
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ações de inovação em rede  
com o ecossistema do Porto Digital. 
Transforme sua organização e o futuro através de ações de inovação em rede com um 
ecossistema amplo e conectado de empresas, startups, pesquisadores e especialistas 
nas mais diversas áreas.  
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APRESENTAÇÃO 
 
O presente documento contém proposta de trabalho do Núcleo de Gestão do Porto Digital – 
NGPD, em estreita cooperação com o Centro de Estudos Avançados do Recife – CESAR, o 
Centro de Excelência em Tecnologia de Software do Recife – SOFTEXRECIFE e o Centro de 
Informática da Universidade Federal de Pernambuco – Cin/UFPE, sendo endereçado ao Serviço 
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de Pernambuco – SEBRAE PE, em resposta 
ao Documento de Referência para Contratação de Encomenda Tecnológica, para o 
desenvolvimento de atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação que envolvam risco 
tecnológico, no intuito de fornecer soluções sob a forma de produtos, serviços ou processos 
inovadores que sejam capazes de superar desafios dos pequenos negócios e do próprio 
SEBRAE-PE. 
 
A solução a ser apresentada tem como base o Open Innovation Lab (OIL), laboratório de 
inovação aberta, o qual tem como objetivo endereçar desafios complexos de mercado que 
possam ser resolvidos rápida e eficientemente, em colaboração com o ecossistema do Porto 
Digital e suas redes de parceiros: empresas, startups, instituições de ensino, pesquisa e 
extensão e  instituições de pesquisa, desenvolvimento e inovação.  
 
Neste sentido, o OIL permite a criação colaborativa de soluções inovadoras a desafios 
complexos, possibilitando o fomento a novos negócios, promove a interação e troca de 
conhecimento e experiências entre atores diversos, e gera a massa crítica de onde podem surgir 
soluções inovadoras e novos negócios escaláveis.  
 
Adicionalmente, o OIL provê ações de sensibilização e habilitação metodológica para a 
participação em processos de experimentação, validação e desenvolvimento ágil de novas 
soluções. 
 
Na intervenção especificamente desenhada para o SEBRAE/PE, o que se pretende é colocar o 
cliente do SEBRAE/PE no centro da sua estratégia, e assim enfrentar os seus dois grandes 
desafios para os próximos 10 anos:  
 

(i) encurtar a distância crescente entre sua clientela atual, formada por pequenos 
negócios predominantemente analógicos, e o mercado consumidor, formado por 
pessoas cada vez mais conectadas em redes digitais de negócios, e  
 

(ii) formar uma nova clientela para o futuro próximo, por meio da conquista, já, do 
mindshare dos futuros empreendedores que não enxergam no Sebrae de hoje uma 
referência para estruturação dos negócios do amanhã. 

 
Para tanto, propõe-se atividades que impactem, sobretudo, na co-criação de soluções 
inovadoras que estabeleçam conexões com o futuro e o tragam para o centro da estratégia do 
SEBRAE/PE.  
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1 SOBRE O PORTO DIGITAL 
 
O Porto Digital nasceu em 2000, fruto de uma ação coordenada entre Mercado, Governo e 
Academia que resultou num dos principais ambientes de inovação do Brasil. 
 
Na época de sua criação, Recife sofria com a saída do capital humano qualificado na área de 
Tecnologia para trabalhar em outros estados e até mesmo fora do país, enquanto o Bairro do 
Recife, centro histórico da cidade, acumulava anos de degradação e subutilização. 
Concomitantemente a essas condições, havia o interesse por parte do Governo de Pernambuco 
em criar uma política pública atrelada à inovação e ao conhecimento. Em resposta a este 
contexto, foi criado o Parque Tecnológico Porto Digital, com o propósito de consolidar um cluster 
global de inovação em software e serviços baseados em TI, e regenerar o tecido urbano do 
centro histórico do Recife.  
 
Atualmente, o Porto Digital reúne mais de 330 empresas e organizações, que empregam mais 
de 10.000 pessoas, dos quais cerca de 800 são empreendedores. Juntas, essas empresas 
faturaram aproximadamente R$ 1,8 bilhão em 2018.  
 
 

MÉRITOS E RECONHECIMENTOS 
 
A seguir apresenta-se os principais prêmios, méritos e reconhecimentos recebidos pelo Porto 
Digital ao longo dos seus anos de operação como política pública de desenvolvimento: 
 

ANO INSTITUIÇÃO / PUBLICAÇÃO RECONHECIMENTO 

2019 
ANPROTEC - Associação Nacional 
de Entidades Promotoras de 
Empreendimentos Inovadores e ICE 
– Instituto da Cidadania Empresarial 

O Porto Digital, através da incubadora do Armazém da Criatividade foi 
vencedor do 4º Desafio de Incubação e Aceleração de Impacto. 

2018 
ANPROTEC - Associação Nacional 
de Entidades Promotoras de 
Empreendimentos Inovadores e ICE 
– Instituto da Cidadania Empresarial 

O Porto Digital, através de sua incubadora CAIS do Porto foi vencedor do 3º 
Desafio de Incubação e Aceleração de Impacto. 

2017 FINEP – Financiadora de Estudos e 
Projetos 

O Porto Digital foi uma das 12 instituições homenageadas pela Financiadora 
de Estudos e Projetos (Finep) por ter marcado a sua história ao longo de seus 
50 anos. 

2017 IPHAN - Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional 

O Porto Digital foi vencedor do 30o Edição do Prêmio Rodrigo Melo Franco de 
Andrade na categoria "Excelência em Gestão Compartilhada do Patrimônio 
Cultural” por valorizar e promover iniciativas que demonstrem o compromisso 
e a responsabilidade compartilhada para com a preservação e/ou 
salvaguarda do Patrimônio Cultural brasileiro. 
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ANO INSTITUIÇÃO / PUBLICAÇÃO RECONHECIMENTO 

2015 
ANPROTEC - Associação Nacional 
de Entidades Promotoras de 
Empreendimentos Inovadores 

A Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos 
Inovadores (Anprotec) reconheceu e premiou o Porto Digital como “melhor 
parque tecnológico / habitat de inovação do Brasil” pela terceira vez. 

2015 SMART – O que você não sabe 
sobre internet, Frédéric Martel 

Porto Digital foi reconhecido como modelo de referência de política pública e 
mais importante smart city do Brasil na publicação Smart: o que você não 
sabe sobre a internet, de Frédéric Martel. 

2014 
Global Clusters of Innovation – 
Entrepreneurial engines of 
economic growth around the World, 
Jerome S. Engel 

O pesquisador da Universidade de Berkeley, na Califórnia, Jerome S. Engel, 
reconheceu o Porto Digital como um dos sete principais clusters globais de 
inovação (Global Clusters of Innovation, 2014). 

2014 
Latin America’s Regions – Doing 
Business in Brazil’s Northeast, 
Financial Times 

O Financial Times destacou o Porto Digital no caderno especial “Latin 
America’s Regions – Doing Business in Brazil’s Northeast” (As regiões da 
América Latina - Fazendo Negócios no Nordeste do Brasil), fazendo 
referência ao parque como um projeto não apenas desenvolvido para impedir 
a fuga de capital humano qualificado da cidade, mas também para criar um 
modelo econômico baseado em informação e conhecimento. 

2014 Recife é o novo polo da economia 
criativa, Revista Exame 

A revista de negócios Exame, de abrangência nacional, com base em 
pesquisa feita pela consultoria Urban Systems, destacou o Porto Digital como 
um dos principais fatores que dão ao Recife o primeiro lugar no ranking das 
10 melhores cidades em infraestrutura para se fazer negócios, colocando-a 
na elite das cidades do Brasil competitivas na economia criativa. 

2013 Recife’s tech hub takes on Brazil 
ealthy South, BBC 

A BBC destacou o Porto Digital e o apresentou como um hub de tecnologia 
de sucesso do país. 

2013 Brazil Innovation, Research & 
Development, Financial Times 

O Financial Times, no caderno intitulado “Brazil Innovation, Research & 
Development” (Brasil de Inovação, Pesquisa e Desenvolvimento), destacou a 
história e as atividades do Porto Digital como um grande exemplo de habitat 
de inovação, pesquisa e desenvolvimento para ilustrar o especial. 

2012 Reinventing Recife as Tech Harbor, 
WIRED 

A WIRED destacou o Porto Digital como iniciativa que visa estruturar um Vale 
do Silício brasileiro com o objetivo de atrair empresas de tecnologia da 
informação. 

2011 
ANPROTEC - Associação Nacional 
de Entidades Promotoras de 
Empreendimentos Inovadores 

A Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos 
Inovadores (Anprotec) reconheceu e premiou o Porto Digital como “melhor 
parque tecnológico / habitat de inovação do Brasil” pela segunda vez 

2011 McKinsey 
A McKinsey apontou o Porto Digital e a Região de Campinas, no Estado de 
São Paulo, como os dois ambientes de inovação com maior potencial de 
geração de negócios de base tecnológica do País. 

2009 
The Global Ecnonomy’s Latest 
Weapan: The Mega Research Park, 
Business Week 

A edição digital da Business Week destacou o Porto Digital em reportagem 
sobre os parques mais inovadores, considerando-o como um dos dez locais 
do mundo onde o futuro está sendo criado. 

2009 Global Services Media 
Devido ao papel do Porto Digital, segundo pesquisa da Global Services 
Media, o Recife foi destacado em 6º lugar (única cidade do Brasil) no ranking 
das 10 cidades emergentes do mundo que se destacariam nos próximos anos 
no mercado de outsourcing. 

2009 The Triple Helix, Henry Etzkowitz 
O pesquisador da Universidade de Stanford, Califórnia, Henry Etzkowitz 
reconheceu o Porto Digital como referência de ação desenvolvida conforme 
modelo de Hélice Tripla (academia, poder público e mercado). 
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ANO INSTITUIÇÃO / PUBLICAÇÃO RECONHECIMENTO 

2008 Commercialising Science & 
Technology Parks, IASP 

A IASP (International Association of Science Parks and Areas of Innovation) 
publicou o primeiro volume da série Learning by Sharing e conferiu destaque 
ao Porto Digital, juntamente com outros três Parques Tecnológicos: Málaga 
(Espanha), Manchester (Reino Unido) e Hyderabad (Índia). 

2008 Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio (MDIC) 

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC) reconheceu o 
Porto Digital como o APL (Arranjo Produtivo Local) de Tecnologia da 
Informação e Comunicação de Pernambuco. 

2007 
ANPROTEC - Associação Nacional 
de Entidades Promotoras de 
Empreendimentos Inovadores 

A Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos 
Inovadores (Anprotec) reconheceu e premiou o Porto Digital como “melhor 
parque tecnológico / habitat de inovação do Brasil” pela primeira vez 

2005 A Hot Incubator For Tech Startups, 
Bloomberg Businessweek 

Destacou como o parque tecnológico Porto Digital está ajudando a fortalecer 
a indústria brasileira de tecnologia. 

 
 
LOCALIZAÇÃO 
 
Uma das principais características do Porto Digital é a sua territorialidade, que o diferencia da 
maioria dos parques tecnológicos.  
 
Localizado no Recife, capital do Estado de Pernambuco e um dos principais núcleos econômicos, 
políticos e acadêmicos da Região Nordeste do Brasil, o Porto Digital é um parque urbano, 
instalado no bairro histórico do Recife e nos bairros de Santo Amaro, Santo Antônio e São José. 
Sua área é de aproximadamente 1.710.000m², que vem sendo requalificada a partir da instalação 
e consolidação de novos empreendimentos.  
 
Cerca de 85 mil m2 de edificações na área histórica já foram restaurados e hoje servem ao 
desenvolvimento de atividades produtivas. 
 
Além do Recife, o Porto Digital também está presente na cidade de Caruaru, uma das principais 
cidades do interior de Pernambuco, por meio de um processo de interiorização. A cidade de 
Caruaru recebeu o o Armazém da Criatividade, inaugurado em outubro de 2015. Caruaru está 
localizada no Agreste pernambucano, distante cerca de 130 km a oeste da capital. Com uma 
população de 342.328 habitantes é a mais populosa do interior pernambucano e se destaca 
como importante centro de produção da indústria de confecções do país.  
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SOBRE O NGPD 
 
O Núcleo de Gestão do Porto Digital é uma associação civil de direito privado sem fins 
econômicos, enquadrada como Organização Social e Instituição de Ciência e Tecnologia (ICT), 
responsável pela governança da política pública do Porto Digital. 
 
Qualificada como Organização Social (OS) do Estado de Pernambuco pelo Decreto nº 23.212, 
de 20 de abril de 2001, nos termos e para os fins constantes da Lei n° 11.743, de 20 de janeiro 
de 2000, e do Decreto nº 23.046, de 19 de fevereiro de 2001, tendo sua titulação renovada pelo 
Decreto Nº 48.196, de 1 de novembro de 2019. 
 
