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O QUE É O LABORATÓRIO DE 
INOVAÇÃO DO GOVERNO DE SC - 
NIDUS?
Um laboratório de inovação aberta que conecta o governo com o ecossiste-
ma de inovação. Com uma metodologia sólida mapeamos problemas pú-
blicos e divulgamos os desafios para que diferentes soluções de mercado 
possam se conectar. Nessa conexão, os órgãos conseguem entender mais 
sobre o que eles realmente precisam, além de conhecer possibilidades de 
soluções até então desconhecidas. 

Recentemente a equipe do laboratório fez uma trabalho de reorganização 
do seu planejamento e serviços e definiu que a missão do Laboratório como 
“estimular os servidores a acabar com o “sempre foi assim” por meio de co-
nexões e capacitações”.

Da mesma forma nossa carta de serviços pretende: programa de inovação 
aberta, produção de conteúdo, caixa de ferramentas, oficina de prototipa-
ção, mentorias, oficina “O problema é a solução”. Nos links abaixo há mais 
matérias sobre cada um desses serviços.

Conheça o site institucional

Vídeo - O que é o NIDUS?

Acompanhe no Instagram

https://nidus.sea.sc.gov.br/
https://youtu.be/2Vby27Ar6R4
https://www.instagram.com/niduslab/
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IMPLANTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO 
PROGRAMA DE INOVAÇÃO ABERTA DO 
GOVERNO DE SANTA CATARINA

O QUE É ISSO?O QUE É ISSO?

O Laboratório de Inovação do Estado de Santa Catarina - Nidus, implemen-
tou o Programa de Inovação Aberta, no qual se aplica um processo de mape-
amento de um desafio enfrentado pelos órgãos públicos de Santa Catarina. 
Estes entes, que buscam o auxílio do Nidus, conseguem extrair um diagnós-
tico das  causas, impactos, setores, pessoas afetadas e variáveis envolvidas 
(tempo, dinheiro, capacitação técnica, tecnologias envolvidas, etc) que es-
tão subjacentes ao problema em questão. Após realizado esse diagnóstico 
é divulgado o desafio real, para que todo o ecossistema de inovação possa 
apresentar diferentes opções de soluções.

POR QUE ISSO É IMPORTANTE?POR QUE ISSO É IMPORTANTE? 

Inovar em Governo não é fácil e um Laboratório tem a premissa de testar e 
experimentar. Por isso, conseguir implementar tão rapidamente uma meto-
dologia que se mostrou altamente aderente à realidade do setor público é 
uma grande conquista do Laboratório.

Acesse nossa cartilha

https://drive.google.com/file/d/1kp7HExp2gq73GaiVFbeMgmpvNfCLTi0G/view?usp=sharing
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PRIMEIRO EDITAL DE COMPRA DE SOLU-
ÇÃO INOVADORA DO BRASIL (PGE/SEA)

O QUE É ISSO?O QUE É ISSO?

Temos um decreto estadual de Compra de Soluções Inovadoras, esse decreto 
permite que na licitação (na verdade na dispensa de licitação) seja descrito o 
problema ao invés da solução. Essa é uma forma de evitar o direcionamento 
de editais e de só investir recursos públicos em soluções que de fato resolvam 
o problema, já que essa mesma legislação permite o “sandbox” - ou seja, um 
período de teste e ajustes das soluções antes da contratação efetiva.  Apesar 
da previsão legal, ninguém no Brasil conseguiu fazer uso desse modo de 
contratação até agora, com exceção do executivo de Santa Catarina. Através 
de um desafio mapeado na Procuradoria Geral do Estado (PGE) percebeu-se 
que se tratava de uma contratação de uma solução que não existia em ne-
nhum outro lugar, caracterizando a compra de solução inovadora. O Desafio 
em questão foi a automatização dos processos de dívida ativa.

POR QUE ISSO É IMPORTANTE?POR QUE ISSO É IMPORTANTE? 

Somos pioneiros tanto na legislação quanto na execução, mostrando como 
o setor público de Santa Catarina é inovador, de verdade. Todo o processo de 
entendimento do problema e de experimentação das possíveis soluções de 
mercado exigem um servidor/gestor disponível para trabalhar sem referên-
cia e ir abrindo novos caminhos no setor público. 

