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JUNHO / 20 
                                      Mês de comemoração do Primeiro semestre  

 do Nidus  
 

Em comemoração do primeiro semestre do Nidus, em 

setembro foram abertas as inscrições para seleção de 

colunistas voluntários do Nidus. As publicações semanais dos 

artigos iniciaram-se em 25/06, com um texto da 

Coordenadora, Luana Bayestorff, sobre “Inovar no setor 

público – troque o pneu com o 

carro andando.” Desde então, a 

cada semana um novo tópico 

interessantíssimo acerca da 

inovação é abordado, tratando 

desde os desafios do setor a 

dicas, sites e cursos na área. Nossos principais colunistas 

voluntários são: André Tamura, Raony K.R. Osório, Félix Fernando 

da Silva, Felipe Alex Sommer e Rodrigo Narcizo. 

  

Startups - Junho contou ainda com a inserção das seguintes 

startups no ecossistema de inovação aberta do Nidus:  netLex; Mediasoft; Fluid; Ochain; 

PegMed; 4intelligence; Indicium Tech; MediaDash; Cadenza Tecnologia; Fazedores de Coisas; 

Habitat; Tribuzana; PicBee; Yellow Panda Games; Oncase. 
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Webinar  Digitalização  de  Serviços  Públicos: 

O caso de Santa Catarina 
 

Realizamos em 09/07 nosso webinar sobre: “Digitalização de 
Serviços Públicos: o caso de Santa Catarina”. O tema 
Transformação Digital de Santa Catarina foi abordado pelo 
Diretor da DITI, Félix Fernando da Silva, já os “Métodos Ágeis” 
foram a temática da palestra de Cristina Orthmann da Silva, 
Gerente de produtos de software do CIASC. O encontro foi 
mediado pela Coordenadora do Nidus, Luana Bayestorff, e 
contou com um espaço aberto para a interação dos 
espectadores, ao final da conversa. O evento foi um sucesso, 
sendo o primeiro de uma série de webinars em que o Nidus se 
fez presente.  
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Open Day do Link Lab 
 

Em 14/07 foi promovido o Open Day do Link Lab, o encontro 

foi entre corporates e startups, visando conectar e encontrar 

soluções. Momento especial para estabelecer novas parcerias 

e compartilhar novos conhecimentos.  

 

Startups - E, falando em  startups, a quantidade de inscritas 

aumentou ainda mais, foram 32 empresas conectadas só 

neste mês!  
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NIDUS EXPRESS: um novo formato, mais 
velocidade e a mesma conexão  

  

 

O NIDUS EXPRESS possibilita aos gestores ou tomadores de 

decisão, que atuam em um órgão estadual, proporem um 

desafio a ser solucionado. Após a aceitação da proposta, o 

Nidus irá rastrear as startups que atendam ou que se 

proponham a atender este desafio. Assim, no formato 

EXPRESS, o problema precisa existir em um órgão estadual, 

previamente. Já as startups que tiverem identificado alguma 

demanda específica também poderão se conectar com o 

laboratório. 

 
 
Celebrados os termos para realização de     

novos desafios  

 
 

Em busca da melhor solução para o Estado de Santa 

Catarina,   fomentando um ambiente e uma cultura inovadora 

dentro do serviço público, em agosto, o Programa de 

Conexão entre Órgãos Públicos e Startups, celebrou o 

Termo de Adesão entre o Nidus e vários órgãos do Estado, 

na modalidade de conectados. Foram eles: a Secretaria de 

Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDS), 

A Diretoria de Gestão Patrimonial  (DGPA - SEA), A Diretoria 

de Gestão de Pessoas (DGDP-SEA) e a Diretoria de 

Tecnologia e Inovação (DITI-SEA), esta última,  através dos 

termos assinados pelas gerências de Ciências de Dados 

(GECID), de Processos Digitais (GEPROD), de Gestão em 

Tecnologia (GETEC), de Infraestrutura e Segurança da Informação (GESIN), e a de Serviços 

