
Inovar no setor 
público é possível

A cultura é um 
caminho que se 
constrói enquanto se 
caminha, assim definiu 
o sociólogo e filósofo 
Zygmunt Bauman 
em “Ensaios sobre o 
Conceito de Cultura” 

O polonês discorre em 
seu livro sobre como 
transformar a cultura 

é um processo lento, gradual 
e complexo, repleto de per-
calços e surpresas. Quando 
falamos sobre cultura de 
inovação no Brasil, é disso 
que se trata: temos um longo 
trajeto a construir e per-
correr. Apesar de ter dado 
início à construção de uma 
arquitetura institucional de 
inovação em 1950, essa cul-
tura ainda não é uma reali-
dade no país, especialmente 
na gestão pública. 

Para inovar no setor pú-
blico, os desafios são ainda 
maiores. Afinal, os gestores 
precisam transitar entre 
diferentes esferas adminis-
trativas, jurídicas e sociais. 
A complexidade é tal que há 
necessidade de leis e normas 
que embasem as decisões 
por soluções inovadoras. 
Esse arcabouço jurídico, que 
respalda ações no campo 
público, não anda na mesma 
velocidade que a inovação. 
Ou seja, no âmbito público 
não há a mesma liberdade 
para a experimentação en-
contrada na academia ou no 
setor privado. 

Os países desenvolvidos 
investem em inovação em 
todos os seus setores. No que 
concerne ao setor público, 
a OCDE destaca que, ao se 
ativar a parceria entre go-
verno e cidadãos, é possível 
encontrar novas formas de 
impactar a vida da sociedade 
e, assim, adotar abordagens 
que modelem o futuro. Mas, 
para isso, é preciso expe-
rimentar novos modelos, 
dinâmicas, procedimentos, 
tecnologias e ideias. 

Foi diante deste cenário 
que iniciamos uma emprei-
tada para fazer com que 
a gestão pública se torne 
referência em inovação no 
Conselho Regional de Enge-
nharia e Agronomia do Es-
tado de São Paulo. Presente 
em todos 645 municípios 

paulistas, a atribuição pri-
mordial do Crea-SP é fisca-
lizar o exercício profissional 
de 350 mil profissionais e 
95 mil empresas em todo 
o Estado. Uma missão que, 
para ser bem-sucedida, 
deve estar amparada em 
processos ágeis, eficientes 
e colaborativos. 

Pela primeira vez na his-
tória da autarquia, o Con-
selho reuniu os principais 
impactados pela sua rotina 
de trabalho para debater 
ideias e encontrar novas 
saídas para problemas em 
comum. Deste formato, 
que chamamos de inovação 
aberta, surgiram iniciativas 
já implementadas e que se 
provaram relevantes, caso 
da carteira profissional di-
gital, do chatbot Minerva, 
do novo site e do portal de 
serviços, além da digitali-
zação de 100% dos nossos 
processos.

Paralelamente a essas 
entregas, o Crea-SP avançou 
em direção a outras áreas 
importantes, como a capa-
citação profissional, dispo-
nibilizando um ambiente de 
ensino para os profissionais 
se atualizarem com cursos 
híbridos em parceria com 
renomadas instituições de 
ensino, o Crea-SP Capacita. 

E foi além ao criar o 
CreaLab, plataforma que 
pretende mapear ideias e 
conectar pessoas, organiza-
ções, universidades e gran-
des empresas para resolução 
ágil de desafios complexos 
da área tecnológica. A ideia 
é que o Crea-SP seja um 
propulsor da evolução das 
Engenharias, Agronomia e 
Geociências, participando 
ativamente da estruturação 
dessas profissões para o 
futuro. 

Uma mudança cultural só 
ocorre quando as pessoas a 
assimilam e a reproduzem 
no seu dia a dia. A inovação 
do setor público acontece 
quando as pessoas se tornam 
agentes da transformação 
com o comprometimento 
de gerar valor público para 
os cidadãos. Com inclusão, 
diversidade e estímulo ao 
envolvimento, a inovação 
pode acontecer na adminis-
tração pública e o Crea-SP é 
prova disso.

(*) - É superintendente de Tecnologia 
e Inovação do Crea-SP.