Processo materializado

https://drive.google.com/file/d/1OPt3fwvdL4qpGo6axBKKpxwZ29GqJdCb/view
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ÓRGÃOS CONECTADOS: 
20 CONECTADOS

O QUE É ISSO?O QUE É ISSO?

São órgãos que fizeram o termo de adesão ao programa de inovação aberta 
e mapearam um ou mais desafios no laboratório de inovação. Até o momen-
to, foi feita a conexão com 20 órgãos: Procuradoria Geral do Estado de Santa 
Catarina - PGE - SC; Secretaria de Desenvolvimento Sustentável - SDS; De-
fesa Civil de Santa Catarina - DCSC; Secretaria de Estado da Administração 
- SEA, Polícia Militar de Santa Catarina - PMSC, Polícia Civil de Santa Catari-
na - PCSC, Secretaria de Estado da Saúde - SES, Junta Comercial do Estado 
de Santa Catarina - JUCESC, Instituto de Previdência do Estado de Santa 
Catarina - IPREV, Governo de Santa Catarina, Corpo de Bombeiro Militar de 
Santa Catarina, Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade de San-
ta Catarina, Departamento Estadual de Trânsito de Santa Catarina, Centrais 
de Abastecimento do Estado de Santa Catarina - CEASA, Escola Nacional de 
Administração - ENA, GOV.SC, Instituto do Meio Ambiente - IMA, Secretaria 
de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural - SAR.

POR QUE ISSO É IMPORTANTE?POR QUE ISSO É IMPORTANTE? 

Isso mostra nosso esforço em conseguir engajar diferentes setores para o 
programa de inovação aberta, levando cultura de inovação e maior eficiên-
cia para diferentes órgãos do governo de SC.

Página de desafios no site

https://nidus.sea.sc.gov.br/todos-os-desafios/
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DESAFIOS MAPEADOS: 71 DESAFIOS

O QUE É ISSO?O QUE É ISSO?

Por meio de oficinas e ferramentas exclusivas, auxiliamos os gestores e os 
servidores a entenderem melhor seus problemas. Esse foi o indicador do la-
boratório e nos anos de 2020 a meta era de 10 desafios e alcançamos 12. Em 
2021 a meta era de 15 desafios e alcançamos 19. Agora em 2022 a meta era de 
24 desafios e mesmo faltando 4 meses para o fim do ano já estão mapeados 
40 desafios, totalizando nesses quase três anos 71 desafios públicos aprofun-
dados com a metodologia do Nidus.

POR QUE ISSO É IMPORTANTE?POR QUE ISSO É IMPORTANTE? 

Significa que o trabalho feito pelo Laboratório é sólido e que vem ganhando 
cada vez mais credibilidade entre os órgãos do executivo de SC. Poucos labo-
ratórios de inovação no setor público têm números sólidos como entregas.

NÚCLEO DE INOVAÇÃO

O QUE É ISSO?O QUE É ISSO?

Conjunto de Pontos Focais de todas as diretorias da Secretaria de Estado da 
Administração que coordenaram as etapas do Programa de Inovação Aberta 
do Governo em seus setores.

POR QUE ISSO É IMPORTANTE?POR QUE ISSO É IMPORTANTE? 

Porque foi um programa que conseguiu aproximar todos os servidores da 
SEA para o Laboratório e mapear muitos desafios. Entre os 71 desafio mape-
ados até agora, 41 são da SEA.
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BANCO DE STARTUPS

O QUE É ISSO?O QUE É ISSO?

No site do Nidus há um dashboard para que qualquer servidor/gestor pode 
procurar por startups com potencial de resolver o seu desafio público. As 
startups interessadas em vender pro governo se inscrevem em um formulá-
rio, esses dados são tratados e apresentados de forma a permitir busca com 
diferentes filtros. O Banco de Starups já conta com quase 300 empresas.

POR QUE ISSO É IMPORTANTE?POR QUE ISSO É IMPORTANTE? 

Não é conhecida outra iniciativa pública que tenha um Banco de Startups 
de fácil acesso para o servidor. É uma oportunidade de conhecer possíveis 
soluções que não fazem parte do dia-a-dia do servidor.

Banco de Startups no site

https://nidus.sea.sc.gov.br/banco-de-startups/
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TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NOS 
MUNICÍPIOS - GUIA 

O QUE É ISSO?O QUE É ISSO?