Digitais (GESED). Os desafios propostos pelos órgãos abrangem diversos propósitos, tais 

como: serviços inteligentes (smart services), metodologias inovadoras (gamificação), 

blockchain, programas de reconhecimento facial, product owner (gestão ágil de software para 

governo) e  chatbox para avaliação de serviço. 
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         Webinar Nidus e Ciasc  
 

 Dia 06/08 foi realizado o webinar: “Dados Abertos No 

Governo de SC: Inteligência e Painéis Estratégicos para a 

tomada de decisão”. O evento buscou unir teoria e prática, 

mostrando a evolução do tema no Estado, além de sua 

aplicação no enfrentamento à pandemia da COVID-19. Os 

temas trataram de assuntos como: transparência e abertura 

de dados no setor público sob uma perspectiva conceitual e 

a experiência de Santa Catarina – Dr. Maurício Vasconcellos 

Leão Lyrio, CGE. O Suporte fornecido pelo CIASC no 

enfrentamento à pandemia do COVID-19 - Infraestrutura aos 

Dados Abertos - José da Silva Junior – CIASC. A mediadora 

do evento foi Karla Lenise Margarida, Gerente de Ciência de 

Dados (GECID) da SEA-SC.  

 

Primeiro Desafio: IPREV 

Como primeiro desafio, o Nidus propôs o uso da tecnologia de 

reconhecimento facial para prova de vida de inativos e 

pensionistas de Santa Catarina. Assim, o Laboratório de 

Inovação em Governo - Nidus e o Instituto de Previdência de 

Santa Catarina – IPREV, agora estão oficialmente “conectados” 

para buscar soluções que visem facilitar esse processo. O 

objetivo é substituir a prova de vida tradicional, na qual 

aposentados e pensionistas precisam se deslocar até o órgão de 

origem, pelo reconhecimento facial efetuado por meio dos 

smartphones. “Com o uso desta tecnologia, a intenção é 

proporcionar maior segurança e conforto aos nossos 

aposentados e pensionistas que poderão fazer seu 

recadastramento sem sair de casa”, explica o Diretor de Tecnologia e Inovação da Secretaria de 

Estado da Administração - DITI, Félix Fernando da Silva. 

 

Startups - As conectadas do mês foram: Integrapass; Deepen; Burless; Sense+; My Journey Health; 

Ok2Work. 

 

Nidus Motivador: Inovar é para todos 

Dia 28/08 foi lançada a primeira fase do Nidus Motivator. Ao todo, 

foram realizadas três etapas. Na estreia, foram 434 inscritos e 340 

visualizações, no canal do laboratório, no YouTube. Houve muita 

interação e aprendizado proporcionados na live. O evento visou 

impulsionar a cultura de inovação e o empreendedorismo na gestão 

pública estadual. Em parceria com a Conexão Inovação Pública do 

Rio de Janeiro, com o comando de Rodrigo Narcizo e de Luana 

Bayestorff, Coordenadora do Laboratório de Inovação de Santa 

Catarina, o Nidus Motivator foi uma adaptação, em português, de 

uma dinâmica internacional, chamada "Moving Motivators 

Management 3.0". Um programa totalmente online, via YouTube e Google-Meet, mediado através 

de ferramentas como o WhatsApp, o Miro e o Canvas. Totalmente diferente dos formatos usuais, 

focado em motivar e engajar os servidores, para que estes venham a ser também multiplicadores 

da inovação.  
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O Desafio Realidade Aumentada da PM Continua   

Neste desafio, a intenção é servir-se da inteligência artificial, 

integrando-a aos sistemas que a Polícia Militar já possui. 

Continuamos em busca de uma solução na qual a utilização da 

realidade aumentada venha a contribuir para melhorar a 

velocidade e a eficiência nas ocorrências. No site do Nidus, está 

disponível tanto o desafio completo quanto todas as 

informações para efetuar a inscrição de ideias e/ou startups. 

