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RESUMO 

O referido estudo irá abordar a Inovação Social como ferramenta para uma nova 

solução de um problema social, uma solução que seja eficiente, efetiva, justa e 

sustentável, que essa solução seja pautada nos princípios da Inovação Social para que 

gere um valor para a sociedade em geral e não seja uma solução individualista que vise 

beneficiar apenas alguns indivíduos. A Inovação Social, ao ser analisado os seus 

objetivos, vão de encontro às metas definidas para uma boa administração pública, que 

visa à constante melhoria da condição de vida dos cidadãos. A pesquisa foi realizada 

analisando-se os conceitos de Inovação Social e sua aplicabilidade no setor público, 

especificamente na esfera municipal que detêm o contato mais próximo aos seus 

munícipes e com essa proximidade, a inovação social bem realizada pode chegar mais 

rápida e surtir efeitos a médio e longo prazo. Existe um mito de que na área social não 

se inova, e esse tema também é debatido no decorrer da pesquisa. 
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SOCIAL INNOVATION IN THE PUBLIC SECTOR 

 

ABSTRACT 

The study will address the Social Innovation as a new tool to solve a social problem, a 

solution that is efficient, effective, fair and sustainable, this solution is based on the 

principles of Social Innovation to generate a value for society in general and is not an 

individualistic solution that aims to benefit only a few individuals. The Social 

Innovation, to be analyzed your goals, will meet the targets set for good public 

administration, which aims at the constant improvement of the living conditions of 

citizens. The research was conducted by analyzing the concepts of Social Innovation 

and its applicability in the public sector, particularly at the municipal level who have the 

closest contact to its residents and this proximity, social innovation done well can get 

faster and to produce effects medium and long term. There is a myth that the social 

sector is not innovative, and this theme is also discussed during the research. 

 

Keywords: Management. Regional Development. Innovation. Social Innovation. 

Strategy. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

O termo inovação sempre é pensado única e exclusivamente no ramo 

tecnológico, mas a sua definição vai muito além disso.  Nessa pesquisa tratamos não só 

da inovação mas também da sua aplicação no setor social, termo que atualmente esta 

cada vez mais ganhando importância.  

O tema apresentado nesse estudo vem de encontro ao cenário atual encontrado 

na esfera governamental, onde muito pode ser visto nos telejornais, mídias eletrônicas e 

no dia-a-dia, onde estão evidentes as precárias condições de vida de muitos cidadãos 

brasileiros, que muitas vezes dependem de auxílio do governo para ter o mínimo para 

conseguir sobreviver.  

A idéia dessa pesquisa surgiu ao ser realizada uma pesquisa acerca do tema 

Inovação Social e a constatação de que os seus conceitos vão de encontro às aspirações 

da sociedade.  

O conceito de Inovação Social surgiu com a proposta de criação de estratégias 

para superar os desafios da sociedade, desafios esses que a sociedade já vem 

enfrentando a um longo tempo, mas que só observa a situação sendo agravada conforme 

o tempo passa e nenhuma medida eficiente é implantada.  

A Inovação Social vêm com o propósito de construção de um novo modelo de 

atendimento das demandas sociais, sempre pautada pelo respeito à diversidade e a 

unidade humana e tendo como objetivo principal a igualdade na sociedade pós-

moderna. 

A pesquisa teve como objetivo a discussão e a reflexão sobre o tema e a 

verificação, através de uma pesquisa por meio da internet, de como a Inovação Social 

vem sendo tratada pelas prefeituras das cidades que compõem a Região Metropolitana 

do Vale do Paraíba e Litoral Norte.  

Essa pesquisa foi realizada no site das 39 cidades que compõem as cinco regiões 

da região metropolitana, foi acessado o site oficial e institucional de cada município e 

através da ferramenta de busca específica de cada página o termo Inovação Social foi 

pesquisado. Nas páginas que não continham a ferramenta de busca foi feita uma 

pesquisa no menu de notícias e projetos em busca de informações pertinentes ao tema.  

Até agora já sabemos que a inovação social tem por finalidade melhorar as 

condições de vida dos indivíduos, foco da ação de planejamento da inovação, seja na 

esfera organizacional como também na esfera governamental.  

A delimitação do estudo foi feita no âmbito da Região Metropolitana do Vale do 

Paraíba e Litoral Norte, região essa que foi instituída no dia 09 de janeiro de 2012 pelo 

então Governador de São Paulo, Geraldo Alckmim, mediante a lei Completar de 

número 1.166, região essa composta pela união de 39 municípios, divididos em cinco 

sub-regiões, conforme pode ser observado na Figura 1.  

O objetivo da criação dessa região metropolitana é realizar a organização do 

território paulista, para permitir a gestão compartilhada dos municípios que integram as 

quatros Regiões Metropolitanas institucionalizadas – São Paulo, Campinas, Baixada 

Santista e Vale do Paraíba e Litoral Norte.  