Com a pandemia Covid-19 veio a necessidade crescente de que todos os en-
tes públicos fizessem o processo de transformação digital. Em parceria com 
a Diretoria de Tecnologia e Inovação da SEA, o Laboratório de Inovação de-
senvolveu um guia de apoio, com orientações e boas práticas, que foi entre-
gue a todos os municípios.

POR QUE ISSO É IMPORTANTE?POR QUE ISSO É IMPORTANTE? 

Essa iniciativa mostra a preocupação que o Laboratório de Inovação tem em 
contribuir para dentro do governo não somente na perspectiva estadual, 
mas também incluído os municípios nas iniciativas que trazem melhores 
serviços para o cidadão catarinense.

Guia para os municípios

https://drive.google.com/file/d/1OWnKXPifOW1tdQixS0Rx3HfrDGA2wVQP/view
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LEGISLAÇÃO PARA INOVAÇÃO - 
DECRETOS E INSTRUÇÃO NORMATIVA

O QUE É ISSO?O QUE É ISSO?

O executivo de Santa Catarina foi pioneiro na construção de legislação vol-
tada para inovação e compras de soluções inovadoras. Foi firmado o Decre-
to 842/2020 que dispõe sobre as Compras Públicas de Soluções Inovadoras. 
Vale ressaltar que esse decreto tem muita familiaridade com o Marco Legal 
das Startups, mas foi feito antes. Em 2021, através do Decreto 1098 foi cria-
do o Laboratório de Inovação que tem a atribuição de fazer o Programa de 
Inovação Aberta em Santa Catarina. Em 2021 também foi estabelecida uma 
instrução normativa criando núcleos de inovação e definindo pontos focais 
de cada Diretoria da Secretaria do Estado da Administração, como um piloto 
para todo o Estado de SC.

POR QUE ISSO É IMPORTANTE?POR QUE ISSO É IMPORTANTE? 

Todas as legislações foram definitivas para os bons resultados do Programa 
de Inovação Aberta do Governo de SC. Mostra como somos pioneiros em 
todas as frentes de inovação, tanto na regulamentação quanto na execução. 
Também prova que é possível pequenos pilotos e testes de políticas públicas 
antes de escalar as iniciativas de inovação, sendo possível ajustes para trazer 
mais resultado quando essas forem implementadas para a totalidade.

Menu legislações site NIDUS

https://nidus.sea.sc.gov.br/sobre-o-nidus/#legislacao
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INOVAGOVSC

O QUE É ISSO?O QUE É ISSO?

É um grupo que reúne iniciativas de inovação dos três poderes (executivo, 
legislativo e judiciário) e os dois órgãos de controle (Ministério Público e Tri-
bunal de Contas) em Santa Catarina. O Nidus é muito ativo na rede, princi-
palmente auxiliando os demais poderes a implementarem e consolidarem 
as iniciativas de inovação em seus respectivos órgãos.

POR QUE ISSO É IMPORTANTE?POR QUE ISSO É IMPORTANTE? 

Essa rede é única no Brasil e tem sido um espaço importante de troca e de 
fortalecimento da cultura de inovação no território catarinense.

Notícia de lançamento

https://www.mpsc.mp.br/noticias/rede-de-inovacao-do-setor-publico-inovagovsc-e-lancada-para-melhorar-o-servico-prestado-aos-catarinenses-
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PARTICIPAÇÃO NA SEMANA DA 
INOVAÇÃO DA ENAP  

O QUE É ISSO?O QUE É ISSO?

A Semana de Inovação da ENAP é o maior evento de inovação no setor pú-
blico do Brasil e são poucas as iniciativas selecionadas para participar. Em 
2022 o Nidus ministrou uma oficina presencialmente no evento em Brasília, 
nos outros anos foram aprovadas participações onlines, devido a pandemia.

POR QUE ISSO É IMPORTANTE?POR QUE ISSO É IMPORTANTE? 

A presença do Nidus na Semana de Inovação nas últimas três edições mostra 
a qualidade e a robustez do Programa de Inovação Aberta do Governo de SC.

Vídeo on demand 2022 Vídeo on demand 2021 Vídeo on demand 2020

APROVAÇÃO DE ARTIGO NA EBAP

O QUE É ISSO?O QUE É ISSO?

Encontro Nacional de Administração Pública em 2022, aprovou o artigo so-
bre a metodologia do Programa de Inovação Aberta do Laboratório de Ino-
vação do Governo de SC- Nidus com média de 8.5.