Também qualificada como Organização Social (OS) da Cidade do Recife pelo Decreto nº 27.306, 
de 23 de agosto de 2013, nos termos e para os fins constantes da Lei n° 17.875, de 10 de junho 
de 2013, e do Decreto nº 27.277, de 17 de agosto de 2013, tendo sua titulação renovada pelo 
Despacho SEPLAN de 19 de setembro de 2019. 
 
A sua estrutura é composta por um Conselho de Administração, integrado por 19 membros 
representantes do setor produtivo (32%), da academia e sociedade (32%) e do poder público 
(36%). O Conselho estabelece as políticas e estratégias centrais para o desenvolvimento do 
Porto Digital e tem autonomia para nomear a diretoria do NGPD. Esta diretoria é constituída pelo 
diretor-presidente, pelo diretor de inovação e competitividade e pelo diretor executivo. 
 
O quadro de colaboradores do NGPD é composto por cerca de 78 profissionais, 
predominantemente pós-graduados (MBA, especialização, mestrado e doutorado) em áreas 
estruturais para a gestão de habitats de inovação, empreendedorismo, gerenciamento de 
projetos, economia, administração de empresas, engenharia de produção, comunicação 
estratégica e urbanismo. 
 
O NGPD possui certificação NBR ISO 9001:2018, norma que constitui uma referência 
internacional para a certificação de sistemas de gestão da qualidade e reconhece o esforço da 
organização em assegurar a conformidade dos seus produtos e/ou serviços, a satisfação dos 
seus clientes e a melhoria contínua do seu sistema de gestão de contratos e convênios. O escopo 
da certificação foi “Gestão de Projetos para criação, atração e fortalecimento de 
empreendimentos inovadores de Tecnologia da Informação e Economia Criativa no Porto 
Digital”. 
 
Atualmente, o NGPD opera 39 projetos, que são executados com o orçamento de 
aproximadamente R$ 180 milhões obtidos por meio de 22 contratos, firmados com instituições 
de fomento ao desenvolvimento econômico e social, tais como, a Prefeitura da Cidade do Recife, 
o Governo do Estado de Pernambuco, a FACEPE, a ABDI, a FINEP, o CNPq, o BNDES, o 
Ministério da Cultura, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, a União 
Europeia, o British Council e a ONU/UNEP. 
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O NGPD também é uma e Instituição de Ciência e Tecnologia (ICT) privada reconhecida pelo 
inciso V do caput do art. 2º da Lei nº 10.973, de 2004, quando institui entre suas missões 
estatutárias “participar na concepção e gestão de mecanismos modernos de suporte à pesquisa 
científica, ao desenvolvimento tecnológico e à formação de capital humano para gerir, 
desenvolver e operar produtos e processos inovadores” (Art. 4, inciso II), e “apoiar, conceber, 
estruturar, projetar, implementar e gerenciar, em parceria com entidades públicas e da iniciativa 
privada, projetos de desenvolvimento de novos produtos, serviços, soluções e processos para 
aperfeiçoamento de negócios em suas áreas de atuação” (Art. 4, inciso XIII). 
 
 
SOBRE O CESAR 
 
O CESAR é um centro privado de inovação que cria produtos, serviços e empresas com 
Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs). Desde 1996, a instituição desenvolve 
soluções em todo o processo de geração de inovação em e com TICs - atua desde o 
desenvolvimento da ideia, passando pela concepção e prototipação, até a execução de projetos 
para empresas dos mais diversos setores da economia, como: telecomunicações, 
eletroeletrônicos, defesa, automação comercial, financeiro, logística, energia, saúde e 
agronegócio.  
 
O instituto de inovação nasceu de uma iniciativa empreendedora – e já inovadora – de um grupo 
de professores do Centro de Informática-CIn/UFPE. A ideia principal era fomentar o ecossistema 
de TICs local, suportando a fixação de talentos, agindo como âncora para o crescimento do setor, 
local e nacionalmente. Inicialmente, localizou-se no CIn/UFPE.  
 
Em 2002, o CESAR se instalou na região do Parque Tecnológico do Porto Digital, em área 
histórica do Recife Antigo, atuando ainda mais fortemente como âncora na iniciativa de estruturar 
o polo de TICs na região. Desde essa data, vem expandindo suas instalações físicas no Porto 
Digital, ocupando hoje espaço em três prédios neste parque. 
 
O crescimento e o impacto causado pelo instituto propiciaram que fossem abertas filiais, em 
Curitiba, Sorocaba e Manaus, que somadas às atividades realizadas pela sede, no Recife, 
possibilitam a estruturação de parcerias mais ágeis com clientes e parceiros.  
 
O CESAR agrega mais de 600 colaboradores que reúnem uma variedade de competências por 
meio de equipes transdisciplinares – desde engenheiros de sistemas e profissionais de testes, a 
designers da experiência do usuário, administradores e jornalistas. Essa multiplicidade de perfis 
permite a prestação de serviços de consultorias e criação de soluções com Tecnologias de 
Informação e Comunicação (TICs) nas mais diversas áreas de conhecimento, tais como: 
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§ Estratégias para adoção, uso e integração de sistemas de TIC; 
§ Desenvolvimento e implantação de arquiteturas complexas de software; 
§ Desenvolvimento de projetos de circuitos integrados digitais e mistos direcionados a 

produtos de baixo consumo de energia e alta eficiência energética; 
§ Engenharia, testes e reuso de software; 
§ Performance e segurança de sistemas de informação e computação para ambiente 

operacional e seu suporte; 
§ Acessibilidade e design de interfaces de software, desde o produto final e/ou ao longo do 

processo de desenvolvimento; 
§ Criação de soluções que compreendem a combinação entre sistemas de informação 

(web, dispositivos móveis, desktops etc.) e sistemas de comunicação (rádio, rede, 
dispositivos móveis), suas aplicações e sistemas de suporte. 

 
Prêmios e reconhecimentos nacionais validam a contribuição histórica do CESAR para o 
desenvolvimento da indústria de inovação no país. Destaque é dado ao reconhecimento pelo 
duplo Prêmio FINEP Nacional, como a Mais Inovadora Instituição de Pesquisa do Brasil (2004 e 
2010), pelo Prêmio Info200 de Melhor Empresa de Serviços de Software (2005) e pelo Prêmio 
de Modelo de Negócios Mais Inovador do País pela Revista Época Negócios (2009). 
Recentemente, o CESAR recebeu o prêmio de segundo lugar na categoria Fornecedores de 
Software e Serviços, da 4ª edição do Anuário Tele. Síntese de Inovação em Comunicação com 
o Monitor de Irrigação, solução proprietária do instituto, de monitoramento de pivô central de 
irrigação. 
 
Atualmente, o CESAR trabalha com um portfólio de cerca de 56 clientes ativos – que realizaram 
projetos com o instituto nos últimos 24 meses, distribuídos em 18 diferentes segmentos da 
economia, e com mais de 165 projetos realizados neste mesmo período. Uma lista parcial dos 
clientes do instituto, inclui: Exército Brasileiro, FCA – Fiat Crysler Automobile, HCP, CHESF, 
Alcatel, Gemalto, Bematech, FEDEX, Whirlpool, Tetrapak, Motorola, Oi Futuro, Sonae Sierra 
Brasil, Positivo, Samsung, Siemens e Fundação Telefônica.  Em 2018, o instituto realizou um 
total de R$ 105 milhões em de projetos.  
 
O CESAR também possui um consolidado conhecimento no setor de Educação, com mais de 10 
anos de atuação em parcerias educacionais e experiência no uso da abordagem de 
aprendizagem Gente, Negócios e Tecnologia. O Programa NAVE – Núcleo Avançado de 
Educação, implantado nos estados do Rio de Janeiro e de Pernambuco e o Projeto 
PernambuCoders, em desenvolvimento no Porto Digital, são fortes exemplos de como a 
aplicação dessa abordagem desenvolvida pelo CESAR pode proporcionar uma formação mais 
adequada às necessidades atuais do mercado. 
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SOBRE O SOFTEX 
 
O SOFTEXRECIFE é o Centro de Excelência em Tecnologia de Software do Recife, entidade 
civil sem fins lucrativos, agente da Sociedade SOFTEX - reconhecido pelo Ministério da Ciência 
e Tecnologia como Programa Prioritário - que no Brasil tem mais de 1.000 empresas associadas. 
Criada em 1994 sua missão é articular, fomentar e apoiar ações direcionadas à inovação e à 
excelência do setor em Pernambuco. 
 
O SOFTEXRECIFE caracteriza-se como uma instituição de educação, ensino e pesquisa e de 
apoio ao desenvolvimento tecnológico, tendo por finalidade conceber, desenvolver e executar 
atividades ligadas à pesquisa, extensão e inovação no campo da Tecnologia da Informação. Foi 
reconhecido em junho de 2006 como uma Organização da Sociedade Covil de Interesse Público 
– OSCIP tanto ao nível Federal como ao nível estadual e municipal, sendo cadastrado no 
Conselho de Atividades de Tecnologia da Informação – CATI do Ministério da Ciência, 
Tecnologia ,Inovações e Comunicações e estando habilitado a receber recursos oriundos da Lei 
da Informática. 
 
No cumprimento da sua missão, o SOFTEXRECIFE tem os seguintes objetivos: 
 

§ Promover a inovação para aumentar a competitividade das empresas de TI 
§ Promover a pesquisa tecnológica 
§ Buscar instrumentos para fomentar o desenvolvimento do setor de software no Estado 
§ Promover produtos e serviços inovadores na área de software 
§ Apoiar a comercialização de software no país e no exterior 
§ Desenvolver recursos humanos visando à melhoria da capacidade empresarial 
§ Contribuir para ampliar a diversidade de fontes de investimentos do setor 
§ Incrementar redes de negócios  

 
O SOFTEXRECIFE teve sua gênese no Programa Softex 2000. A Sociedade para a promoção 
da Excelência do Software Brasileiro [Softex] foi a entidade gestora do Programa SOFTEX, 
instrumento de apoio à produção e comércio de software brasileiro. Criado em 1993 pelo 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq do Ministério da 
Ciência e Tecnologia como Programa SOFTEX 2000, o Programa SOFTEX foi reformulado por 
ocasião do termino da sua vigência, de acordo com a nova política brasileira de software. 
 
A Sociedade SOFTEX vem contribuindo para a desconcentração regional do mercado e para 
capacitação das empresas, tanto no desenvolvimento tecnológico, quanto na gestão 
empresarial, inovação de processos e produtos e sua adequação ao mercado. Com vistas a 
colaborar com o desenvolvimento regional, a Sociedade SOFTEX montou uma rede de agentes 
que hoje cobre parcela significativa do território nacional. Os agentes SOFTEX [o 
SOFTEXRECIFE é um deles] funcionam como braços da Sociedade SOFTEX, dando 
capilaridade às suas ações. Eles atuam em articulação com a iniciativa privada, governos 
estaduais e municipais, e contam com o suporte de centros acadêmicos e instituições de fomento 
para atingir as metas do setor de software confiadas a SOFT EX.  
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Os agentes SOFTEX têm o seu trabalho dividido em duas linhas de ação: a preparação de 
empreendimentos nascentes para ingresso no mercado e o apoio às empresas já consolidadas, 
acompanhando todas as etapas desde a geração da inovação até à sua produção e 
comercialização. Às empresas associadas são oferecidos serviços com apoio à obtenção de 
financiamento e de capital de risco, apoio à geração de negócios, cursos, treinamentos e 
consultoria em gestão, marketing, finanças e tecnologia, dentre outros. 
 
O Comitê da Área de Tecnologia da Informação - CATI reconheceu o SOFTEX como Programa 
Prioritário o que o credencia a captar recursos na Lei nº 8.248 de 23/12/91 bem como ter acesso 
aos recursos disponíveis nos Fundos Setoriais. Essas características conferem singularidade ao 
SOFTEX posto que, afora ela, as outras entidades elegíveis a pleitear recursos nos marcos 
dessa lei são as Universidades Públicas e os Centros de Pesquisas que, atendendo a um 
conjunto de requisitos, estejam cadastradas no CATI do Ministério da Ciência e Tecnologia. Esse 
reconhecimento faz do SOFTEX um receptor de recursos provenientes dessa lei.  
 
O SOFTEXRECIFE foi, portanto, de extrema importância para a consolidação do Polo de 
Tecnologia da Informação no Recife. Importa notar que o próprio Projeto Porto Digital nasceu 
dentro do SOFTEXRECIFE quando se reconheceu a necessidade de se ampliar o conceito do 
cluster de Tecnologia da Informação e inclusive a importância de dar a ele uma base física que, 
como já apontado acima, foi o bairro do Recife na capital pernambucana. 
 