Vamos juntos tornar o nosso estado cada vez mais seguro e 

eficiente!  

 

 
 

Desafio: Bens Intangíveis  

 

Um novo desafio foi apresentado ao Nidus: o de mapear, 
cadastrar, avaliar, controlar e acompanhar o desempenho dos 
ativos públicos intangíveis do Estado, em especial dos 
softwares. Garantindo, assim, a qualidade das informações 
gerenciais, o compartilhamento destas, entre os diversos 
órgãos e entidades do Poder Executivo, além de sua integração 
com os outros sistemas corporativos. 
  

Startups - Setembro teve como empresa conectada, a BiPTT. 
 

 

 

Publicação do Decreto Estadual n°842/2020                                        

O governo de Santa Catarina está, mais uma vez, na 

vanguarda, promovendo a inovação aberta através da 

publicação ocorrida em 17/09, no Diário Oficial do Estado nº 

21.355, do Decreto Estadual nº 842/2020 – Contratação de 

Soluções Inovadoras. Mas, na prática, o que isso significa? 

Significa colocar o estado no mesmo patamar que as grandes 

empresas mundiais, abrindo oportunidade às organizações e 

startups inseridas no ecossistema de inovação. Com isso, 

faz-se possível adotar as melhores e mais eficientes práticas 

da atualidade, visando a promoção de melhores serviços ao 

cidadão, de forma mais ágil e eficiente. 

 

Trata-se de um novo modelo de contratação, onde o estado contrata a melhor solução 

apresentada e não um produto específico, pré-definido, ou seja, faz referências às soluções 

inovadoras que contribuam com questões de relevância pública para a administração pública 

estadual direta e indireta. Este tipo de modelo prevê trocas de conhecimentos e experiências, 

articulação de parcerias, acesso às empresas que possuam diferenciais de mercado. Em 

contrapartida, são entregues para a sociedade negócios mais conscientes, sustentáveis, que 

gerem economicidade, promovam o desenvolvimento do setor público e, principalmente, que 

coloquem o  estado à frente em inovações e tecnologias disponibilizadas nos serviços e 

produtos entregues ao cidadão!  
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Nidus Motivator: 2ª Fase 

Na segunda fase do Nidus Motivator foi a hora de juntar 

todos os participantes, embora a atividade ainda 

continuasse individual, todos puderam trabalhar e 

colaborar juntos no mesmo quadro da ferramenta virtual 

Miro. O objetivo era focar no desafio e promover a ideação. 

Foram 126 inscrições, com  154 visualizações no canal do 

Nidus, no YouTube. E,  mesmo quem não havia participado 

da primeira fase teve a oportunidade de se inscrever e 

participar desta segunda etapa. Afinal, o  tema estava 

pautado na motivação e engajamento dos servidores. As 

ferramentas do Mentimeter e Miro, forneceram evidências 

e aspectos que demandavam atenção.  
 

 

 
 

Participação especial do Nidus 
 

Na tarde de 08/10, o Nidus foi convidado para participar de 

uma aula de Mestrado e Doutorado da ESAG, faculdade de 

Administração da Universidade do Estado de Santa Catarina 

(UDESC). Sob a temática “Laboratórios de Inovação no Setor 

Público: O cenário nacional e experiências Catarinenses” o 

professor da UDESC, Hironobu Sano, apresentou os dados 

de sua pesquisa realizada em nível nacional acerca dos 

laboratórios de inovação. E a Coordenadora, Luana 

Bayestorff, pôde, na oportunidade, compartilhar um pouco da 

experiência e das expectativas do Nidus, com a publicação do 

Decreto Estadual n° 842/2020 - Contratação de soluções 

inovadoras! 