A citada lei menciona dois objetivos com a sua criação, primeiramente promover 

o planejamento regional para o desenvolvimento socioeconômico e a melhoria da 

qualidade de vida e também a cooperação entre diferentes níveis de governo, mediante a 

descentralização, articulação e integração de seus órgãos e entidades da administração 

direta e indireta com atuação na região, visando ao máximo aproveitamento dos 

recursos públicos a ela destinados, onde não se pode nos esquecer dos problemas que 

podem surgir com o avanço desse desenvolvimento. 



 

 
 

Figura 1 – Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte 

 

 

A citada lei menciona dois objetivos com a sua criação, primeiramente promover 

o planejamento regional para o desenvolvimento socioeconômico e a melhoria da 

qualidade de vida e também a cooperação entre diferentes níveis de governo, mediante a 

descentralização, articulação e integração de seus órgãos e entidades da administração 

direta e indireta com atuação na região, visando ao máximo aproveitamento dos 

recursos públicos a ela destinados, onde não se pode nos esquecer dos problemas que 

podem surgir com o avanço desse desenvolvimento. 

Muito se fala em crescimento econômico, mas muitas vezes esses conceitos 

passam despercebidos por muitos. Tem-se que o crescimento econômico, conforme está 

no dicionário de Economia, nada mais é que o aumento da capacidade produtiva da 

economia e, portanto, da produção de bens e serviços de um determinado país ou área 

econômica. 

O desenvolvimento econômico é o próprio crescimento econômico 

acompanhado pela melhoria do padrão de vida da população e por alterações 

fundamentais na estrutura econômica e social, analisando esses conceitos pode-se 

verificar que na maioria das vezes assistimos ao crescimento econômico e verifica-se 

que o desenvolvimento econômico é deixado de lado.  

A inovação social vem ao encontro desse ideal de desenvolvimento econômico, 

onde para a promoção do crescimento econômico a inovação social com a função de 

indicar estratégias de melhoria das condições de vida dos agentes envolvidos com isso 

resultando no desenvolvimento econômico. 



 

2. REFERENCIAL TEORICO 

 

Nessa pesquisa foi citada a lei de criação da Região Metropolitana do Vale do 

Paraíba e Litoral Norte, deixando de ser apenas o Vale do Paraíba para se tornar região 

metropolitana. A atual criação dessa lei vem de encontro com os dizeres Castells que 

cita em seu livro:  

“É através da análise do processo de produção 

de uma nova forma especial, a região metropolitana, 

que toda a problemática de organização do espaço 

nas sociedades capitalistas é recolocado em questão. 

No entanto, é preferível nos limitarmos a este ponto 

preciso, pois trata-se de um resultado essencial do 

processo de conjunto, e de uma inovação em relação 

às formas urbanas. Trata-se de qualquer coisa a mais 

do que um aumento de dimensão e de densidade dos 

aglomerados urbanos existentes”(CASTELLS 

2000:53). 

 

A criação da região metropolitana se faz necessária mas a adoção de medidas 

para suportar tal mudança se torna imprescindível, esta configurada a necessidade de 

implementação de inovações sociais. Não pode-se pensar tão somente no crescimento 

econômico deixando de lado a melhoria das condições de vida das pessoas e sem um 

planejamento de médio e longo prazo.  

Para evitar que situações desastrosas ocorram é necessário que haja um bom 

planejamento, através de adoções de estratégias de inovação social e uma gestão eficaz, 

pois com o planejamento prevendo situações futuras e com a gestão eficaz colocando 

em prática no presente essas ações planejadas, mesmo com situações imprevisíveis e 

indeterminadas, teremos resultados satisfatórios e próximos do esperado, esses termos 

são bem explicados por Souza (2003): 

 

[...] O planejamento é a preparação para a gestão 

futura, buscando-se evitar ou minimizar problemas e 

ampliar margens de manobra; e a gestão é a 

efetivação, ao menos em parte (pois o imprevisível e 

o indeterminado estão sempre presentes, o que torna 

a capacidade de improvisação e a flexibilidade 

sempre imprescindíveis), das condições que o 

planejamento feito no passado ajudou a construir. 

Longe de serem concorrentes ou intercambiáveis, 

planejamento e gestão são distintos e 

complementares (SOUZA 2003:46). 

 

Uma visão muito interessante de Schumpeter (1934), que até os dias atuais tem 

muita influência, é de que o desenvolvimento econômico quando é conduzido pela 

inovação se torna um processo dinâmico onde as novas tecnologias substituem as 

antigas e o autor cita cinco tipos de inovação: introdução de novos produtos, novos 

métodos de produção, abertura de novos mercados, desenvolvimento de novas fontes 

provedoras de matérias-primas e insumos e a criação de novas estruturas de mercado. 



É crescente a necessidade de se entender a teoria da inovação em serviços que 

ganha relevância nas crescentes economias modernas. Essa teoria nasce como tentativa 

de se compreender o processo de inovação, que vem desde a década de 1960 

(GADREY, 2001).  

As pesquisas de inovação social no setor industrial têm influenciado fortemente 

os primeiros estudos acerca de inovação em serviços que equivale à inovação 

tecnológica, no sentido tradicional da palavra.  