O SOFTEXRECIFE é uma comunidade viva de empresas da área de Tecnologia da Informação 
que dispõe de um espaço institucional para se aperfeiçoar e promover o seu crescimento e 
inserção das suas associadas no mercado local, nacional e internacional. Face a esse papel, o 
SOFTEXRECIFE é, junto com outras instituições, elemento chave de uma estratégia, em curso, 
para consolidar a cidade do Recife como um polo reconhecido e respeitado de geração, produção 
e difusão de Tecnologia da Informação. 
O SOFTEXRECIFE conta hoje com mais de 170 empresas associadas, pequenas e médias, 
todas elas integrantes do setor de Tecnologia da Informação e Comunicação. O 
SOFTEXRECIFE tem sua sede no empresarial ITBC no bairro do Recife.  
 
Particularmente para o projeto objeto desta proposta, o SOFTEXRECIFE traz toda a sua 
expertise em articulação de redes e consultorias técnicas e de negócios em iniciativas como 
MATCH DAYS, INVESTOR DAYS e o PARTNER DAYS, quando apresenta seu ecossistema de 
TIC (empresas consolidadas, startups e ICTs) para o mercado comprador de produtos/serviços 
inovadores, ou para investidores e parceiros com foco na geração de negócios. Estas iniciativas 
visam facilitar que empresas privadas, segmentos de mercado, setor público ou investidores 
apresentem seus problemas e desafios para o ecossistema de mais de 170 associados, em 
busca de soluções e competências inovadoras disponíveis.  
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SOBRE O CENTRO DE INFORMÁTICA/UFPE 
 
O Centro de Informática da UFPE (CIn-UFPE) é um dos mais renomados centros do Brasil e da 
América Latina e formador de grande parte da mão-de-obra mais qualificada em Tecnologia da 
Informação (TI) do país. Instituição fundamental para o crescente mercado de tecnologia, que 
estimula a criatividade de seus alunos e busca constantemente soluções inovadoras para o 
cotidiano de pessoas e empresas. Motivo de orgulho por oferecer cursos que estão entre os 
melhores do continente, além de ser o lugar de origem de diversas empresas atualmente bem 
sucedidas, que começaram como startups no Centro. A partir de parcerias com o setor privado, 
o CIn-UFPE também está se firmando como um nome forte nos mercados de trabalho nacional 
e internacional. 
 
Um dos centros brasileiros de referência em várias áreas da Computação, como Engenharia de 
Software, Inteligência Artificial, Linguagens de Programação, Lógica, Redes, Sistemas 
Distribuídos e Sistemas de Computação, o CIn-UFPE caracteriza-se pelo pioneirismo e pela 
inovação e foi um dos primeiros a criar disciplinas como Empreendedorismo, Jogos Digitais e 
Computação Musical, além de abrir espaço para a robótica, a realidade aumentada, os 
dispositivos móveis e contextualizados, entre outras. A essência que deu origem ao CIn 
permanece até hoje: ousadia, criatividade e forte conexão com o que está acontecendo pelo 
mundo. O corpo docente do CIn-UFPE é formado por mais de 130 profissionais, entre 
funcionários e doutores, e por um número de alunos que há 10 anos ultrapassa a casa do milhar. 
Atualmente, são em torno de 90 professores doutores, atuando em todas as grandes áreas do 
conhecimento em Computação. 
 
Na graduação, o centro oferece os cursos de Ciência da Computação (CC), Engenharia da 
Computação (EC) e Sistemas de Informação (SI) – todos avaliados com cinco estrelas a cada 
ano pelo Guia do Estudante da Editora Abril. 
 
Já o Programa de Pós-Graduação do CIn-UFPE destaca-se entre os sete melhores no Brasil e 
seus cursos incluem especialização, mestrado profissional, mestrado acadêmico e doutorado. 
Além disso, o Programa possui o título de "Centro de Excelência e Referência" em ensino e 
pesquisa, com inserção nacional e internacional, segundo a Avaliação da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). 
 
A Coordenação de Pesquisa e Projetos do Centro, por sua vez, desenvolve estudos nas áreas 
de Banco de Dados, Engenharia da Computação, Engenharia de Softwares e Linguagens, 
Inteligência Computacional, Redes e Sistemas Distribuídos, Teoria da Computação e Mídia e 
Interação. Essa Coordenação visa incentivar, divulgar e dar suporte às pesquisas e aos projetos 
científico-tecnológicos realizados por docentes e pesquisadores do CIn. Nesse campo, o Centro 
mantém uma produção significativa e crescente, com a publicação anual de cerca de 40 artigos 
em periódicos internacionais indexados e mais de 100 artigos em conferências nacionais e 
internacionais, além de livros e capítulos de livros. 
 
Atualmente, o Centro dispõe de mais de 20 laboratórios e cerca de 500 computadores. São 
oferecidos para alunos, professores, funcionários e pesquisadores mais de 2.000 equipamentos 
pessoais, como notebooks, smartphones e tablets conectados à rede do CIn-UFPE, que conta 
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com Wi-Fi em todas as suas instalações, além do acesso 24h por dia às instalações do Centro 
e de acesso remoto por meio de rede privada virtual (VPN). Esses equipamentos acessam 
dezenas de servidores, que funcionam ininterruptamente em sala climatizada e com nobreaks e 
geradores. 
 
O CIn possui no seu DNA um componente forte de negócios, tendo um estreito relacionamento 
com o setor produtivo. Possui parcerias com empresas que já duram mais que dez anos 
consecutivos, e está constantemente firmando novas cooperações. 
 
Tudo isso é reflexo do que se estabeleceu como missão para o Centro, ou seja: contribuir para 
a criação de uma sociedade melhor, promovendo o desenvolvimento das pessoas, da ciência e 
da tecnologia por meio da informática. 
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3. O OPEN INNOVATION LAB 
 
O OPEN INNOVATION LAB - OIL é o laboratório de inovação aberta do Porto Digital que procura 
apoiar empresas, instituições e órgãos de governo a identificar e especificar desafios complexos 
de mercado para que possam ser resolvidos rápida e eficientemente pelo seu ecossistema de 
inovadores, sejam eles empresas maduras, academia, institutos de inovação ou startups, 
atuantes nas mais diversas cadeias produtivas. 
 
Para tanto, OIL faz uso de metodologias comprovadas no desenho de processos de inovação 
para ideação, prototipagem e desenvolvimento de soluções não disponíveis no mercado. O 
programa beneficia organizações contratantes na identificação de novas tecnologias e seus 
usos, na formação de redes de novos parceiros e na concepção e comercialização de novos 
produtos e serviços. 
 
O OIL engloba: habilitação metodológica de colaboradores; especificação e curadoria de 
desafios; articulação e engajamento de atores do ecossistema; realização de eventos de 
inovação; acompanhamento técnico de desenvolvimento de soluções inovadoras; 
gerenciamento de projetos de inovação, entre outras. 
 
O que dizem alguns de nossos parceiros: 
 

Cleo Scarabello 
Global IT Director Retail Execution - Unilever. 

“O Porto Digital traz para a Unilever uma importante janela de conexão, que amplifica caminhos no Brasil e no 
mundo. Sua rede de empresas e organizações de tecnologia materializa nossa ideia de Inovação Aberta, que junto 
com a vontade de realizar de seus colaboradores nos encorajam a ir cada vez mais longe.” 

 
Roberto Arteiro 
Coordenador Executivo do MPLabs - Ministério Público de Pernambuco. 

"A parceria com o Porto Digital possibilita ao MPPE se conectar a um ecossistema de inovação global, tornando a 
iniciativa de Inovação Aberta uma realidade simples, com baixo risco e investimentos controlados. O rápido acesso 
a novas tecnologias, através de startups, centros de pesquisa e inovação, universidades e demais empresas ligadas 
ao setor de inovação irão apoiar a transformação institucional do MPPE, suportando uma prestação jurisdicional 
mais próxima desta sociedade cada vez mais conectada." 
 
Chiara Davalli 
Project Manager - European BIC Network. 

“O Porto Digital oferece a oportunidade de participar e mergulhar em um ecossistema de inovação complexo, com 
foco nas TIC. As conexões e parcerias com as diferentes partes interessadas na área agregam ainda mais valor.” 
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4. O DESAFIO 
 
O documento “O Sebrae e O Futuro”, de 2019, o SEBRAE/PE faz um diagnóstico preciso do 
atual momento da instituição que, pese os avanços, centralizou e engessou sua gestão e 
processos internos ao ponto de relegar a um plano secundário a avaliação de sua contribuição 
para o pequeno negócio.  
 
Igualmente, aponta que a instituição “não comunica adequadamente os resultados e impactos 
concretos de sua atuação”, focando demasiadamente em métricas internas. 
 
Estas características levaram o SEBRAE/PE ao que o documento chama de “déficit de futuro” e 
a uma necessidade urgente de Transformação Digital de pessoas, estratégias e cultura. Inovar 
passa então a ser vital para que o SEBRAE/PE se mantenha a ̀ frente das iniciativas de apoio ao 
pequeno negócio. 
 
Para fazer frente a este novo contexto, o SEBRAE/PE realiza consulta à contratação de 
encomenda tecnológica para o enfrentamento de dois macro-desafios complexos cuja resolução 
definirá a relevância da instituição junto ao mercado: 
 

(i) Encurtar a distância crescente entre sua clientela atual, formada por pequenos negócios 
predominantemente analógicos, e o mercado consumidor, formado por pessoas cada vez 
mais conectadas em redes digitais de negócios. 
 

(ii) Formar uma nova clientela para o futuro próximo, por meio da conquista, já, do mindshare 
dos futuros empreendedores que não enxergam no Sebrae de hoje uma referência para 
estruturação dos negócios do amanhã. 

 
Essa visão pressupõe, necessariamente, a transformação digital da instituição e de seus clientes 
através de atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação - objeto da presente encomenda 
tecnológica -, para a incorporação de novas metodologias na liderança, nas áreas de operações, 
nos modelos de trabalho, nos instrumentos de coleta e análise da informação, assim como, na 
gestão da experiência do cliente.  
 
Por sua vez, o documento de referência para contratação de encomenda tecnológica estabelece 
que as possíveis soluções aos desafios propostos devem ser co-criadas por seus colaboradores 
através de Startup Teams - equipes internas formadas por técnicos das diversas áreas da 
instituição e responsáveis por catalisar as soluções inovadoras -, e se dar de forma aberta, 
possibilitando que atores externos possam contribuir com a construção do novo SEBRAE/PE.  
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Frente aos desafios propostos e seguindo as diretrizes dadas, apresentamos a seguir: (a) 
protótipo de processo inovador que dá centralidade e protagonismo às pessoas nos processos 
de mudança, com a valorização da criatividade, da proatividade e da inovação da implementação 
contínua e sustentada, por todos, de novas práticas inovadoras; (b) protótipos não funcionais 
como resposta aos dois macro-desafios lançados.  
 
Por entendemos que as duas encomendas tecnológicas em tela possivelmente não resolverão 
os dois macro-desafios em sua totalidade, faz-se necessário, como referido anteriormente, que 
um processo de inovação aberta seja implementado para que subconjuntos desses desafios 
iniciais possam ser levantados, especificados e trabalhados de acordo com a metodologia de 
inovação aberta ora proposta. 
 
Objetiva-se, pois, um modelo bottom up, fazendo uso de abordagens e práticas das mais 
diversas dentro de um arcabouço de Inovação Aberta desenhado de tal maneira que, em sendo 
implementado de forma satisfatória, entregará respostas relevantes aos dois macro desafios 
propostos. 
 
Entende-se, assim, que a melhor resolução dos dois grandes desafios se dará necessariamente 
pela validação de uma nova forma de trabalho e gestão. E para tanto, o OIL se posiciona como 
integrador de atores aptos a entregar estas capacidades, com aplicação intensiva de recursos 
tecnológicos para a promoção da inovação e a transformação digital da instituição, conforme 
passamos a descrever a seguir:  
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5. A SOLUÇÃO PROPOSTA 
 
Seguindo as diretrizes dadas, apresentamos a seguir:  
 
a) protótipo de processo inovador que dá centralidade e protagonismo às pessoas nos processos 
de mudança, com a valorização da criatividade, da proatividade e da inovação da implementação 
contínua e sustentada, por todos, de novas práticas inovadoras;  
 
b) protótipos não funcionais como resposta aos macro desafios lançados.  
 