 
 

 Painel Gestão de Pessoas na Transformação Digital  
 do Setor Público  

 

O webinar aconteceu no dia 14/10 e contou com a mediação 

do Diretor da DITI, Félix Fernando da Silva. O evento foi 

transmitido através do YouTube no canal da GDT.GOV, tendo 

cerca de 465 visualizações. Foram abordados quais são os 

desafios da Gestão de Pessoas em tempos digitais; como 

desenvolver os servidores para atender ao cidadão digital; 

como aprimorar as carreiras, a legislação, os vínculos e os 

desempenhos dos agentes públicos; e, como será o ambiente 

de trabalho do setor público na era digital, se físico, virtual ou 

híbrido. Assuntos extremamente atuais e de fundamental 

importância para o futuro do serviço público frente a era digital 

na qual estamos cada vez mais  inseridos. 
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Novos desafios são lançados em Outubro  

 

Na data de 19/10 comemorou-se o Dia Nacional da Inovação. Não 

havia então, melhor mês para serem lançados novos desafios, são 

eles: 1. Gestão Ágil Continuada para Software do Governo – Áreas 

relacionadas:  DGPA, DITI e Secretarias de Estado;  2. 

Identificação ágil e precisa do cidadão, servidor e veículos em 

unidades do Governo – Áreas relacionadas:  DITI, CIASC e 

Secretarias de Estado; 3. Personalização da experiência do 

cidadão na oferta de serviços digitais – Áreas relacionadas: DITI, 

CIASC e Secretarias de Estado; 4. Coletar a opinião dos cidadãos 

em relação aos serviços públicos utilizados – Áreas relacionadas:   

DITI, CIASC e Secretarias de Estado. 
 

Pitch - Ainda em clima de inovação, o Nidus lançou a oportunidade das startups aparecerem nos 

stories do laboratório no Instagram. Para isso, os interessados só precisam gravar um vídeo curtinho 

(15 segundos), para chamarem a atenção de investidores, visando atrair e/ou estabelecer parcerias!  
 

Startups - Em outubro tivemos 17 empresas conectadas. 

 
Webinar o Futuro do Serviço Público  

  

Na última quarta-feira do mês, 28/10, Dia do Servidor Público, 

André Tamura, fundador da WeGov, e Gustavo Maia, fundador 

do Colab, conversaram com Íria Almeida, Secretária do Gabinete 

de Governança da Prefeitura de Maceió, e com Luana Bayestorff, 

a Coordenadora do Laboratório de Inovação do Governo de 

Santa Catarina, sobre “O Futuro do Serviço Público”. Foi um 

momento de trocar ideias e perspectivas acerca deste tema tão 

importante e repleto de desafios e perspectivas.  

 

3ª e última fase do Nidus motivator 3 P: 
Protótipo, Projeto e Pitch  
 

Chegou ao fim o Nidus Motivator - Inovar é para todos! Em sua 

última etapa, foram 4 equipes inscritas, Ingenii Focus (1 integrante), 

Colcha de Retalhos (1 integrante), WE NIDUS (5 integrantes) e 

Status SR2 (5 integrantes). Houve uma única desistência, a da 

equipe, Colcha de Retalhos. Foram 3 lives no YouTube, contando 

com 29, 25, 22 e 21 visualizações, respectivamente.  

Os avaliadores foram os servidores: Félix Fernando da Silva – 

Diretor de Tecnologia e Inovação (DITI) – SEA; Mille Anny de 

Albuquerque Cassol – Gerente de Movimentação e Afastamentos 

(GEMAF) – SEA e Gisela de Souza Fonseca – Gerente de Processos 

Digitais (GEPROD) – SEA. 

A grande vencedora foi a equipe WE NIDUS – com média 8,88, 

seguida da Status SR2 – com a média 8,06 e no  3º lugar – ficou a equipe Ingenii Focus – com a 

média 7,80. 

 

A vencedora trouxe o projeto “Banco de Talentos e Intercâmbio”, propondo uma ferramenta 

(planilha em formato dashboard) para coletar dados e propiciar o intercâmbio de Recursos 

humanos e de ideias de projetos e necessidades no serviço público.  