Um fator de extrema importância levantado nessa pesquisa diz respeito à gestão 

de registros digitais com o objetivo de preservação e acesso ao público, importância 

essa constada por Dorner (2009) em um trabalho desenvolvido em organizações 

públicas da nova Zelândia. No trabalho o autor conclui que são insuficientes o 

conhecimento e a consciência organizacional sobre as ameaças ao correto 

gerenciamento e à necessidade da preservação das informações em razão das 

deficiências nas práticas de preservação dos registros digitais.  

 

 

3. MÉTODOS 

 

Para a realização dessa pesquisa foi realizada uma pesquisa bibliográfica em 

livros e artigos, para a conceituação de inovação social e para elencar seus principais 

conceitos. Foi realizada também uma pesquisa nos endereços eletrônicos de todas as 

prefeituras da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte para constatação 

da utilização desses conceitos no meio governamental e para a verificação do nível de 

conhecimento acerca do tema e como esse referencial vem sendo tratado, seja através de 

palestras, seminários, grupos de discussões, projetos finalizados e em andamento, entre 

outros.  

Quando o assunto trata de ações governamentais, muitos são os fatores que 

influenciam nas tomadas de decisões, fatores complexos e que merecem muita atenção. 

Uma das questões é a questão urbana, onde áreas rurais começam a se tornar grandes 

centros urbanos.  

A questão urbana é um tema bem complicado de se mensurar tendo em vista a 

complexibilidade e vários fatores que influenciam essa temática, analisando a palavra 

urbanização pode-se entender como o processo onde características rurais de uma 

determinada localidade ou região deixam de existir e passam a assumir características 

urbanas que na maioria das vezes estão atreladas ao desenvolvimento da civilização e ao 

avança da tecnologia. 

 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Pode-se concluir que a inovação social, se bem empregada, é uma ferramenta 

indispensável ao agente público para um bom planejamento na área social. Apesar se ser 

um conceito pouco difundido, a necessidade de se começar a trabalhar o tema se faz 

primordial que se inicie desde já, e analisando a pesquisa realizada nos sites das 

prefeituras verifica-se que nada está sendo feito para a adoção e difusão do tema.  

Ao pesquisar inovação social no site das 39 cidades da Região Metropolitana do 

Vale do Paraíba e Litoral Norte, chega-se ao resultado que em nenhuma delas está 

sendo feito ou foi realizado algum evento em que a inovação social tenha sido discutida. 

Em alguns sites a busca retornava com alguns resultados, mas sem ligação ao tema 

principal.  



Na Figura 2 pode-se verificar uma imagem da tela de retorno da pesquisa 

realizada no site oficial da Prefeitura Municipal de Taubaté, que retornou um resultado, 

mas que não tinha ligação nenhuma com o tema principal.  

 

FiFigura 2 – Pesquisa realizada no site da Prefeitura Municipal de Taubaté 

O resultado dessa pesquisa nos remete à idéia de que algumas discussões já 

deveriam ter iniciado nesses órgãos, sejam através de palestras, seminários, cursos, 

workshops, parcerias com universidades, para que os setores de desenvolvimento e 

inovação das cidades comecem a nutrir esses conceitos e que detentora de tais 

fundamentos seja dado início a planejamento de novos projetos que visem o bem 

comum, que esses projetos sejam pautados na sustentabilidade e na eficácia. 

Na Figura 3 coloca-se mais um exemplo do resultado que encontramos através 

da pesquisa realizada, agora a pesquisa foi realizada no site da prefeitura Municipal de 

São Luiz do Paraitinga, resultado esse que se repetiu em todas as tentativas. Essa 

pesquisa nos dá sustentação para sugerir que as prefeituras iniciem o processo de 

discussão e reflexão sobre o tema. 

Conforme mencionado no referencial teórico em uma pesquisa realizada na 

Nova Zelândia, o autor menciona a importância dos registros digitais, a extrema 

necessidade de sua conservação e da sua disponibilidade de acesso ao público. 

Após essa rápida pesquisa realizada nos sites das prefeituras que integram a 

Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, fica evidente a necessidade de 

se pensar em meios de difundir a definição de inovação Social no setor público e de se 

adotar políticas que coloquem em prática esses conhecimentos para que seus efeitos se 

prolonguem no tempo, trazendo benefícios ao coletivo, mas para que essa situação se 

concretize o primeiro passo deve ser dado, realizando-se eventos onde essa temática 

seja colocada em discussão, seja debatida para que posteriormente possa trazer seus 

benefícios. 



 

 

Figura 3 – Pesquisa realizada no site da Prefeitura Municipal de São Luiz do 

Paraitinga. 

 

Após essa rápida pesquisa realizada nos sites das prefeituras que integram a 

Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, fica evidente a necessidade de 

se pensar em meios de difundir a definição de inovação Social no setor público e de se 

adotar políticas que coloquem em prática esses conhecimentos para que seus efeitos se 

prolonguem no tempo, trazendo benefícios ao coletivo, mas para que essa situação se 

concretize o primeiro passo deve ser dado, realizando-se eventos onde essa temática 

seja colocada em discussão, seja debatida para que posteriormente possa trazer seus 

benefícios. 
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