POR QUE ISSO É IMPORTANTE?POR QUE ISSO É IMPORTANTE? 

Mostra que estamos na vanguarda na inovação no setor público e traz re-
conhecimento para a metodologia criada e implementada no governo de 
Santa Catarina dentro de toda a administração pública nacional.

https://www.loom.com/share/119dfbea0dd645d8bddeb3a5d97ab859
https://www.youtube.com/watch?v=owa1O9NuHK4
https://www.youtube.com/watch?v=HjHFeop3yQA
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MOVING MOTIVATOR - UM HACKATHON 
PARA SERVIDORES  

O QUE É ISSO?O QUE É ISSO?

Por definição, o Hackathon é uma maratona para solucionar um problema. 
Em 2019 foi realizado um hackathon, uma para desenvolvedores externos ao 
governo trabalharem em soluções tecnológicas para serviços digitais de saú-
de e educação. Após três dias de evento, com participação ativa das Secre-
tarias da Saúde e da Educação,  as soluções ganhadoras receberam R$12mil 
reais como premiação. A outra iniciativa em formato de Hackathon foi online 
e voltada para os servidores resolverem problemas que os motivam. Seguindo 
a metodologia internacional “moving motivator”, esse evento teve quase 200 
servidores trabalhando por dois dias.

POR QUE ISSO É IMPORTANTE?POR QUE ISSO É IMPORTANTE? 

É uma iniciativa de cultura de inovação que permite que servidores e desen-
volvedores interessados em resolver problemas públicos, o façam. De for-
ma muito prática e articulada traz o servidor e o cidadão como responsáveis 
pelos problemas e os convida a pensar o que realmente interessa, além de 
prototipar uma solução que já pode ser testada e usada pelo governo.
 

Webinar de encerramento do evento

Página do hackathon para desenvolvedores

http://youtube.com/watch?v=G_Fs53ckquo
https://www.sc.gov.br/hackathon/
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OFICINAS DE COLETAS DE 
PROBLEMAS: 11 OFICINAS 

O QUE É ISSO?O QUE É ISSO?

O Laboratório criou uma metodologia para incluir todos os servidores no pro-
cesso de reconhecer e entender os problemas. Esse serviço que começou a 
ser oferecido em agosto de 2021 foi feito com todas as diretorias da Secretaria 
de Estado da Administração, com a Junta Comercial do Estado e com os Nú-
cleos de Projetos (Nuprojs) - que estão na maioria dos órgãos do executivo.

POR QUE ISSO É IMPORTANTE?POR QUE ISSO É IMPORTANTE? 

Conseguir envolver todos os servidores é uma ferramenta poderosa para a 
inovação. Por meio de uma prática bem mão-na-massa os servidores e ges-
tores podem interagir, conversar sobre os problemas num espaço seguro e 
de maneira construtiva. Muitos dos desafios mapeados pelo Laboratório de 
Inovação são resultados dessas oficinas. A Oficina desenvolvida aqui foi se-
lecionada pela ENAP para ser apresentada na Semana de Inovação de 2022.

Como replicar a oficina “O problema é a Solução”

SERVIDORES IMPACTADOS: 713 SERVI-
DORES IMPACTADOS DIRETAMENTE

O QUE É ISSO?O QUE É ISSO?

Através das oficinas ou da participação no mapeamento de desafios con-
tabiliza-se que aproximadamente 713 servidores foram impactados direta-
mente pelo trabalho do laboratório de inovação do governo.

POR QUE ISSO É IMPORTANTE?POR QUE ISSO É IMPORTANTE? 

Para fazer inovação precisamos de pessoas muito mais do que de tecnolo-
gia. Por isso é tão importante conseguir se impactar servidores e gestores fa-
zendo-os participar ativamente dos processos de inovação no setor público.

https://view.genial.ly/62cf77e3fa704c0018d3b4d8/interactive-content-o-problema-e-a-soluca
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OFICINAS DE PROTOTIPAÇÃO

O QUE É ISSO?O QUE É ISSO?

O Programa de Inovação Aberta conta com a parceria com o LinkLab- 
ACATE, mas nem sempre o desafio público pode ser solucionado com a 
compra de tecnologia. Por isso foi criada uma oficina de prototipação de 
soluções internas, atualmente há oito desafios e mais de 80 servidores inscri-
tos para participar. Essa oficina foi feita em parceria com o WeGov e nela foi 
aprofundado o entendimento do problema e construída uma solução possí-
vel de ser feita com os recursos internos de cada Diretoria.

