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“A São Paulo inteligente e humana transforma a gestão da 

prefeitura e o atendimento ao cidadão, usando tecnologia 

e inovação como habilitadores para reduzir desigualdades,  

facilitar a vida na cidade e melhorar a qualidade dos 

serviços públicos.” (SMIT, 2018) 
 

A SMIT 
 



A SMIT 
 



Trabalha com outros servidores públicos buscando 

desenvolver capacidades nos parceiros por meio de 

aprendizagem na prática.  

 

 

Dialoga com a literatura sobre capacidades estatais. 
 

 

Para transformar a gestão interna da Prefeitura é necessário 

desenvolver, nos servidores, capacidades para inovar dentro 

do setor público. 
 
 

O (011).lab 
 



O (011).lab 
 

DESENHAR  
PROBLEMAS 

CAPACIDADES 

FOCAR NAS PESSOAS EXPERIMENTAR 

CONHECER DADOS OPERACIONALIZAR 



Nasce da percepção de que modelos tradicionais 

de policymaking não davam mais conta da 

realidade complexa das políticas públicas. 

 

É preciso inovar no policymaking.  

PRINCÍPIOS 

Design de serviços públicos 

SURGIMENTO MÉTODOS 
 

Inserção de novas metodologias, ferramentas e 

técnicas advindas no design de serviços, ciências 

sociais e antropologia. 



PRINCÍPIOS 

Design de serviços públicos 

SURGIMENTO MÉTODOS 
 

Cocriação (criação em conjunto) 

 

Experimentação 

 

Foco nos usuários 

“Em outras palavras, o usuário é entendido e 

valorizado como especialista na sua 

experiência.” (Cavalcanti et al, 2019) 

 

“O objetivo é coletar histórias individuais, 

identificar padrões e pontos fora da curva, e 

obter insights (entendimentos profundos sobre 

determinadas situações, indicando 

oportunidades de inovação) sobre 

comportamentos, necessidades e expectativas 

das pessoas que vivenciam o problema.” 

(CAVALCANTI et. al; 2019) 

 

 



PRINCÍPIOS 

Design de serviços públicos 

SURGIMENTO MÉTODOS 
 

Imersão ágil 

Explorar a realidade 
de um serviço 

 

Coletar a visão dos 
especialistas 

 

Coletar a visão dos 
usuários 

 

Síntese dos 
resultados 

 



PRINCÍPIOS 

Design de serviços públicos 

SURGIMENTO MÉTODOS 
 

Design etnográfico 

Observação do 
serviço 

 

Entrevistas com 
usuários 

 

“Se tornar” um 
usuário 

 

Síntese dos 
resultados 

 



PRINCÍPIOS 

Design de serviços públicos 

SURGIMENTO MÉTODOS 
 

Coleta de informações ocorre por meio de: 

 

- Entrevistas 

- “Sombra” 

- “Safari de serviços” 



O guia 

Livreto digital, com cópias impressas, para ser comunicado 

para todos os órgãos e secretarias, para que os burocratas 

tomem conhecimento dessas metodologias, se interessem por 

elas e as implementem. Equipe (011) entra para prestar 

mentorias e dar dicas.  

 

Surgiu a partir da percepção de limitação de recursos do 

(011).lab. Os aprendizados e a construção dessas capacidades 

ficam restritos aos profissionais da SMIT.  

 

Objetivo: disseminar o conhecimento sobre essas 

metodologias para toda Prefeitura. 
 



Como fazer 

Produção do guia através da própria metodologia de design de serviços:  
 

Ciclo de diagnóstico e 
pesquisa 

 
- que ferramentas são 

mais estratégicas 
(facilidade de uso e 
impacto na gestão)? 

- como organizar o guia? 

Processo de escrita e 
diagramação 

 
- 2 funcionários e 1 

estagiário 
- 4 semanas 
- 1 revisão em conjunto 

Benchmarking com GNova 
e Nesta 

 
- como construir um 

livreto de fácil 
utilização? 

Comunicação 
 estratégica 

 
- pactuação com ASCOM, 

evento de lançamento, 
divulgação intensa 

Duração do processo: 7 semanas 



OBRIGADO 