Israel Macedo (*)

e ferramentas para ajudar startups já consolidadas a enfrentarem seus 
principais desafios técnicos e de produto. A nova edição do programa 
começará em setembro e será focada em empresas que desenvolvem 
soluções relacionadas à sustentabilidade, como por exemplo um olhar 
voltado para mudanças climáticas, reciclagem e outras frentes de atu-
ação. As startups precisam estar em estágio avançado, com produtos já 
estabelecidos, e com desafios tecnológicos voltados para Cloud, Machine 
Learning, Android e Web. Inscrições: (http://startup.google.com.br/intl/
pt-BR/accelerator/brazil/). 

E - Recolocação para Mulheres
A Vagas.com, líder em soluções tecnológicas de recrutamento e seleção, 
promove, de 27 a 30 de junho, a segunda edição da Carreira Delas, série 
de palestras gratuitas sobre recolocação profissional para mulheres. Sem-
pre às 19h e transmitidos no Youtube, os encontros abordam tendências 
e técnicas para apoiar mulheres na busca por emprego. Participantes 
poderão interagir ao vivo e tirar dúvidas com as especialistas sobre como 
conquistar uma oportunidade de emprego. A Vagas.com é uma empresa 
de tecnologia que tem o propósito de contribuir para um mundo em que 
empresas escolhem melhor as pessoas e pessoas escolhem melhor as 
empresas. O evento é gratuito. Basta fazer a inscrição no site: (https://
info.vagas.com.br/carreira-delas/).

F - Advogados da União 
A Anauni lançou o site do XXII ENAU – Encontro Nacional dos Advoga-
dos da União e do XVII Seminário Nacional sobre Advocacia de Estado. 
Ocorrerá entre os dias 12 e 16 de outubro, no SEHRS Natal-RN, e será 
um evento de reencontro, após dois longos anos de distanciamento 
social. O site contém dados sobre a programação do ENAU, as regras 
de custeio. Os interessados também poderão já realizar sua inscrição e 
obter informações sobre o SERHS Natal Grand Hotel & Resort, o qual 
disponibilizará um check-in exclusivo para os participantes do evento. 
Este é o mais importante evento da carreira de Advogado da União. 
Inscrições: (www.enau.org.br). 

G - Mais Lembradas
A Tekbond Saint-Gobain, empresa líder no ramo de colas e selantes, 
acaba de ser reconhecida como uma das marcas mais lembradas no 
segmento de Construção Civil, pelo Top of Mind, da revista ‘Revenda 
Construção’. A Tekbond se classificou entre as três empresas mais vo-

A - Acerto de Contas
A Enel, concessionária que atua em 24 municípios da Grande São Paulo, 
realizará uma programação especial de negociação e parcelamento de 
dívidas amanhã (25) e nos três sábados seguintes (2, 16 e 23). Batizado 
de Enel Facilita, os eventos acontecerão nas lojas de atendimento da 
concessionária, das 9h às 16h, em 10 lojas: quatro delas na capital: Santo 
Amaro; Jabaquara; Santana e Freguesia do Ó, três na região do Grande 
ABC, nos postos de atendimento de São Caetano do Sul; Diadema e Mauá 
e nas lojas de Jandira; Embu Guaçu e Vargem Grande Paulista, na região 
metropolitana. Os atendimentos serão realizados com horário marcado 
pelo site: (https://atend.workfacilit.com/app/prod/agenda/?e=sp#),  na 
loja de sua preferência.

B- Captação de Recursos
Nos próximos dias 27 e 28 (segunda e terça-feira), no Centro de Con-
venções Frei Caneca, em São Paulo, acontece o Festival ABCR 2022, 
uma iniciativa da Associação Brasileira de Captadores de Recursos, 
considerada a maior conferência de captação de recursos da América 
Latina. Terá a participação de Heather Hill, diretora da organização 
sem fins lucrativos Chapel & York, dedicada ao aumento da captação 
de recursos e da filantropia internacional. Outro palestrante é Dereck 
Mulhern, líder de equipe da Association of Fundraising Professionals, 
que oferece dicas de boas práticas de captação por meio de capacita-
ções, networking, pesquisa e advocacy. Mais informações, acesse (www.
festivalabcr.org.br). 

C - Visão de líderes para 2023
No dia 1º de setembro, o Grupo Mídia e a sua plataforma IT Land realizarão 
a primeira edição do Fórum IT Land. O evento acontece em São Paulo, 
no Renaissance São Paulo Hotel, e visa proporcionar um momento em 
que influenciadores e tomadores de decisão da Tecnologia se conectem 
e compartilhem conhecimento. Nesta primeira edição, será apresentada 
a visão de líderes de tecnologia sobre a evolução e transformação do 
ambiente de tecnologia das organizações, bem como as atuais as opor-
tunidades de mercado. Inscreva-se gratuitamente. Mais informações: 
(https://itland.grupomidia.com/).