 

Premiação: será a aplicação do projeto junto à Gerência de Movimentação e Afastamento 

(GEMAF) – SEA. Nossos Parabéns à equipe vencedora e a todos os participantes!  
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Webinar: Ambientes de inovação e seus projetos 
 

Em 12/11, a Coordenadora do Nidus Luana Bayestorff,  

mediou o  webinar: Ambientes de inovação e seus projetos 

(evento via zoom). O bate-papo virtual contou com a 

participação de Cristiane Pereira e foi  promovido pelo 

Project Management Institute. Ocasião perfeita para  

vislumbrar os ecossistemas de inovação e os principais 

projetos inseridos nele, bem como as inúmeras 

possibilidades que a inovação aberta permite nos mais 

diversos meios.  

 
 

Semana de Inovação – Mulheres Líderes no Setor 

Público 
 

O Nidus não poderia ficar de fora do maior evento de 
Inovação Pública da América Latina, que aconteceu em 
novembro entre os dias 16 a 19/11. A Coordenadora do 
Nidus, Luana Bayestorff, foi uma das 7 mulheres líderes a 
participarem da trilha temática realizada no dia 17/11:  
“Mulheres líderes no Setor Público: visões de 7 mulheres 
líderes no Brasil”.  

 

O bate-papo levantou várias indagações, dentre elas: 
Qual o impacto das mulheres em cargos de liderança na 
gestão pública? Quais as interseccionalidades, os 
desafios e as conquistas? Na roda de conversa,  foram 
debatidos os impactos da diversidade e 
representatividade das mulheres no setor público. 

 

Foram abordados ainda outros assuntos, dentre os quais, a importância das redes de apoio, 
os impactos da pandemia e a dupla jornada das profissionais públicas que são mães. Além 
disso, discutiu-se o papel da inovação como elemento impulsionador em relação às 
mulheres nos espaços de liderança de uma série de webinars em que o Nidus se fez 
presente neste semestre.  
 

 

Conheça a Gerência de Gestão Documental do 

Estado de SC – GEDOC 
 

O Nidus apresenta em seu canal no YouTube um vídeo 
elaborado e produzido pela Gerência de Gestão Documental-
GEDOC contendo informações importantes sobre a gestão 
documental na Administração Pública Estadual.  

Assim, toda a comunidade tem a oportunidade de conhecer esta 
gerência tão importante, bem como a estrutura fornecida por 
esse órgão e quais são os serviços prestados. Mais uma ação 
para proporcionar um governo cada vez mais próximo do 
cidadão. 
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Open Day  do Link Lab 

 

Novembro é o mês da segunda edição do “Open Day do Link Lab” 
- Acate.  Um Programa de Inovação Aberta que conecta startups 
às dificuldades e demandas de inovação, sentidas tanto por 
médias quanto por grandes empresas.   

 

Uma ocasião perfeita para receber acompanhamento de 
especialistas das grandes empresas, mentorias, workshops de 
alto nível, eventos de negócios, aproximação com investidores, 
pool de ferramentas/créditos, acesso à ACATE – São Paulo, 
dentre outras parcerias, tudo em um ambiente único e inovador.  
 

Startups – Em novembro foram mais 12 empresas conectadas! 
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 Celebração do Primeiro Aniversário do Nidus 

 

Dia 02/12 celebrou-se o primeiro aniversário de implantação do 
Nidus – Laboratório de Inovação do Estado de Santa Catarina. 
Neste período foram muitas as ações e conquistas, desafios 
mapeados, participações em eventos, estudos técnicos dentre 
outras atividades. Sempre com o objetivo de que a inovação 
aberta aconteça cada vez mais no cotidiano do Estado de 
Santa Catarina e que as soluções inovadoras venham a 
proporcionar serviços mais eficientes ao cidadão e um estado 

mais dinâmico e voltado às demandas da sociedade atual.  
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