5.1. PROCESSO DE INOVAÇÃO ABERTA 
 
O processo de inovação descrito a seguir foi concebido especificamente para o SEBRAE/PE 
para habilitar os Startup Teams internos na co-criação - conectados com ICTs, startups, 
empresas e demais ecossistemas -, de soluções inovadoras que enderecem os grandes desafios 
da instituição.  
 
Trata-se de uma proposição cooperada entre as Instituições de Ciência e Tecnologia a saber: 
Núcleo de Gestão do Porto Digital – NGPD, o Centro de Estudos Avançados do Recife – CESAR, 
o Centro de Excelência em Tecnologia de Software do Recife – SOFTEXRECIFE e o Centro de 
Informática da Universidade Federal de Pernambuco – Cin/UFPE. 
 
Tem como premissa um processo contínuo de habilitação digital, co-criação, desenvolvimento 
ágil e validação de novas soluções inovadoras. 
 
O protótipo do processo de inovação proposto para o SEBRAE PE contempla atividades de 
pesquisa, desenvolvimento e inovação que constituem 6 Eixos interdependentes e 
complementares.   
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Figura 1. Protótipo não funcional de inovação para o SEBRAE PE.  
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EIXO 1: Habilitação Complementar 

A Habilitação Complementar visa municiar os Startup Teams, no 
começo da jornada, de conhecimentos e práticas essenciais na gestão ágil 
de produto, design e negócios, além de metodologias ágeis de trabalho 
em equipe. Adicionalmente, serão ministrados mini-cursos em temas 
específicos e aderentes ao projeto durante o período contratual, como 
forma de reforçar ou complementar conhecimentos adquiridos. 

EIXO 4: Ideação e Validação 

A Ideação e Validação pressupõe envolvimento de parceiros, juntamente 
com os Startup Teams, para realizar experimentações sobre o desafio a 
ser atacado e validar hipóteses através de ciclos interativos curtos junto 
ao cliente. Busca-se evidência de que um produto ou serviço potencial 
pode desenvolver novos modelos de negócio e estratégias corporativas 
alinhadas com a realidade da economia digital. A validação de hipóteses 
leva necessariamente a uma visão de produto e à ideação de protótipos 
que possam ser testados e validados. 
 

 

EIXO 2: Levantamento de Desafios 

O Levantamento de Desafios visa a identificação da necessidade, 
especificação e priorização de problemas e oportunidades de forma 
aprofundada e contextualizada, apoiado por usuários e clientes reais, de 
forma a facilitar sua resolução. Este passo será apoiado por metodologias 
de levantamento, entendimento e priorização de desafios, em workshops 
ministrados pelo Porto Digital. Os Startup Teams evoluirão sua 
aprendizagem durante Sprints de Inovação. Espera-se com isso, elencar 
oportunidades de forma clara e contextualizada para a etapa seguinte. 
 

EIXO 5: Desenvolvimento de PMV 
O Desenvolvimento de Produto Mínimo Viável (PMV) objetiva o 
desenvolvimento de protótipos que possam ser validados junto a um grupo 
controlado de clientes em ciclos iterativos curtos que levem à equipe a 
uma aprendizagem rápida quanto às reais necessidades dos clientes e, 
assim, poder entender qual a proposta de valor que deve estar 
contemplada no PMV. A validação do protótipo deve levar à entrega de 
um PMV que possa ser testado e validado por um número controlado de 
usuários. 

 

EIXO 3: Articulação de Inovação Aberta 

A Articulação de Inovação Aberta foca no processo de atração de 
parceiros externos para a co-criação de soluções inovadoras que 
enderecem os desafios levantados, através de atividades dirigidas para 
promover a discussão acerca de possíveis soluções e disponibilização de 
informações que facilitem a seleção de parceiros para a próxima fase.  
 

EIXO 6: Evolução e Go-To-Market 
A Evolução e Go-To-Market visa realizar a implementação, evolução e 
disponibilidade da solução resultante no mercado, podendo ser usada por 
um maior número de usuários até que vire um produto de mercado 
sustentável e monetizável, como forma de ampliar a capacidade de auto 
sustentação do Sebrae/PE. 
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O modelo descrito acima pressupõe o envolvimento de 3 (três) atores chave na resolução de um 
dado desafio:  
 

§ Startup Teams: equipes internas formadas por te ́cnicos das diversas a ́reas do 
Sebrae/PE, responsa ́veis por CATALISAR AS SOLUÇO ̃ES INOVADORAS para os 
problemas priorizados. Co-cria e valida novas soluções inovadoras, independentemente 
ou de forma colaborativa com atores externos (Criação colaborativa: Startups, empresas 
e pesquisadores); 
 

§ Laboratório de Estratégias Digitais do Sebrae (LED): os Startup Teams contara ̃o com 
apoio de consultoria residente especializada em gesta ̃o de inovaca̧ ̃o e estruturaca̧ ̃o de 
startups. Esta consultoria fara ́ o acompanhamento dos trabalhos de cada equipe, 
orientaçaõ te ́cnica, formaça ̃o complementar, mentoring e outras atividades necessaŕias 
ao desenvolvimento das soluçoẽs inovadoras esperadas de cada time; 
 

§ Micro e Pequenas Empresas (MPEs): clientes especialistas no problema que 
acompanham o desenvolvimento dos produtos como donos de produto externos. 

 
Assim, os Startup Teams serão apoiados pela equipe LED Sebrae e deverão envolver, durante 
todo o processo, o cliente (MPE) como validador de cada experimentação ou função 
desenvolvida durante sprints de inovação. É a união dos conhecimentos, capacidades e 
competências dos atores que possibilitará ao Startup evoluir com sua ideia de negócio. 
 
A figura 2 abaixo demonstra o modelo de equipe sugerido e sua forma de atuação: 

 
 

Figura 2. Modelo de atuação dos atores chave. 
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Devido ao grande número de Startup Teams que possam vir a ser formados e à grande 
complexidade na implementação de novas práticas e processos inovadores, especialmente 
quando se faz uso de metodologias de inovação aberta, o modelo sugerido prevê o 
acompanhamento de cada um dos projetos por especialistas externos (squad externo), durante 
os três primeiros meses de trabalho, para transferência de conhecimentos e apoio aos diversos 
projetos. 
 
Ainda, como se tratam de atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação com elevado risco 
tecnológico, os eixos propostos não obedecem, na sua grande maioria, um limite temporal rígido 
para que haja espaço a que as equipes possam evoluir e experimentar soluções com maior 
liberdade. Neste ponto, o LED e o Comitê Técnico serão o validador das aprendizagens e 
decisões das equipes quando à continuidade ou não dos trabalhos. 
 
Passamos agora detalhar as etapas do projeto para facilitar seu entendimento:  
 
 
Eixo 1: Habilitação Complementar 
 
Descrição: 
 
A habilitação complementar visa municiar os Startup Teams, no começo da jornada, de 
conhecimentos e práticas essenciais na gestão ágil de produto, design e negócios, além de 
metodologias ágeis de trabalho em equipe. Adicionalmente, serão ministrados mini-cursos em 
temas específicos e aderentes ao projeto durante o período contratual, como forma de reforçar 
ou complementar conhecimentos adquiridos. 
 
Atividades do Eixo: 
 

§ Workshops hands on para formação complementar em temas como gestão de produto, 
times ágeis, design thinking e lean startup; 

§ Minicursos (6 a 8h, para 10 a 25 pessoas) complementares para aprofundamento em 
temáticas específicas, durante o período contratual e segundo demanda. As temáticas 
podem incluir: Lean Startup, MVP, Design Exploratório e Validação, Pitch, Produto, 
Mercado, Modelos de Negócio e Precificação, Marca e Vendas (go to Market), Indicadores 
e Métricas, entre outros. 

 
Metodologias:  
 

§ Será utilizado o Problem Based Learning (PBL) baseado em desafios pré-definidos ou 
escolhidos pelos Startup Teams, quando seus integrantes deverão estudar 
individualmente sobre determinado assunto antes do workshop, anotando e trazendo suas 
para serem discutidas pelo grupo no workshop ou minicurso. O PBL visa a participação 
de cada integrante, incentivando o trabalho em grupo e a comunicação. 
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Requisitos para execução: 
 

§ Lista de participantes e bloqueio de agendas. 
 
Resultados esperados: 
 

§ Membros dos Startup Teams preparados para trabalhar como startups, seguindo as 
metodologias e abordagens ensinadas.  

 
Verificação do andamento: 
 

§ Relatórios dos serviços, contendo: (i) planejamento de execução do serviço com 
cronograma, agenda e conteúdo a ser abordado; (ii) relato das atividades realizadas com 
metodologias utilizadas, evidências das atividades como foto e atas de presença, 
compartilhamento do material utilizado (a exemplo de apresentações, apostilas, entre 
outros) e relatórios de horas utilizadas; (iii) pesquisa de satisfação e lições aprendidas. 

§ Reuniões mensais com representantes do SEBRAE, nas quais a contratada deverá 
apresentar o andamento do projeto, por meio de relatório de status, mensal e ao fim de 
cada fase do projeto, apresentando as ações realizadas no mês ou na fase em questão, 
o cumprimento do cronograma, a evolução das soluções propostas, breve 
contextualização dos próximos passos e os aprendizados gerados. 

 
 
Eixo 2: Levantamento de Desafios 
 
Descrição: 
 
Apoio metodológico à identificação, especificação e priorização de desafios por parte do cliente, 
que entregue briefings de inovação que comuniquem sobre um problema ou oportunidade de 
forma clara e específica suficiente para que possa ser resolvido através de atividades de 
inovação aberta.  
 
Os Startup Teams serão apoiados através de workshops e outras dinâmicas que utilizam 
metodologias comprovadamente efetivas na identificação e entendimento de desafios e seus 
contextos, como forma a permitir sua eventual resolução.  
 
Atividades do Eixo: 
 

§ Workshops para identificação, discussão e detalhamento, clusterização e redação de 
desafios; 

§ Reuniões de seguimento para construção final de briefings de inovação; 
§ Integração metodológica com os parceiros articuladores de redes de inovação. 
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Metodologias:  
 

§ Problem Statement Canvas, “5 porquês”, entrevistas e imersões exploratórias in loco, 
entre outras. 

 
Requisitos para execução: 
 

§ Levantamento Interno - o SEBRAE/PE deverá fazer uma consulta interna para levantar 
quais são os principais desafios da organização. 

§ Direcionamento, por parte do SEBRAE/PE, das temáticas para o workshop e 
participantes, em lista pré-definida. 

 
Resultados esperados: 
 

§ Identificação de problemas e oportunidades agrupados em clusters; 
§ Votação e priorização; 
§ Especificação detalhada do desafio escolhido por cada grupo, em forma de briefing de 

inovação. 
 
Verificação do andamento: 
 

§ Relatórios dos serviços, contendo: (i) planejamento de execução do serviço com 
cronograma, agenda e conteúdo a ser abordado; (ii) relato das atividades realizadas com 
metodologias utilizadas, evidências das atividades como foto e atas de presença, 
compartilhamento do material utilizado (a exemplo de apresentações, apostilas, entre 
outros) e relatórios de horas utilizadas, (iii) lições aprendidas; (iv) documento com a lista 
dos Desafios especificados, devendo conter a definição básica da Encomenda 
Tecnológica e com a descrição das necessidades, de modo a permitir que interessados 
possam identificar a natureza do problema técnico existente e a visão global do produto, 
do serviço ou do processo inovador passível de obtenção. 

§ Regulamento detalhado da chamada incluindo todas as minutas dos documentos 
necessários à formalização da execução de todo o ciclo de inovação; 

§ Reuniões mensais com representantes do SEBRAE, nas quais a contratada deverá 
apresentar o andamento do projeto, por meio de relatório de status, mensal e ao fim de 
cada fase do projeto, apresentando as ações realizadas no mês ou na fase em questão, 
o cumprimento do cronograma, a evolução das soluções propostas, breve 
contextualização dos próximos passos e os aprendizados gerados. 
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Eixo 3: Articulação de Inovação Aberta 
 
Descrição: 
 
Uma vez definidos e selecionados os desafios pelos Startup Teams, realizar-se-a articulação de 
inovação aberta a fim de identificar e atrair possíveis parceiros que possam contribuir à sua 
resolução. Em cada ciclo, o SEBRAE/PE e os participantes discutirão sobre possíveis saídas de 
inovação a um dado desafio, decidindo se faz sentido dar sequência à fase de Ideação e 
Validação.  
Neste momento, o Cin e o Softex, juntamente com o NGPD, farão extensa divulgação dos 
desafios propostos e articulação de diversos dos mais atores de inovação, no mercado e na 
academia, para que possam discutir com os Startup Teams possíveis soluções. 
 