D - Startups Accelerator 
O Google for Startups anuncia a abertura de inscrições para a nova turma 
do Google for Startups Accelerator. O programa oferece mentoria, suporte 

tadas em 5 categorias das 78 companhias listadas no ranking, obtendo 
o primeiro lugar em Cola Instantânea e Silicone, e segundo lugar em 
Espuma Poliuretano, Óleo Desengripante e Anticorrosivo e Tinta Spray. 
A pesquisa contou com mais de 17 mil votos de 1.350 lojistas, sobre as 
marcas mais reconhecidas no segmento de materiais de construção, 
com a pergunta - “Quando falamos em determinada categoria..., qual a 
primeira marca que vem a sua mente?”. Saiba mais em: (https://www.
tekbond.com.br/).

H - Moradia para Estudantes
A Fundação Getulio Vargas e a Uliving anunciam acordo exclusivo 
para oferecer moradia estudantil para os alunos de São Paulo. Essa 
parceria trará inúmeros benefícios para os estudantes da FGV que vêm 
de outras regiões do país e de outros países, que poderão usufruir da 
segurança, praticidade e conforto oferecidos pela Uliving. A parceria 
entre a instituição que é referência em ensino superior e a empresa 
pioneira em student housing no Brasil também oferece aos estudantes 
descontos especiais e condições diferenciadas para morar na Uliving. 
O projeto tem foco na unidade Jardins da Uliving, localizada na Ala-
meda Lorena, considerada a moradia oficial da FGV. Mais informações: 
(https://uliving.com.br/).

I - Reutilização de Embalagens
A Samsung repensou a utilização das embalagens resultantes de produtos 
vendidos diariamente pela marca e lançou o programa Eco-packaging, 
que, em poucos anos de existência, alcançou o potencial de transformar, 
por ano, cerca de 300 mil toneladas de embalagens de TV em objetos 
úteis, como casinhas para pets, jogos e até móveis. A proposta é sim-
ples: por meio de moldes e instruções que podem ser encontradas no 
site do programa, o consumidor escolhe no que quer transformar sua 
embalagem. Utilizando o guia já impresso no papelão, basta seguir o 
passo a passo e pronto, a caixa que seria descartada agora é um objeto 
com um novo uso. No portal (www.samsung-ecopackage.com), há uma 
enorme variedade de peças a serem montadas, organizadas por modelo 
de produto.  

J - Aprendizado Online
A Skillshare, maior comunidade online de aprendizagem do mundo para 
pessoas criativas, chega ao Brasil para auxiliar a democratizar o acesso 
ao aprendizado online no país. São mais de 40 mil classes disponíveis 
sobre uma variedade de tópicos criativos, incluindo fotografia, ilustração 
e design gráfico, por exemplo. As aulas ainda abrangem diferentes ní-
veis, desde iniciante, intermediário até avançado. Cada classe inclui um 
projeto onde a pessoa pode colocar a nova habilidade descoberta para 
trabalhar em tempo real. Os membros incluem quatro públicos principais 
diferentes. Começando pelos profissionais criativos, como animadores, 
web designers, ilustradores, fotógrafos, entre outros. Pessoas criativas 
terão acesso a milhares de aulas, com um novo formato de aprendizado. 
Saiba mais em: (https://www.skillshare.com/login).

www.netjen.com.br
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A entrada do Brasil na 
Organização para a 
Cooperação e De-

senvolvimento Econômico 
(OCDE) ajudará a destravar 
a ratificação do acordo entre 
o Mercosul e a União Euro-
peia (UE), disse o chanceler 
Carlos França, ao afirmar 
que a análise do “roteiro de 
acessão” (plano de adesão) 
do Brasil à OCDE deverá 
durar dois ou três anos, mas 
assegurou que o governo 
está trabalhando para ace-
lerar o processo e antecipar 
esse prazo.

“O Brasil passando a ter 
assento na OCDE, que 
congrega embaixadores da 
maioria dos países da União 
Europeia, passaremos a ter 
um diálogo privilegiado com 
esses países. Esse sim, é um 
fator facilitador para que 

Para o Ministro das Relações Exteriores, Carlos França, o Brasil 
está empenhado em aderir às práticas necessárias para o acordo.
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Desde ontem (23), o contribuinte que entregou a Decla-
ração do Imposto de Renda Pessoa Física está acertando 
as contas com o Leão. A Receita Federal liberou a consulta 
ao segundo dos cinco lotes de restituição de 2022, que 
também contempla restituições residuais de anos ante-
riores. Ao todo, 4.250.448 contribuintes já podem receber 
cerca de R$ 6,3 bilhões. 

