
NOME DA SOLUÇÃO: Niterói GovTec 

1. INTRODUÇÃO  

1.1.. O desafio abordado foi como propiciar um ambiente favorável no           
município para a instalação de start up´s. O projeto consiste em criar uma             
incubadora de start up’s, onde essas seriam escolhidas a participar mediante           
concurso. A base dessas incubadoras seriam o desenvolvimento de soluções de           
inovação tecnológica voltadas para a melhoria da gestão pública, de forma a gerar             
eficiência e economicidade aos orgão publicos.  

 
1.2. Incentivar a criação de empresas jovens e inovadoras, visto que Niterói é             

uma das cidades brasileiras mais inteligentes no Ranking Connected Smart Cities           
2018, principal estudo sobre o tema do país realizado pela Urban Systems, em             
parceria com a Sator. Os eixos avaliados foram Mobilidade e Acessibilidade,           
Urbanismo, Meio Ambiente, Energia, Tecnologia e Inovação, Economia,        
Educação, Saúde, Segurança, Empre, com grande potencial tecnológico. Além de          
estabelecer no edital tempo mínimo de permanência na cidade e etc. 

2. DESCRIÇÃO GERAL DA PROPOSTA DE SOLUÇÃO  

A primeira etapa seria estabelecer um local de implementação física, para           
instalação da start up ( Centro Cultural Abrigo dos Bondes), incentivando assim a             
revitalização da área central da cidade. Nesse local seriam oferecidos cursos e            
criado um espaço de Co-work. 

Além desses cursos, a prefeitura realizaria semestralmente, de acordo com          
suas necessidades administrativas, concurso público para desenvolvimento de        
tecnologias para a gestão pública.  

2.1. Esse concurso contará com “aporte inicial” - capital, para as empresas a             
serem criadas ou estruturadas, além de contrato de prestação de serviço por            
tempo determinado da solução ganhadora.  

Os valores serão diferentes de acordo com o edital e necessidade de solução e              
será pago pela secretaria ou autarquia que utilizará da inovação, de acordo com             
lei orçamentária anual e orçamento próprio.  

Todas as soluções deverão obrigatoriamente descrever na sua participação, como          



isso trará economicidade (justificando o aporte inicial) e eficiência para a           
administração pública.  

2.2 A sociedade participará desse projeto visto que as soluções de melhoria            
da administração pública serão realizadas por particulares por meio da sociedade           
civil, ao encaminharem projetos de acordo com suas demandas e necessidades           
acerca das dificuldades passadas na cidade de Niterói. O público alvo será jovens             
com ideias inovadoras que tenham entre 18 e 35 anos, porém não sendo restrito              
somente a eles. 

2.3. Fluxograma auto-explicativo 

 

 