Atividades do Eixo: 
 

§ Chamada aos Desafios – Publicação e articulação dos briefings dos Desafios para 
contextualizar os participantes e habilitá-los a apresentar suas ideias detalhadamente. 

§ Discussão e Proposição de Ideias - Os especialistas nomeados e o Startup Team 
contextualizam os participantes e apresentam seus desafios detalhadamente, dando 
seguimento às discussões sobre possíveis soluções. 

§ Análise e Seleção – Com base nas discussões e informações recebidas, cada Startup 
Team deverá selecionar uma ou mais parceiros externos para integrar a equipe que dará 
continuidade às atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação. 

 
Metodologias: 
 

§ Outside-In baseado no Open Innovation Challenge para coleta de novas ideias e formação 
de grupos de trabalho. 

 
Requisitos para execução: 
 

§ Especificação dos desafios a serem atacados por cada Startup Team; 
§ Nomeação de Especialistas - Deverá ser definido ao menos um especialista (cliente ou 

usuário final) para cada desafio apresentado no evento; 
§ Nomeação de MPE - Deverá ser definido ao menos um especialista (cliente ou usuário 

final) para cada desafio apresentado no evento. 
 
Resultados esperados: 
 

§ Formalização de colaboração com ICTs, startups, empresas e/ou pesquisares externos, 
consorciados ou não, para ideação e validação de possíveis soluções para cada desafio 
proposto. 
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Verificação do andamento: 
 

§ Lista de Inscrição - Lista de empresas articuladas para cada desafio proposto, com 
confirmação de inscrição para participação; 

§ Produção do Evento – Estão inclusos a mediação e infraestrutura básica compreendendo 
espaço para realização do evento, desde que este seja de propriedade do Núcleo de 
Gestão do Porto Digital e respeitando a capacidade máxima do local e Infraestrutura 
básica de áudio e projeção no local; 

§ Termo de Colaboração - Documento contendo a descrição do desafio, resultados 
esperados, parceiros externos e Startup Team que prosseguirão para a fase de ideação 
e validação; 

§ Termo de Confidencialidade - Termo de confidencialidade assinado entre as partes que 
desejem prosseguir para a fase seguinte. 

§ Reuniões mensais com representantes do SEBRAE, nas quais a contratada deverá 
apresentar o andamento do projeto, por meio de relatório de status, mensal e ao fim de 
cada fase do projeto, apresentando as ações realizadas no mês ou na fase em questão, 
o cumprimento do cronograma, a evolução das soluções propostas, breve 
contextualização dos próximos passos e os aprendizados gerados. 

 
 
Eixo 4: Ideação e Validação 
 
Descrição: 
 
Os parceiros, juntamente com os Startup Teams, realizam imersão no problema ou oportunidade 
a ser atacado para aprofundamento do contexto e, se for o caso, redefinição do desafio. A seguir, 
validam hipóteses através de experimentos em ciclos interativos curtos junto ao cliente.  
 
Busca-se evidência de que um produto ou serviço potencial pode desenvolver novos modelos 
de negócio e estratégias corporativas alinhadas com a realidade da economia digital. A validação 
de hipóteses deve levar a uma visão de produto e à ideação de protótipos que possam ser 
testados e validados. 
 
No inicio dos trabalhos e até que se cumpram três meses de trabalho, o OIL proverá um time de 
profissionais plenos em gestão ágil de equipes, metodologias de validação rápida de soluções e 
design de produtos e serviços para acompanhamento e mentoria contínua de cada Startup Team, 
durante os primeiros três meses de suas atividades, para apoiá-los a transformar ideias iniciais 
em soluções para o mercado, através de transferência de conhecimento em metodologias ágeis 
de trabalho (scrum, lean, sprint design) e mentorias para aprendizagem “mão-na-massa”. 
 
Objetiva-se, portanto, a realização de experimentações que possam entregar aprendizagem ao 
Startup Team sobre o desafio atacado e ajudar a validar a ideia inicial, através de ciclos 
interativos curtos junto ao cliente, envolvendo a colaboração de atores externos (ICTs, startups, 
empresas e pesquisadores) para o desenvolvimento de protótipos não funcionais (sem o uso de 
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programação) para validação de hipóteses que contribuam ao melhor entendimento sobre o 
produto, serviço ou processo inovador.  
Busca-se aqui evidências de que uma solução potencial pode desenvolver novos modelos de 
negócio e estratégias corporativas alinhadas com a realidade da economia digital. Cada Startup 
Team deverá objetivar igualmente o trabalho coordenado com o(s) parceiro(s) externo(s) 
selecionados para o desenvolvimento da encomenda tecnológica que resolva o desafio proposto.  
 
Não obstante, as atividades e as atribuições dos especialistas (agile, lean startup, sprint design, 
e consultora de acompanhamento) serão:  
 

§ Especialistas em agile: foco em implementar metodologias ágeis para garantir a boa 
execução das atividades previstas e entregas bem-sucedidas das features sob a 
responsabilidade dos parceiros tecnológicos e em cooperação com os Startup Teams. 

§ Especialistas em lean startup: foco em elaborar e co-executar os experimentos de 
validação do modelo de negócios desenvolvidos pelos parceiros tecnológicos e em 
cooperação com os Startup Teams. 

§ Especialistas em sprint design: foco em elaborar e co-executar os experimentos para 
validar a desejabilidade do produto e evoluir a experiência do usuário (UX). 

§ Consultoria de acompanhamento: foco no suporte ao novo negócio junto ao mercado, ou 
seja, mapear oportunidades de conexões com investidores, parceiros comerciais, e 
possíveis clientes em prol da validação, desenvolvimento e escalabilidade da solução. 

 
Atividades do Eixo: 
 

§ Experimentação e validação de hipóteses através do desenvolvimento de provas de 
conceito ou protótipos, de acordo com o status de cada projeto; 

§ Acompanhamento de até 30 Startup Teams até o limite de três meses no total por equipe, 
com transferência de conhecimento em metodologias ágeis de trabalho (scrum, lean, 
sprint design) e mentorias para aprendizagem “hands on”, durante os três primeiros meses 
de atividades de cada uma das equipes.  

 
Metodologias:  
 

§ Jornada do Usuário, Storytelling, Value Proposition Canvas, Design Sprint do Google 
(adaptado)  
 

Requisitos para execução: 
 

§ Escolha dos desafios a serem atacados por cada Startup Team; 
§ Quando aplicável, acordos comerciais e/ou desembolso financeiro para o 

desenvolvimento de protótipos funcionais que possam ser testados e validados. 
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Resultados esperados: 
 

§ Ideação de soluções para que possam ser evoluídos a um protótipo funcional inicial para 
testes e coleta de feedback. 

 
Verificação do andamento: 
 

§ Relatório de Acompanhamento - Relatório mensal contendo o andamento das atividades, 
reuniões realizadas, status de cada projeto, aprendizagens e principais indicadores de 
validação observados durante o período. 

§ Registro do Protótipo não funcional (de forma visual e descritiva).  
§ Relatório de testes de validação contendo, pelo menos, o perfil e quantidade de usuários 

de testes, método utilizado para os testes, feedbacks dos usuários, aprendizados gerados. 
§ Relatório de análise da Desejabilidade, Viabilidade e Factibilidade da solução proposta. 
§ Proposta de escopo do MVP. 
§ Cronograma de desenvolvimento do MVP. 
§ Orçamento para desenvolvimento do MVP. 
§ Reuniões mensais com representantes do SEBRAE, nas quais a contratada deverá 

apresentar o andamento do projeto, por meio de relatório de status, mensal e ao fim de 
cada fase do projeto, apresentando as ações realizadas no mês ou na fase em questão, 
o cumprimento do cronograma, a evolução das soluções propostas, breve 
contextualização dos próximos passos e os aprendizados gerados. 

§ Validação das Fases de Desenvolvimento (Go/No Go). Apresentação das soluções ao 
longo das fases de desenvolvimento (protótipo, MVP e demais fases), a cada 2 meses, 
ao comitê técnico, para demonstração dos critérios de desejabilidade, factibilidade e 
viabilidade, para avaliação pelo SEBRAE e orientações, ajustes ou cancelamento da 
solução. 

 
 
Eixo 5: Desenvolvimento de PMV 
 
Descrição: 
 
Uma vez definida a visão de produto, os parceiros externos, apoiados pelos Startup Teams, 
decidem qual protótipo funcional pode ser desenvolvido para que possam continuar com as 
atividades de teste, feedback e iteração através de ciclos interativos curtos junto ao cliente. 
Busca-se evidência de que um produto ou serviço potencial pode desenvolver novos modelos 
de negócio e estratégias corporativas alinhadas com a realidade da economia digital. A validação 
de protótipo deve levar a um produto mínimo viável que possa ser validado por um número 
controlado de usuários. 
 
Caso a equipe tenha chegado à definição da visão de produto e dos requisitos de protótipo para 
validação antes de completados três meses de trabalhos, o time de profissionais externos (squad 
externo) seguirá com o acompanhamento até que os três meses sejam finalizados. 
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Objetiva-se aqui o desenvolvimento de protótipo que possa entregar aprendizagem ao Startup 
Team sobre as reais necessidades do mercado e ajudar a validar a visão de produto definida, 
através de ciclos interativos curtos junto ao cliente e envolvendo a colaboração de atores 
externos (ICTs, startups, empresas e pesquisadores). 
 
Busca-se aqui evidências de que uma solução potencial pode desenvolver novos modelos de 
negócio e estratégias corporativas alinhadas com a realidade da economia digital. Cada Startup 
Team deverá objetivar igualmente o trabalho coordenado com o(s) parceiro(s) externo(s) 
selecionados para o desenvolvimento da encomenda tecnológica que resolva o desafio proposto.  
 
Atividades do Eixo: 
 

§ Desenvolvimento de protótipo até a entrega de um produto mínimo viável. 
§ Acompanhamento de até 30 Startup Teams até o limite de três meses no total por equipe, 

com transferência de conhecimento em metodologias ágeis de trabalho (scrum, lean, 
sprint design) e mentorias em negócios para aprendizagem “hands on”, durante os três 
primeiros meses de atividades de cada uma das equipes.  

 
Metodologias:  
 

§ Platform Design, Scrum, Lean Startup, Agile.  
 

Requisitos para execução: 
 

§ Julgamento, pelo Comitê Técnico, acerca da desejabilidade, factibilidade e viabilidade do 
projeto passível de desenvolvimento; 

§ Quando aplicável, acordos comerciais e/ou desembolso financeiro para o 
desenvolvimento de protótipos funcionais que possam ser testados e validados. 
 

Resultados esperados: 
 

§ Desenvolvimento de até 30 (trinta) produtos mínimos viáveis para que possam ser 
evoluídos a uma versão inicial de mercado. 

 
Verificação do andamento: 
 

§ Termo de Desenvolvimento de Encomenda Tecnológica – Termo onde fica definido, com 
parâmetros mínimos aceitáveis para utilização e desempenho, a solução, o produto ou o 
processo objeto da encomenda tecnológica, em forma de produto mínimo viável.  

§ Relatório de Acompanhamento - Relatório mensal contendo o andamento das atividades, 
reuniões realizadas, status de cada projeto, aprendizagens e principais indicadores de 
validação observados durante o período. 

§ Registro do MVP desenvolvido (de forma visual e descritiva);  
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§ Relatório de testes de validação contendo, pelo menos, o perfil e quantidade de usuários 
de testes, método utilizado para os testes, feedbacks dos usuários, aprendizados gerados; 

§ Relatório de análise da Desejabilidade, Viabilidade e Factibilidade da solução proposta; 
§ Proposta de escopo de desenvolvimento da solução;  
§ Cronograma de desenvolvimento da solução; 
§ Orçamento para desenvolvimento da solução; 
§ Proposta de modelo de negócio da solução. 
§ Reuniões mensais com representantes do SEBRAE, nas quais a contratada deverá 

apresentar o andamento do projeto, por meio de relatório de status, mensal e ao fim de 
cada fase do projeto, apresentando as ações realizadas no mês ou na fase em questão, 
o cumprimento do cronograma, a evolução das soluções propostas, breve 
contextualização dos próximos passos e os aprendizados gerados. 

§ Validação das Fases de Desenvolvimento (Go/No Go). Apresentação das soluções ao 
longo das fases de desenvolvimento (protótipo, MVP e demais fases), a cada 2 meses, 
ao comitê técnico, para demonstração dos critérios de desejabilidade, factibilidade e 
viabilidade, para avaliação pelo SEBRAE e orientações, ajustes ou cancelamento da 
solução. 

