aprendidas

Durante  todo o  processo  de  desenvolvimento  de   uma nova inovação,  é  necessário
registrar  as  lições  aprendidas  desta  experiência  para  que  sirva  de  referência  futura  em  novas
iniciativas.  Deve estar  disponibilizada  no Banco de Ideias  uma versão  compilada  destas  lições
aprendidas  (YOGUI, 2015).

O Project Management Body Of Knowledge (PMBOK) instrui para uma boa prática de
gestão do conhecimento.  As Lições Aprendidas são a fase do Framework de Inovação em que,
juntamente  com os  demais  campos  do  Banco  de  Ideias,  realiza  a  gestão  de  conhecimento  do
Laboratório.  Segundo o instituto que publica o manual PMBOK, Project Management Institute
(PMI) essa gestão tem 3 níveis: 1) processo de lições aprendidas; 2) avaliação de lições aprendidas;
3) relatórios e métricas (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2004).

Nível 1: Processo de lições aprendidas

‐ Etapa 1: Identificar as lições aprendidas

‐ Etapa 2: Documentação das lições aprendidas

‐ Etapa 3: Análise das lições aprendidas

‐ Etapa 4: Armazenamento das lições aprendidas

‐ Etapa 5: Resgate/Obtenção das lições aprendidas

Nível 2: Avaliação do repositório de lições aprendidas

‐ Identificar ações
‐ Catalogar lições aprendidas

Nível 3: Relatórios e métricas

É importante ser capaz de obter a análise completa das lições aprendidas e converter
esses dados em métricas que gerem valor para os stakeholders. O resultado desejado é chegar a um
relatório com métricas efetivas, que só pode ser alcançado se os dados obtidos forem consistentes e
mantidos em um repositório centralizado (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2004).



10 - Retroalimentação (Feedback Loops) e Promoção 
da Cultura de Inovação

Os  resultados positivos do PGI precisam ser divulgados e celebrados pela Unidade
(PRR2),  isto  ajudará  a  fortalecer  a  Cultura  da  Inovação.  Com relação  à  Cultura  da  Inovação,
segundo Ricardo Yogui:

(...) deve-se desmitificar a Inovação e para isto é fundamental a realização de palestras,
workshops e treinamentos para que seja usado de forma sinérgica com os Motivadores na
geração de novas iniciativas de inovação com maior resultado qualitativo. (YOGUI, 2015,
p. 16)  

Yogui (2015) demonstra que os insumos para a retroalimentação provém,  de:

‐ Lições aprendidas;
‐ Reconhecimento;
‐ Feedback.

A importância  estratégica  da  retroalimentação  é  fomentar  a  aprendizagem  contínua
voltada para uma inovação contínua. As lições aprendidas, o reconhecimento e o feedback devem
ser registrados no Banco de Ideias. Esses passos são fundamentais para a promoção da cultura de
inovação.



11 - Considerações finais

A metodologia de treinamento através de práticas de sprint se mostrou efetiva. Gerou-se
competências antes não existentes na Unidade, ou desconhecidas. O pessoal treinado é plenamente
capaz de atuar no Laboratório de Inovação.

O Plano de Gestão da Inovação (PGI), fundado no modelo de Framework de Inovação,
foi apresentado nos capítulos 3 ao 10 e é suficiente para estruturar o Laboratório de Inovação da
Procuradoria Regional da República - 2ª Região. 

A  Comissão  entrega,  além  desse  PGI,   um  material  bem  fundamentado  para  o
funcionamento imediato do Laboratório,  como os formulários para as campanhas de ideação já
preparadas,  Banco  de  Ideias  com  mais  de  100  ideias,  Banco  de  desafios,  Banco  de  Lições
Aprendidas já com insumos. 

A proposta de valor fica clara no lema do Laboratório de Inovação de “Unir forças,
ideias e pessoas para otimizar o que fazemos no MPF para fazermos mais para a sociedade.”

 O  Plano  de  Gestão  de  Inovação,  construído  em  alinhamento  com  Objetivos
Estratégicos, é o caminho para a materialização da proposta de valor do Laboratório de Inovação. 

Considerando-se o exposto, a Comissão entende ser oportuna a imediata implantação do
Laboratório  de  Inovação  na  Procuradoria  Regional  da  República  -  2ª  Região  como  forma  de
promover a Qualidade de Vida no Trabalho, integrar setores e aumentar a eficiência no alcance dos
Objetivos Estratégicos do MPF. 
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