Desse total, R$ 2.697.759.582,31 estão sendo pagos aos 
contribuintes com prioridade legal, sendo 87.401 idosos 
acima de 80 anos; 675.495 entre 60 e 79 anos; 48.913 
contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou 
doença grave e 661.831 contribuintes cuja maior fonte de 
renda seja o magistério. O restante do lote é destinado a 
2.776.808?contribuintes não prioritários que entregaram 
declarações de exercícios anteriores até 19 de março. O 
dinheiro será creditado no próximo dia 30.

A consulta pode ser feita na página (https://www.
gov.br/receitafederal/pt-br). Basta clicar no campo 
‘Meu Imposto de Renda’ e, em seguida, ‘Consultar 
Restituição’. A consulta no site permite a verificação 

Cerca de 4,25 milhões de contribuintes receberão R$ 6,3 bilhões.
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O número de empresas e outras 
organizações ativas no Brasil cresceu 
3,7% entre 2019 e 2020, chegando a 5,4 
milhões. Mesmo com esse aumento, o 
total de pessoas ocupadas assalariadas 
em empresas diminuiu 1,8% no mesmo 
período, o que significa 825,3 mil postos 
de trabalho formais a menos no país. As 
mulheres foram as que mais perderam 
postos de trabalho. 

Os dados são da pesquisa Estatísticas 
do Cadastro Central de Empresas 2020 
divulgada, no Rio de Janeiro, pelo IBGE. 
É a primeira vez, na série histórica do 
estudo, desde 2008, que a queda no nú-
mero de assalariados ocorreu ao mesmo 
tempo em que houve aumento expressivo 
no total de empresas. 

Esse movimento pode ter sido oca-
sionado, de acordo com o instituto, por 

pessoas que foram demitidas e tentaram 
abrir seu próprio negócio ou por quem 
buscava compensar as perdas de renda 
nesse período. “A gente não imagina, 
em período de forte crise econômica, ter 
aumento de empresas. Mas, ao mesmo 
tempo, isso é explicado pelo crescimento 
de empresas que não possuem assalaria-
dos”, disse o gerente da pesquisa, Thiego 
Ferreira (ABr).

Entrada na OCDE ajudará a 
destravar acordo Mercosul-UE
“O Brasil passando a ter assento na OCDE, que congrega embaixadores da maioria dos países da União 
Europeia, passaremos a ter um diálogo privilegiado com esses países"

a pelo menos 229 instru-
mentos legais. “O Brasil é 
o país que historicamente 
aderiu ao maior número de 
instrumentos antes mesmo 
do processo de acessão”, 
destacou.

O ministro ressaltou que 
um dos indícios de que a 
OCDE terá boa vontade 
para acelerar o processo 
de adesão é que os comitês 
temáticos, que examinarão 
o plano brasileiro, trabalha-
rão paralelamente, sem a 
necessidade de esperar um 
comitê encerrar as ativida-
des para iniciar outro. Há a 
previsão da montagem de 
pelo menos quatro comitês 
temáticos: tributação, meio 
ambiente, direitos huma-
nos, governança (pública 
e privada) e produtividade 
(ABr).

possamos transmitir a es-
ses países a visão brasileira 
sobre todos esses assuntos 
que temos aqui: meio am-
biente, produtividade, in-
clusão social e governança 
pública e privada”, declarou 
o ministro.

Segundo o chanceler, o 

Brasil leva vantagem por-
que, dos 257 instrumentos 
normativos da OCDE, o país 
aderiu a 112. Para entrar no 
grupo, que reúne as econo-
mias mais industrializadas 
do planeta, o Brasil tem 
se expandido nos últimos 
anos. É exigida a adesão 

Receita libera consulta sobre 
restituição do Imposto de Renda

de eventuais pendências que impeçam o pagamento da 
restituição - como inclusão na malha fina. Caso uma ou 
mais inconsistências sejam encontradas na declaração, 
basta enviar uma declaração retificadora e esperar os 
próximos lotes (ABr).

Total de empresas ativas cresceu 3,7% no Brasil