 
 
Eixo 6: Evolução e Go-To-Market 
 
Descrição da atividade: 
 
Acompanhamento e mentorias customizadas como suporte de desenvolvimento do negócio da 
nova solução, de acordo com o diagnóstico do produto/serviço e os principais gargalos ou 
dificuldades que possam vir a impedir o crescimento do negócio: área jurídica, financeira, técnica, 
gestão, liderança e negócios, ale ́m de outras atividades de aprendizagem e conhecimento 
voltadas para descoberta, validação e aquisição de clientes e investidores, etc. 
 
Aqui, procura-se a evolução dos PMVs apresentados através de consultorias específicas em 
processos, modelos de negócio, estratégias de marketing, entre outros temas, segundo 
demanda específica de cada Startup team, com o objetivo que tornem a solução plenamente 
operacional pelo mercado (go-to-market). 
 
Atividades do Eixo: 
 

§ Consultorias customizadas para evolução das soluções; 
§ Acompanhamento do desenvolvimento das soluções. 

 
Metodologias:  
 

§ Platform Design, Scrum, Lean Startup, Agile.  
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Requisitos para execução: 
 

§ Produto mínimo viável entregue para implementação e uso; 
§ Julgamento, pelo Comitê Técnico, acerca da desejabilidade, factibilidade e viabilidade do 

projeto passível de desenvolvimento; 
§ Acordos comerciais para desenvolvimento e desembolso financeiro com contrapartida em 

forma de Royalties e/ou outro modelo remuneratório. 
 
Resultados esperados 
 

§ Até 10 produtos evoluídos para uso de mercado. 
 
Verificação do andamento: 
 

§ Relatório de Acompanhamento - Relatório mensal contendo o andamento das atividades, 
reuniões realizadas, status de cada projeto, aprendizagens e principais indicadores de 
validação observados durante o período.  

§ Em caso de sucesso nos projetos, encomendas tecnológicas em produção e disponíveis 
para uso de mercado, em fase inicial. 

§ Relatório de Acompanhamento - Relatório mensal contendo o andamento das atividades, 
reuniões realizadas, status de cada projeto, aprendizagens e principais indicadores de 
validação observados durante o período.  

§ Em caso de sucesso nos projetos, encomendas tecnológicas em produção e disponíveis 
para uso de mercado, em fase inicial. 

§ Registro da solução desenvolvida (de forma visual e descritiva);  
§ Relatório de testes de validação contendo, pelo menos, o perfil e quantidade de usuários 

de testes, método utilizado para os testes, feedbacks dos usuários, aprendizados gerados; 
§ Modelo de negócio da solução atualizado. 
§ Reuniões mensais com representantes do SEBRAE, nas quais a contratada deverá 

apresentar o andamento do projeto, por meio de relatório de status, mensal e ao fim de 
cada fase do projeto, apresentando as ações realizadas no mês ou na fase em questão, 
o cumprimento do cronograma, a evolução das soluções propostas, breve 
contextualização dos próximos passos e os aprendizados gerados. 
Validação das Fases de Desenvolvimento (Go/No Go). Apresentação das soluções ao 
longo das fases de desenvolvimento (protótipo, MVP e demais fases), a cada 2 meses, 
ao comitê técnico, para demonstração dos critérios de desejabilidade, factibilidade e 
viabilidade, para avaliação pelo SEBRAE e orientações, ajustes ou cancelamento da 
solução.  
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5.2 PROTÓTIPO NÃO FUNCIONAL 1 
 
DESAFIO 
 
Encurtar a distância crescente entre sua clientela atual, formada por pequenos negócios 
predominantemente analógicos, e o mercado consumidor, formado por pessoas cada vez mais 
conectadas em redes digitais de negócios. 
 
PROPOSTA DE VALOR 
 
Uma solução inédita, capaz de geolocalizar e gerar engajamento de consumidores digitais dos 
micro e pequenos negócios (clientes SEBRAE).  
 
A Plataforma pretende ajudar a atrair mais clientes para lojas físicas, sites ou redes sociais, via 
geolocalização de interesses e hábitos reais de consumo de milho ̃es de pessoas.  
 
A partir dos locais que as pessoas costumam visitar e de seus hábitos de compra, traça-se o 
perfil de interesse e entrega-se anu ́ncios que fazem mais sentido para aquele indivíduo que, de 
outro modo, dificilmente buscaria ou teria em conta um negócio específico no seu processo 
decisório. 
 

 
 

Figura 3. Um dos objetivos pretendidos pelo uso da plataforma: aumento de visitas à locais físicos. 
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Assim, o objetivo da Plataforma é influenciar os consumidores a irem até o ponto de venda, ao 
site ou uma das redes sociais das micro e pequenas empresas (clientes SEBRAE), com 
consequente aumento de visitas e coleta de dados específicos e relevantes que apoiem o 
empreendedor a tomar decisões de negócio informadas. Para isso, através de hábitos de 
localização, pode-se saber quais pessoas estão mais propensas a se interessarem pelo negócio. 
 
A plataforma permitirá contabilizar as visitas durante toda a veiculação e disponibilizar os dados 
sobre o cliente na dashboard de resultados, facilitando a visualização do histórico de compras e 
gestão de relacionamento. 
 
 
 O PROTÓTIPO 
 
Os diagramas e telas a seguir apresentam a solução em nível de protótipo não funcional. 
 

 
 

Figura 4. Fluxo básico de uso da Plataforma. 
 
 
Conforme a Figura 4, o que pretende-se é uma plataforma de anúncios para impactar na 
ATRAÇÃO de velhos e novos consumidores, segmentados por interesses geolocalizáveis, a 
partir de estratégias de negócio das micro e pequenas empresas (cliente SEBRAE), onde os 
consumidores impactados terão acesso a conteúdo relevante à sua decisão de compra. 
 
Através de dashboard, ver figura 5, o empreendedor poderá criar suas campanhas, definindo  o 
nome da campanha, categoria, duração da campanha, texto do botão, mensagem, site de 
aterrissagem e outros parâmetros. 
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Figura 6. Tela 1: criação de campanha por interesse geo-localizável. 
 
 
 

 
 

Figura 7. Tela 2:  formatos a serem utilizados para notificação de clientes. 
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A Plataforma disponibilizará quatro tipos de formatos: Native, Small Banner, Medium Rectangle 
e Interstitial, que poderão aparecer no celular da pessoa certa para um micro e pequeno negócio 
(cliente SEBRAE) específico. 
 
O consumidor receberá anúncios 100% mobile, ou seja, os anúncios são veiculados somente 
em aplicativos para celular no momento em que os consumidores estiverem usando um aplicativo 
parceiro, e no momento certo. Por exemplo, quando entrem na loja do anunciante ou visitem 
lojas da concorrência. É nesse momento que o seu anúncio será visto por eles. 
 
Sendo dada como opço ̃es para essa situaçaõ: 
 

§ click to map (direcionar o usua ́rio para um mapa); 
§ click to site (direcionar o usuaŕio para o site do cliente); ou  
§ click to map or click to site.  

 
Nesta u ́ltima, o que vai diferenciar um do outro e ́ a localizaça ̃o do usua ́rio. Caso o usuaŕio esteja 
em um raio de ate ́ 5km do estabelecimento, direciona-se para um mapa Caso ele na ̃o esteja 
dentro desse raio, direciona-se para o site. 
 

 
 

Figura 8. Tela 3:  dashboard de visualização de campanhas.  
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Figura 9. Tela 4. Dashboard de visualização de campanhas. 
 
Uma vez criada a campanha, terão algumas me ́tricas de acompanhamento que sera ̃o exibidas 
durante o decorrer da campanha e em sua finalizaça ̃o. Serão apresentadas informaço ̃es como: 
quantidade de visitas geradas; distribuiça ̃o das visitas; freque ̂ncia das visitas (se o usuaŕio visitou 
1, 2 ou 3 vezes o local, site ou rede social), entre outras. 
 
Ale ́m da aba de Campanhas, que engloba todo o processo de criaça ̃o de campanha, tambe ́m 
será criada a aba de Locais, que exibe as informaço ̃es relativas aos estabelecimentos daquele 
negócio, e a de Conta, que mostra informaçoẽs sobre o perfil do micro e pequeno negócio (cliente 
SEBRAE) usuário da plataforma. 
 
A solução proposta, portanto, será capaz de envolver dezenas de milhares de consumidores com 
os micro e pequeno negócio (cliente SEBRAE), com consequente aumento do número de 
engajamento em locais físicos e sítios digitais, de acordo com os parâmetros imputados pelo 
empreendedor.  
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Além disso, o SEBRAE poderá oferecer serviço especializado de apoio à criação e análise de 
campanhas criadas, bem como dos dados coletados e entregues em formato visual de fácil 
compreensão para apoiar melhores decisões de negócio de seus clientes.  
 
TECNOLOGIAS A SEREM UTILIZADAS 
 
A solução proposta consiste no desenvolvimento de um SDK (Software Development Kit) que 
deverá ser embarcado em aplicativos móveis de aplicativos parceiros. O SDK deve ser 
responsável pela coleta passiva de dados dos sensores do celular (GPS. Wi-Fi, Bluetooth, 
Bússola e Acelerômetro). Os dados deverão ser enviados a um serviço backend que deverá ser 
responsável pelo tratamento do dado e atribuição desse dado a uma visita em um local mapeado.  
 
A arquitetura proposta deverá ser capaz de tratar grandes quantidades de dados e aplicar 
técnicas de inteligência artificial e machine learning com o objetivo de identificar os perfil certos 
a serem impactados pelas campanhas. 
 
Tecnologias a serem utilizadas 
 

§ Linguagens de programação 
o Objective C 
o Kotlin 
o Go 
o Java 
o Rails 
o R 

 
§ Monitoramento: 

o Prometheus  
o Grafana 

 
§ Databases: 

o Cassandra 
o Redis 
o PostgreSQL 
o MongoDB 
o Elasticsearch 

 
§ Processamento de Dados 

o Kafta 
o Spark Airflow 
o Presto  

 
A hipótese que se pretende validar é que: com dados de visita a locais físicos, é possível entender 
que consumidores têm a maior propensão a se engajar com um negócio de um determinado 
segmento.Dada essa identificação, se, a partir de um estímulo de mídia (promoção), é possível 
levar esse consumidor a visitar a loja do cliente, site ou rede social.  
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Todavia, o protótipo proposto precisa funcionar para o micro e pequeno consumidor (cliente 
SEBRAE). Ainda, deve validar a oferta, operação continuada e efetiva adoção pelos usuários 
empreendedores. 
 
 
5.3 PROTÓTIPO NÃO FUNCIONAL 2 
 
DESAFIO 
 
Formar uma nova clientela para o futuro próximo, por meio da conquista de mindshare dos 
futuros empreendedores que não enxergam no SEBRAE de hoje uma referência para 
estruturação dos negócios do amanhã. 

 
PROPOSTA DE VALOR  
 
Desenvolver uma solução inédita em plataforma digital escalável capaz de engajar pessoas de 
todas as idades na formulação de negócios inovadores para problemas relevantes de mercado, 
a partir de um mindset SEBRAE e garantindo-se a aprendizagem significativa e perene dos 
processos e instrumentos necessários à inovação.  
 
Será destinada a empreendimentos nos estágios de ideia ou formação inicial com produto ou 
serviço disponível, associada a um programa híbrido de aprendizagem baseado na metodologia 
desenvolvida no bem-sucedido Mind the Bizz1.  

 
O PROTÓTIPO  
 
Uma plataforma de aprendizagem baseada em gamificação e engajamento contínuo dos 
participantes, ofertada em caráter contínuo. 
 
Os diagramas a seguir apresentam a solução em detalhe. 

 
 

                                                
1 Mind The Bizz (MTB) é um programa de pré-aceleração de novos negócios apoiado pelo SEBRAE e implementado pela Jump 
Brazil, aceleradora do Porto Digital. O programa de imersão inclui a aprendizagem de conceitos no campo da inovação e 
workshops práticos de modelagem de startups. 
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Figura 9. Resumo do ordenamento da competição de empreendedorismo.  
 

A plataforma deverá realizar a FORMAÇÃO de indivíduos interessados em empreender novos 
negócios, a partir da visão SEBRAE, e nesse contexto serão realizadas a SELEÇÃO dos 
participantes de melhor desempenho para as próximas fases da competição.  
 
Dessa forma, todos os indivíduos ATIVADOS2 para a competição terão acesso a conteúdos de 
qualidade em plataforma de alto engajamento, que implementa ao mesmo tempo um processo 
de SCREENING visando a seleção dos melhores candidatos à participação nas atividades do 
MIND THE BIZZ e à implementação de novos negócios.  

