
iLabthon
A primeira maratona do mundo para criação de 

laboratórios de inovação no setor público



Conexão Inovação Pública RJ

O  Conexão Inovação Pública RJ  é uma rede
de inovação com o propósito de facilitar o
engajamento e o aprimoramento de agentes
públicos para fornecer ao cidadão melhores
serviços públicos. 

O primeiro evento do Conexão foi uma
oficina-demonstração do Design Thinking
com 25 participantes e que aconteceu no dia
do jogo  Brasil x Bélgica pela Copa do Mundo,
6 de julho de 2018.



Porquê um iLabthon

iLabthon

Nos últimos anos aconteceu um expressivo aumento da taxa de
nascimento e óbito de laboratórios de inovação (ilabs) no setor
público brasileiro. Ainda que laboratórios não sejam requisitos para
inovação, eles são uma das formas mais usadas para promoção de
uma cultura inovadora. No entanto, diversos ilabs sofrem com
problemas decorrentes da sua concepção o que pode levar à
criação de "teatros da inovação" (espaços organizacionais onde a
inovação não passa de "encenação") e até mesmo o retrocesso na
criação de uma cultura de inovação organizacional. A criação de
um laboratório de inovação efetivo e sustentável não é difícil, mas
se beneficia imensamente com o uso de métodos, de boas práticas
e de lições aprendidas com outros ilabs. Para auxiliar nessa jornada,
a rede Conexão Inovação Pública RJ criou o iLabthon.



 O que é o iLabthon

iLabthon

Evento de imersão no estilo maratona (similar a um
hackathon) para a construção de um projeto de laboratório
de inovação no âmbito do setor público. O formato do
evento será uma competição entre equipes com suporte
de mentoria especializada e avaliação final dos projetos por
banca julgadora.



Características do iLabthon



Elementos desenvolvidos nos projetos

Estratégia Serviços Estrutura Aprendizagem Comunicação

dimensões de um laboratório de inovação
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Como o iLabthon começou
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Eventos de aquecimento
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Laboratórios de Inovação no Setor Público  



259 equipes

22 Unidades de 
 Federação

4 países 

Equipes inscritas

1.327 pessoas

134 projetos entregues        
 no prazo estipulado 



patrocínio

Patrocinadores e apoiadores

apoio



Discord



Mentoria

Thaís Zschieschang

Patricia Roedel

Larissa  Ibiapina

Mentora +  Obrigada pelas dicas e pela disponibilidade em poder
nos ajudar. Dicas que levaremos para a vida. Parabéns!
Agradeço os insights que foram dados para ajudar na
elaboração do nosso laboratório.
Graças à sua mentoria conseguimos enxergar os
pontos fracos da nossa proposta. Assim, o atual
amadurecimento de nossa proposta se deve aos seus
questionamentos e visão. Muitíssimo obrigado.
Tuas falas e condução possibilitaram um grande
desenvolvimento no nosso projeto. soube muito bem
conduzir nosso crescimento com suas perguntas e
orientações.
Mentora... NÃO tem como agradecer o conhecimento
trocado os momentos dedicados! Sem a sua mentoria a
equipe não teria chegado onde chegou! Foram
questionamentos perfeitos sobre os tópicos!
Você foi fundamental para o encaminhamento do
projeto desenvolvido pela equipe.
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Palestras e workshops



Banca julgadora
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Resultados

1º lugar2º lugar 3º lugar



Gamificação

Premiação!

Parabéns vencedores
do quiz!!! 

Francisco Anderson Freire Pereira
Iggo de Paulo Ferreira e Silva

Joseane Aparecida Corrêa
Leonel Yin Weng

Luiz Carlos da Silva

Laboratórios de Inovação 
no Setor Público  



Gamificação

TIME DOS SONHOS
Ter cinco ou mais pessoas na equipe

INOVAMENTE
Assistir um evento iNovaMente sobre
laboratórios de inovação e solicitar o certificado

CONFIANÇA CRIATIVA
Criar o símbolo da equipe e solicitar o emblema

CONEXÃO SOCIAL
Compartilhar seus contatos no canal #conexão-
redes-sociais (informe o nome da equipe)

MI CASA SU CASA
Interagir no canal de texto da equipe no
servidor Discord do iLabhton

+MENTORIA
Solicitar mentoria durante o iLabthon

FALA QUE EU TE ESCUTO
Assistir a todas as quatro palestras /
workshops realizados durante o iLabthon

VENI, VIDI, VICI
Entregar projeto e pitch até às 13h59 (horário
de Brasília) do dia 31/01/21

INFLUÊNCIA DIGITAL
Alcançar cem visualizações no YouTube do
pitch em vídeo da equipe até o final do evento

TOP 10
Ser escolhida com uma das dez equipes
finalistas do iLabthon



Gamificação

https://bit.ly/ilabthon
iLabthon
online 29 a 31.01.2021

A primeira maratona do mundo para criação de laboratórios de inovação no setor público

Eu

33 mil curtidas

105% a mais de
seguidores

R$ 400 em doações



NPS 

... de categorias diferentes por nível de maturidade e
de maior clareza nos critérios de avaliação.

... que o ambiente do evento fosse mais fácil de usar e
interagir.

,,,  que a duração do evento fosse maior para a criação
e para a avaliação dos projetos.

... do aprendizado por meio do projeto, das
palestras e da interação com os mentores.

,,, do formato do evento (maratona), da dinâmica
do evento (mão-na-massa) e da sua temática.

... da interação e do networking.

net promoter score 

63 267 
avaliações 

Eu gostei... Eu gostaria...

Nota 
média das avaliações

8,95/10 

Feedback



Impacto externo



Lições aprendidas

O maior aprendizado foi a
certeza de que as vezes é
preciso tomas as rédeas e
seguir com determinação e
confiança, mesmo que não
esteja perfeito, mesmo que a
lógica diga que não dará
tempo, que não dará certo ...

Que uma maratona de
conhecimento é uma forma de
aprender, se engajar, dialogar,
liderar, negociar fazendo
contatos, conhecendo outras
realidades. Tudo isso, de forma
intensa, que gera reflexão e
divertida ao mesmo tempo,
que faz valer o empenho de
investir o tempo de descanso
pelo benefício da experiência

Como organizar um projeto
de laboratório- definir
serviços, identificar e
diagnosticar o problema
onde quer interferir. Para nós
que estávamos com a ideia
inicial, foi ótimo estruturá-la
dessa maneira mais concreta.

Ganhou realce a importância
do planejamento e da gestão
de projetos para a
concretização de um
laboratório de inovação. E
confirmar o pensamento que
servir ao bem comum é o
melhor propósito de todos.

Que é possível sim
colocarmos a mão na massa
e acreditarmos que podemos
fazer/trazer diferença para as
pessoas através dos
laboratórios.



@conexinovapub

linkedin.com/company/conexinovapub

conexinovapubrj@gmail.com

linktr.ee/conexinovapub


