


Programa Impulsionar
O desafio da inovação aberta e 
contratação de solução 
educacional tecnológica
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O objetivo do impulsionar é apoiar secretarias 
municipais de educação no desenvolvimento de 
estratégias de prevenção e redução de defasagens 
em Língua Portuguesa e Matemática de estudantes 
de escolas públicas integrando o uso de soluções de 
startups.
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Para o impulsionar

O processo de inovação aberta aconteceu com a abertura dos 
desafios públicos educacionais para construção de soluções 
juntamente com o ecossistema de startups

seleção de tecnologia capaz de 
atender as especificidades da 
educação pública

desafio contextualizado 
e  identificado de forma 
colaborativa
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Porém, o cenário habitual 
para contratação pública 
de tecnologia acontece a 
partir de uma descrição 

técnica detalhada do que 
se pretende contratar 

tendo como critério 
prioritário o menor preço.
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Isso pode ser um entrave no 
momento em que gestores 
públicos desejam contratar 
inovação, em especial os 
produtos de difícil especificação 
técnica e que, de forma ágil, se 
modificam a partir da 
experiência e utilização dos 
usuários (como por exemplo os 
produtos e serviços de startups)
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Entendendo essas barreiras de contratação de inovação, o impulsionar 
teve como uma de suas frentes o apoio às Secretarias no processo de 

seleção e contratação das startups educacionais
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Entendendo essas barreiras de contratação de inovação, o impulsionar 
teve como uma de suas frentes o apoio às Secretarias no processo de 

seleção e contratação das startups educacionais

Ainda, o Marco Legal das Startups se apresentou como um 
mecanismo inovador de contratação das soluções



A jornada dos 
gestores públicos no 
Impulsionar
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Oficinas de 
levantamento e 

priorização do 
desafio educacional com 

uma equipe 
multidisciplinar 

envolvendo setor de 
licitação, jurídico, 

pedagógico e de TI 
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Definição, elaboração 
e publicação dos 
editais públicos e 
composição dos 
Comitês de Seleção 
de Solução Inovadora
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Seleção das soluções 
a partir de premissas, 

metodologias e 
critérios 

pré-definidos e 
pactuados 

coletivamente 
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Implementação do piloto, setup da solução, 
monitoramento e gestão do conhecimento 
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reflexões junto aos gestores:
o que possibilitou a realização desse 
processo inovador?

METODOLOGIA

Conhecimento 
técnico para apoiar 

o processo de 
seleção das 

soluções

PATROCÍNIO E 
ENGAJAMENTO

Abertura e 
disposição para 

inovar dos 
Secretários e suas 

equipes

COLABORAÇÃO

Apoio oferecido 
pela estrutura do 

programa para dar 
segurança

CULTURA

Assumir que o 
ineditismo do 

processo tem seus 
desafios e requer 

sair da zona de 
conforto
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Gestão Pública

Fortalecimento do 
mercado de 

empreendedorismo e 
inovação brasileiro, 
com robustez para 

parcerias com o Setor 
Público

Gestoras e gestores 
públicos contratando 

soluções de 
tecnologia com 
segurança e que 
respondam seus 
desafios públicos

Experimentação de 
tecnologias em redes 
públicas, o que inclui 

conectar a sala de 
aula com soluções de 

startups
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