Figura 10. Primeiro Estágio do processo seletivo. 
                                                
2 A ativação inicial da audiência será realizada através de ações publicitárias em mídias tradicionais e marketing 
digital coordenados pelo SEBRAE/PORTO DIGITAL, além de eventos presenciais como Hackathons, com foco no 
empreendedor emergente, entre 18 e 40 anos de idade. O projeto será anual e terá início no estado de Pernambuco. 
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O processo de identificação (screening) dos empreendedores de maior potencial e melhores 
chances de sucesso será composto por dois estágios. No primeiro estágio todos os inscritos, em 
qualquer quantidade sensibilizada pela fase inicial de ATIVAÇÃO, participam das trilhas de 
aprendizagem com foco no desenvolvimento de competências instrumentais à criação e 
operação de novos negócios. Nesse estágio (APTA 1A na Figura 10), a própria plataforma 
seleciona os primeiros colocados com base em algoritmo especialmente desenhado para 
identificar aqueles com melhor evolução nas competências mapeadas para a trilha de 
aprendizagem. 

 
No segundo estágio do processo, os candidatos selecionados deverão submeter na própria 
plataforma um vídeo e um pitch deck de apresentação e defesa de sua ideia/negócio inovador 
(Figura 11, APTA 1B), conforme parâmetros estabelecidos pelo SEBRAE. O material submetido 
é, então, avaliado por um grupo de especialistas previamente mobilizados e cadastrados na 
plataforma. Os especialistas oferecem FEEDBACK e pontuam a qualidade dos vídeos e pitches 
segundo, por exemplo, a originalidade e robustez do modelo de negócios proposto. 

Figura 11. Segundo Estágio do processo seletivo. 
 

Os participantes selecionados nessa fase de Pitch Feedback são, finalmente, direcionados para 
participação no programa Mind The Bizz, seja em uma versão Híbrida com encontros presenciais 
sempre que ofertada por instâncias locais do SEBRAE, ou numa versão 100% online com tutoria 
à distância (ver Figura 12). Uma premiação final contemplará os empreendedores que tiverem 
concluído todo o processo da fase unicamente virtual OU finalizado o MTB Híbrido com a 
aprovação de bancas de exame locais especialmente constituídas e coordenadas pelo SEBRAE. 
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Figura 12. Direcionamento dos participantes selecionados para o programa Mind The Bizz. 
 

Dada a centralidade do Mind The Bizz e a necessidade de escalar a atuação desse programa, a 
plataforma de aprendizagem ofertará também uma trilha especial de FORMAÇÃO DE TUTORES 
para as versões Híbrida e Online. O grupo de Formação de Tutores deverá ser composto 
localmente, através de ações diretas do SEBRAE nas diversas regiões do estado e 
eventualmente do país, que também será o responsável direto pela comunicação síncrona com 
os tutores durante sua formação e atuação no MTB. O processo formativo dos tutores para o 
MTB híbrido será realizada na plataforma. 

 
Finalmente, a plataforma APTA será a base sobre a qual toda a solução será desenvolvida. 
Trata-se de um LMS (Learning Management System) com as seguintes principais características:  

 
§ Gamificação por Missões e Desafios. Todo curso APTA possui uma META PRODUTIVA a 

ser alcançada na resolução de uma MISSÃO, relacionada de forma PRÁTICA aos conceitos 
e competências estudados, e que são desenvolvidas gradualmente através de decisões 
tomadas ao longo dos diversos MÓDULOS e DESAFIOS (ver Figura 5).  
 

§ Design Instrucional por Competências. Mapeamento de competência e habilidades com 
vistas à construção das trilhas de aprendizagem com foco no desenvolvimento de 
competência e habilidades.  
 

§ Objetos Formativos e Avaliativos de Aprendizagem. Objetos digitais especialmente 
desenhados para aumentar o engajamento e a aprendizagem significativa, além da avaliação 
contínua dos aprendizes.  
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A solução proposta, portanto, será capaz de envolver dezenas de milhares de participantes no 
mindshare de negócios SEBRAE, 100% dos quais acessaram trilhas de aprendizagem sobre 
empreendedorismo e inovação, com consequente elevação dos níveis de competência nessas 
áreas para todas as regiões acessadas pela competição.  
 
Além disso, uma fração desses participantes receberão feedback especializado sobre suas 
propostas de negócio, favorecendo as chances de emergência e/ou fortalecimento de novos 
empreendimentos. Por fim, outra fração desses, poderão ser contemplados com as edições 
híbrida ou online do programa de qualificação de novos negócios Mind The Bizz (MTB), tornando 
ainda mais robustas as chances de sucesso entre os participantes e marcando de forma definitiva 
o modo SEBRAE de construir novos negócios. 

 
É importante observar que, embora a plataforma APTA e o programa MTB sejam soluções já 
disponíveis no mercado, existe todo uma nova construção necessária a ofertarmos a competição 
de empreendedorismo apresentada nesse documento. Isso quer dizer que será disparado um 
processo de produção baseado em pesquisa de contexto e perfis de uso, ideação, prototipação, 
testes e desenvolvimento tecnológico a fim de gerar a solução desenhada acima. 
 
Os diagramas a seguir especificam os FLUXOS DE USO DA SOLUÇÃO, a partir das 
perspectivas dos candidatos a empreendedor (usuário principal), dos gestores dos processos 
(colaborador SEBRAE), dos avaliadores, e dos tutores em formação. 

 
 

 
Figura 14. Fluxo de atividade dos CANDIDATOS/EMPREENDEDORES. 
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Figura 15. Fluxo de atividade dos GESTORES SEBRAE. 

 
 

 
Figura 16. Fluxo de atividade dos AVALIADORES 

 
 

 
Figura 17. Fluxo de atividade dos TUTORES 

 
 
As telas de wireframe a seguir apresentam os principais ambientes da atividade de candidatos, 
avaliadores e gestores SEBRAE ao longo da competição/processo de aprendizagem. 
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No final da trilha APTA 1B os participantes deverão enviar um pítch apresentando sua ideia ou 
negócio inovador. Clicando no Desafio Final, ele acessará a interface para tal. 
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Na tela de envio do pitch, os participantes poderão selecionar o arquivo correspondente ao seu 
pitch, do qual será mostrado imediatamente um preview. Após verificar o preview os participantes 
podem confirmar o envio clicando em “Enviar para avaliação”. 

 

 
 
Os avaliadores terão acesso a um dashboard listando todos os pitches selecionados para eles, 
agrupados em “Avaliados” e “Não-Avaliados”. Ao clicar em um pitch não-avaliado o avaliador 
verá a tela acima, onde poderá visualizar o pitch em questão e atribuir notas a cada um dos 
critérios de seleção. Caso o avaliador tenha dúvida sobre um critério, poderá visualizar uma ajuda 
sobre o mesmo colocando o ponteiro do mouse sobre o botão de ajuda correspondente. Ao clicar 
em avaliar, uma tela de confirmação com os valores selecionados é exibida. 
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Os gestores têm acesso a uma lista de pitches, agrupada entre pitches que foram completamente 
avaliados, ou seja, aquele aos quais que todos os avaliadores atribuíram notas; pitches que estão 
em avaliação, que já foram avaliados por um ou mais avaliadores, mas não todos; e pitches não-
avaliados, que são aqueles que nenhum avaliador atribuiu notas. A lista é ordenada pela 
pontuação geral, priorizando os que já foram avaliados. Os gestores podem então selecionar, 
entre os completamente avaliados, quais deverão seguir para o MTB Híbrido e quais vão para o 
MTB 100% Online. 
 
 
TECNOLOGIAS A SEREM UTILIZADAS 
 
A solução será baseada em uma plataforma LMS (learning management system) gamificada, 
responsiva e adaptada para uso mobile que será aprimorada para atender os objetivos do 
programa.  

 
A arquitetura da solução será construída com base em padrões de desenvolvimento consagrados 
pela indústria, visando garantir facilidade de manutenção, escalabilidade, segurança e 
performance. Serão utilizados linguagens e frameworks de desenvolvimento com ampla 
aceitação de mercado. 

 
A equipe de desenvolvimento utilizará as melhores práticas de gerenciamento de projetos, 
mesclando práticas consagradas no PMBOK com práticas ágeis amplamente comprovadas em 
metodologias como Scrum e Kanban. 
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A solução será desenvolvida utilizando linguagens, bancos de dados e frameworks de 
desenvolvimento atualizadas. Algoritmos de ranqueamento baseados em modelos estatísticos 
serão incorporados à solução para avaliar o desenvolvimento de competências dos participantes 
do programa.  

 
Toda a infraestrutura da solução será hospedada na nuvem em ambiente de alta disponibilidade 
e alta escalabilidade capaz de atender a demanda projetada. 

 
As principais hipóteses a serem validadas durante o desenvolvimento da solução são: 

 
Hipótese 1. A solução fortalece o posicionamento do SEBRAE como referência para 
empreendedores que buscam estruturar negócios inovadores. 
 
Hipótese 2. As trilhas de aprendizagem disponibilizadas em plataforma digital gamificada 
oferecem uma formação inicial diferenciada e robusta no campo do empreendedorismo e 
da inovação. 

 
Os maiores desafios de adoção serão enfrentados nas fases de ativação dos candidatos e de 
tutores e na logística de execução das turmas híbridas. Será necessário atenção especial aos 
mecanismos de captação de candidatos/empreendedores, agendamento e realização das 
turmas híbridas, bem como na seleção e alocação de tutores. A captação de especialistas 
voluntários para a atividade de feedback também demandará empenho especial. 
 
Do ponto de vista técnico, o primeiro e maior desafio será atingir candidatos com dificuldades de 
acesso à Internet. Em relação ao funcionamento da plataforma propriamente dita, estratégias de 
engajamento baseada em jogo deverão ser continuamente testadas até o refinamento da 
tecnologia para uso de audiências específicas com idades e culturas pessoas diversificadas. 
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6. RISCOS ASSOCIADOS  
 
Os Protótipos apresentados, como toda atividade de pesquisa e desenvolvimento, devem ser 
testados e validados conforme a evolução dos trabalhos. Assim, cada eixo que compõe o 
processo, bem como os protótipos de soluções aos desafios apresentados, trazem hipóteses a 
serem validadas, podendo ensejar revisões e modificações para que sua versão final esteja 
adequada aos objetivos estratégicos definidos na consulta. 
 
Sem ânimo de exaurir os diversos riscos associados ao processo inovador e a consequente 
imprevisibilidade dos resultados a serem obtidos, passamos a descrever os principais: 
 
RISCO DE APRENDIZAGEM E CULTURA ORGANIZACIONAL 
 
Os métodos e técnicas associados ao desenvolvimento de modelos de negócios baseado em 
startups utilizam uma lógica de desenvolvimento distinta do que os colaboradores de grandes 
organizações estão acostumados a utilizar no seu dia-a-dia.  
 
Em uma organização consolidada, o modelo de funcionamento dos seus colaboradores está 
fortemente ligado a execução das tarefas e rotinas pré-estabelecidas, onde a previsibilidade e 
uniformidade dos resultados é o que se busca como sucesso. Já no modo startup, o que se está 
buscando é compreender uma nova demanda, para construção de um novo produto, apoiado 
por uma modelo de negócio sustentável.  
 
Segundo nossa experiência, há uma dificuldade grande para os colaboradores que foram 
moldados em uma organização baseada em métodos e processos uniformes e previsíveis em 
absorver, e mais ainda, aplicar os conhecimentos relativos à forma de startups funcionarem. 
 
RISCOS OPERACIONAIS  
 
Identificamos que a execução de um programa desta proporção, envolvendo 30 Startup Teams 
internos de uma mesma organização, simultaneamente, representa dois riscos operacionais. O 
primeiro diz respeito a quantidade de equipes que passarão pelo processo ao mesmo tempo. 
Montar uma equipe de acompanhamento de um processo como o de aceleração de startup 
teams e organizar sua governança não é, segundo nossa experiência, algo trivial.  
 
Usualmente, os batches em aceleradoras possuem de 5 a 10 startups. O segundo risco diz 
respeito a possível redução da capacidade operacional do SEBRAE, que terá que direcionar uma 
parte significativa dos seus recursos humanos para trabalhar como Startup Teams em detrimento 
das atividades do dia-a-dia.  
 
Desta forma, sugerimos que, na construção da metodologia do projeto, seja considerado o uso 
de do conceito de batches de aceleração e que haja um espaçamento entre o início de cada 
batch como forma de mitigar os riscos operacionais 
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RISCO DE RESTRIÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS  
 
Identificamos, com base em projetos já realizados, que um conjunto de restrições de recursos 
trazem riscos a execução de programa de inovação aberta. A principal variável relativa a estas 
restrições diz respeito ao tempo de dedicação dos colaboradores da organização para 
participação nos projetos de inovação.  
 