POR QUE ISSO É IMPORTANTE?POR QUE ISSO É IMPORTANTE? 

Por meio dessa iniciativa criamos a auto responsabilidade dos servidores/
setores de criarem soluções simples e viáveis para os desafios mapeados.
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PRIMEIRO ESTADO A CONTRATAR 
GAMIFICAÇÃO PARA SEUS 
SERVIDORES

O QUE É ISSO?O QUE É ISSO?

A contratação de um serviço de gamificação para fomentar a cultura de ino-
vação entre os servidores no âmbito da Secretaria de Estado da Administra-
ção. A gamificação é uma forma de fortalecer o engajamento em trilhas de 
aprendizado.

POR QUE ISSO É IMPORTANTE?POR QUE ISSO É IMPORTANTE? 

Não há conhecimento de outro estado que tenha contratado gamificação 
para trilhas de aprendizado em inovação para seus servidores.
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PROGRAMA DE VOLUNTÁRIOS 
E COLUNISTAS

O QUE É ISSO?O QUE É ISSO?

Como a equipe do Laboratório de Inovação é muito pequena, foi aberto um 
programa para cidadãos e servidores que tivessem interesse em ajudar a 
construir soluções para as diversas demandas do Laboratório. O programa 
contou com 12 voluntários.

POR QUE ISSO É IMPORTANTE?POR QUE ISSO É IMPORTANTE? 

Foi uma iniciativa de baixo custo para aumentar a equipe e também a ca-
pilaridade do Laboratório de Inovação do Governo de Santa Catarina. Como 
resultados dessa iniciativa houve a conexão de cinco órgãos com o Nidus e o 
mapeamento de 13 desafios públicos.

Vídeo Roda de Conversa com Voluntários

https://www.youtube.com/watch?v=owa1O9NuHK4
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CULTURA DE INOVAÇÃO

O QUE É ISSO?O QUE É ISSO?

Guias, cartilhas, lives, webinários, oficinas onlines, palestras, post de insta-
gram, artigos, vídeos explicativos, podcastS… todos esses formatos de conte-
údo foram utilizados para criar conteúdo que pudesse inspirar os servidores 
a se engajarem na cultura de inovação e transformação digital Foram mais 
de 1500 conteúdos produzidos ao longo de três anos.

POR QUE ISSO É IMPORTANTE?POR QUE ISSO É IMPORTANTE? 

 A sociedade é moldada pelas instituições e as instituições são moldadas por 
pessoas. Com base nisso, apesar do foco em inovação aberta, foi incessante 
o trabalho do Nidus para alcançar o maior número possível de servidores 
sobre a cultura de inovação no setor público. Hoje o Nidus é reconhecido por 
outras iniciativas de inovação pela forma com que se comunica.
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CONEXÕES

O QUE É ISSO?O QUE É ISSO?

Apesar de ter apenas três anos, o Nidus é frequentemente convidado para 
falar sobre sua experiência e contribuir com outras iniciativas de inovação. 
Até porque foi pioneiro em diversas ações: estar sediado fisicamente em um 
hub de inovação, trabalhar com inovação aberta, facilitar a compra de solu-
ções inovadoras, etc. Por essa razão foram feitas mais de 150 reuniões e apre-
sentações do Laboratório.

POR QUE ISSO É IMPORTANTE?POR QUE ISSO É IMPORTANTE? 

A inovação no setor público não é uma novidade, mas é muito comum que 
as iniciativas desapareçam com o tempo, por não terem entregas palpáveis. 
O Laboratório de Inovação do Governo do Estado é um case de sucesso en-
tre as iniciativas.
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OFICINA DE LINGUAGEM SIMPLES 
E VISUAL LAW

O QUE É ISSO?O QUE É ISSO?

No ano de 2021, em parceria com o Laboratório de Inovação do Ceará - Iris-
Lab, foi feita uma capacitação em linguagem simples e visual law para todos 
os servidores que estavam trabalhando na digitalização dos serviços públi-
cos no portal SC.GOV.

POR QUE ISSO É IMPORTANTE?POR QUE ISSO É IMPORTANTE? 

Com isso conseguimos melhorar a qualidade do serviço entregue ao cida-
dão, focando na empatia e nos recursos de UX - experiência do usuário.
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