Por vezes, se espera que os colaboradores acumulem as atividades do dia-a-dia com as 
atividades do projeto de inovação, ou se aloca tempo escasso para realização das atividades de 
inovação. Este fator, adicionado aos riscos de cultura organizacional e aprendizagem, dificulta 
sobremaneira o "chaveamento" dos colaboradores entre o modo execução, típico do trabalho 
organizacional, do modo busca, típico do modelo startup.  
 
RISCO DE EQUÍVOCO NO ENTENDIMENTO DE DESAFIOS 
 
O entendimento correto do desafio no processo de inovação define, em grande medida, o 
sucesso do resultado. O risco aqui está na falha ou viés no entendimento do desafio. 
Metodologias que possam apoiar uma melhor especificação do desafio visam minimizar o risco 
da solução não o resolver a contento, por estar baseado em premissas equivocadas. 
 
Ainda, um bom briefing de inovação não pode ser fechado demais para já indicar a solução, nem 
aberta demais a ponto de eliminar qualquer parâmetro do processo de criação e julgamento da 
melhor ideia.  
 
RISCO TECNOLÓGICO  
 
Este risco está intimamente ligado à capacidade de desenvolvimento e implementação da 
inovação. Ou seja, do desenvolvimento do produto do ponto de vista técnico. Assim, mesmo que 
haja uma correta identificação da demanda pelo novo produto ou serviço e tendo sido validada 
a solução do ponto de vista conceitual, persiste o risco do time não dominar a tecnologia 
necessária para implementação da solução. 
 
RISCO PELA ESCASSEZ DE DADOS 
 
Dados são habilitadores de inovação, tanto na esfera pública quanto na esfera privada, então 
sua disponibilização aos parceiros externos e aos Startup teams apoiadores determinará em 
grande medida o sucesso de cada projeto. 
 
RISCO DO VIÉS DE CONFIRMAÇÃO 
 
Entendemos que, com a homogeneidade natural presente em um grupo de pessoas que 
trabalham em uma mesma organização e que, como citado nos documentos apresentados pelo 
SEBRAE, a cultura da organização incorpora um forte caráter em achar que sabe o que o cliente 
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deseja, há uma considerável probabilidade da existência de viés de confirmação por parte dos 
colaboradores. Este viés se manifesta tanto no que diz respeito a já saber quais são os problemas 
a serem resolvidos, como quais são as próprias soluções a serem desenvolvidas.  
 
Assim, entendemos que é fundamental um olhar externo de design treinado em pesquisa 
centrada no usuário para auxiliar a identificação dos problemas a serem abordados pelos Startup 
Teams. Esta mesma abordagem do design também se faz necessária nas fases de ideação das 
soluções, trazendo um olhar crítico treinado e distanciado para o processo de geração e 
validação das ideias. 
 
RISCOS DE MERCADO  
 
Na atividade inovadora e na criação de um novo produto ou serviço, o risco de mercado é 
considerado um dos principais fatores associados ao insucesso. Por mais simples que possa 
parecer, o risco de mercado pode ser definido como a ausência de demanda para um 
determinado produto ou serviço. Geralmente, isso decorre de: (a) incapacidade dos 
empreendedores inovadores de conseguir identificar a demanda de forma clara; (b) ausência do 
uso de ferramentas, método e processo para mapeamento destas demandas latentes. 
 

7. CRONOGRAMA FÍSICO 
 
O cronograma apresentado é preliminar, objetivando validar a viabilidade de execução das ações 
previstas na metodologia dentro do prazo estabelecido no documento de referência de 
contratação de encomenda tecnológica, ou seja, 18 meses. 
 
Nesse sentido, considera-se que os eixos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 poderão ser executados de forma 
flexível, em comum acordo entre as partes, de modo a permitir que diferentes ciclos de Startup 
Teams avancem pelas fases do processo de inovação aberta de acordo com seus níveis de 
maturidade. 
 
Nesse sentido, também é plausível considerar que diferentes grupos de Startup Teams passarão 
pelos eixos 1 a 6, podendo as partes, de comum acordo, suprimir etapas para determinado grupo 
de Startup Teams que apresente maturidade suficiente para avançar para o próximo eixo, bem 
como poderão flexibilizar as datas de início e fim de cada novo ciclo de Startup Teams.  
 
Já em relação aos eixos 4, 5 e 6, as partes poderão estabelecer contratualmente mecanismos 
para flexibilização dos períodos durante os quais as atividades relativas a estes últimos eixos 
poderão ser executadas.  
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EIXO ATIVIDADE 
MÊS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1. HABILITAÇÃO COMPLEMENTAR 
WORKSHOP DE METODOLOGIAS   X                                 
MINI CURSOS     X X   X X   X X                 

2. LEVANTAMENTO DE DESAFIOS 
IDENTIFICAÇÃO DE NECESSIDADES   X     X     X                     
IMERSÃO PRÉVIA   X     X     X                     
DEFINIÇÃO DE DESAFIO   X     X     X                     

3. ARTICULAÇÃO DE INOVAÇÃO ABERTA 
CHAMADA     X     X     X                   
DISCUSSÃO E PROPOSIÇÃO DE IDEIAS       X     X     X                 
ANÁLISE E SELEÇÃO         X     X     X               

4. IDEAÇÃO E VALIDAÇÃO 

APROFUNDAMENTO E REDEFINICÃO           X X   X X   X X           
IDEAÇÃO           X X   X X   X X           
EXPERIMENTOS           X X   X X   X X           
REVISÃO DE HIPÓTESES           X X   X X   X X           

5. DESENVOLVIMENTO DE PMV 

PROTOTIPAÇÃO           X X X X X X X X X         
TESTES, FEEDBACKS E ITERAÇÃO           X X X X X X X X X         
MEDIÇÃO E APRENDIZAGEM           X X X X X X X X X         
PMV           X X X X X X X X X         
APRENDIZAGEM           X X X X X X X X X         
NOVAS IDEIAS           X X X X X X X X X         

6. EVOLUÇÃO E GO-TO-MARKET 
IMPLEMENTAÇÃO               X X X X X X X X X X   
EVOLUÇÃO DO PRODUTO               X X X X X X X X X X   
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8. CRONOGRAMA FINANCEIRO 
 

EIXO 
MÊS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1- HABILITAÇÃO COMPLEMENTAR 0,00 29.049,60 8.323,20 8.323,20 0,00 6.242,40 6.242,40 0,00 6.242,40 
2- LEVANTAMENTO DE DESAFIOS 0,00 17.680,00 0,00 0,00 17.680,00 0,00 0,00 17.680,00 0,00 
3- ARTICULAÇÃO DE INOVAÇÃO 
ABERTA 0,00 0,00 37.861,99 0,00 0,00 37.861,99 0,00 0,00 37.861,99 

4 E 5- IDEAÇÃO E VALIDAÇÃO/ 
DESENVOLVIMENTO MVP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141.154,47 141.154,47 0,00 141.154,47 

6- EVOLUÇÃO E GO-TO-MARKET 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.600,00 13.600,00 
5 E 6- INVESTIMENTO EM 
SOLUÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 544.000,00 0,00 0,00 544.000,00 1.088.000,00 

GESTÃO DO PROJETO 49.880,00 49.880,00 49.880,00 49.880,00 49.880,00 49.880,00 49.880,00 49.880,00 49.880,00 
 49.880,00 96.609,60 96.065,19 58.203,20 611.560,00 235.138,86 197.276,87 625.160,00 1.336.738,86 
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EIXO 
MÊS 

TOTAL 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1- HABILITAÇÃO 
COMPLEMENTAR 6.242,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.665,60 

2- LEVANTAMENTO DE 
DESAFIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.040,00 

3- ARTICULAÇÃO DE 
INOVAÇÃO ABERTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113.585,98 

4 E 5- IDEAÇÃO E 
VALIDAÇÃO/ 
DESENVOLVIMENTO 
MVP 

141.154,47 0,00 141.154,47 141.154,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 846.926,85 

6- EVOLUÇÃO E GO-
TO-MARKET 13.600,00 13.600,00 13.600,00 13.600,00 13.600,00 13.600,00 13.600,00 13.600,00 0,00 136.000,00 

5 E 6- INVESTIMENTO 
EM SOLUÇÕES 0,00 544.000,00 816.000,00 0,00 0,00 816.000,00 0,00 0,00 0,00 4.352.000,00 

GESTÃO DO PROJETO 49.880,00 49.880,00 49.880,00 49.880,00 49.880,00 49.880,00 49.880,00 49.880,00 49.880,00 897.840,00 
 210.876,87 607.480,00 1.020.634,47 204.634,50 63.480,00 879.480,00 63.480,00 63.480,00 49.880,00 6.470.058,42 
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9. ORÇAMENTO 
 
A seguir, apresenta-se uma estimativa orçamentária para a ação proposta: 
 

ITEM UNIDADE DE MEDIDA QUANT. FREQUÊNCIA VALOR UNIT. TOTAL 
1- HABILITAÇÃO COMPLEMENTAR     70.665,60 
WORKSHOP DE HABILITAÇÃO METODOLÓGICA WORKSHOP 2 1 14.524,80 29.049,60 

MINI-CURSOS (Produto, Modelos de Negócio, Precificação, Go-to-market, 
Indicadores e Métricas, etc) UNIDADE 20 1 2.080,80 41.616,00 

2- LEVANTAMENTO DE DESAFIOS      53.040,00 

WORKSHOP DE DESAFIOS - CESAR UNIDADE 3 1 11.560,00 34.680,00 

INTEGRAÇÃO METODOLÓGICA - CESAR UNIDADE 3 1 2.040,00 6.120,00 

INTEGRAÇÃO METODOLÓGICA - SOFTEX UNIDADE 3 1 2.040,00 6.120,00 
INTEGRAÇÃO METODOLÓGICA – CIN/UFPE UNIDADE 3 1 2.040,00 6.120,00 
3- ARTICULAÇÃO DE INOVAÇÃO ABERTA         113.585,98 
CHAMADA E APOIO À SELEÇÃO - NGPD UNIDADE 3 1 15.844,00 47.532,00 
ARTICULAÇÃO – SOFTEX HORAS 140 1 287,19 40.206,77 
ARTICULAÇÃO – CIN/UFPE HORAS 90 1 287,19 25.847,21 
4 E 5- IDEAÇÃO E VALIDAÇÃO/ DESENVOLVIMENTO MVP         846.926,85 
AGILE SENIOR (team management) - CESAR HORA 258 3 287,19 222.285,99 
LEAN STARTUP SENIOR (validação) - CESAR HORA 387 3 287,19 333.428,98 
SPRINT DESIGN (designer) - CESAR HORA 258 3 287,19 222.285,99 
ACOMPANHAMENTO (business)- SOFTEX HORA 80 3 287,19 68.925,89 
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ITEM UNIDADE DE MEDIDA QUANT. FREQUÊNCIA VALOR UNIT. TOTAL 
6- EVOLUÇÃO E GO-TO-MARKET         136.000,00 
CONSULTORIAS CUSTOMIZADAS (10 STARTUPS) HORA 40 10 340,00 136.000,00 
5 E 6- INVESTIMENTO EM SOLUÇÕES         4.352.000,00 
INVESTIMENTO EM MVPS VERBA 30 1 54.400,00 1.632.000,00 
INVESTIMENTO EVOLUÇÃO SOLUÇÕES VERBA 10 1 272.000,00 2.720.000,00 
GESTÃO DO PROJETO         897.840,00 
ANALISTA - NGPD MES 1 18 8.120,00 146.160,00 
GESTOR DE PROJETO - NGPD MES 1 18 24.360,00 438.480,00 
CONSULTOR DE INOVAÇÃO (PART-TIME) - NGPD MES 1 18 17.400,00 313.200,00 

TOTAL  6.470.058,42 
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10. ESCOPO NEGATIVO 
 
Não fazem parte do escopo deste projeto: 
 

§ O aluguel de qualquer outro espaço que não sejam espaços proprietários do Núcleo de 
Gestão do Porto Digital, respeitando o número máximo de participantes de 140 pessoas. 

§ Distribuição de quaisquer premiações, ajudas de custo, bolsas ou quaisquer outros 
pagamentos não especificados nesta Proposta. 

§ Qualquer outro serviço não especificado neste documento. 
 
Quando à atividade de articulação de colaboradores, clientes e stakeholders da instituição 
contratante, a mesma está incluída apenas como apoio ao cliente, sendo de responsabilidade 
final deste o engajamento dos atores relevantes aos eixos contratados, não podendo alegar falta 
de quorum para o não pagamento dos serviços ora contratados. Cabe aqui, pois, um total 
comprometimento do cliente na articulação dos seus agentes, bloqueios de agenda, pedidos de 
licença ou outras ações habilitadoras de participação. 
 

*** 
 


