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Thiago Suruagy de Melo

De: Abraham Benzaquen Sicsu <asicsu@globo.com>
Enviado em: segunda-feira, 4 de novembro de 2019 15:44
Para: Thiago Suruagy de Melo
Cc: renato.lapon@gmail.com; Jose Oswaldo de Barros Lima Ramos; Polliana Cristina 

de Luna
Assunto: Re: Consulta preliminar da encomenda tecnológica

Prezados, 

  

Li o texto enviado por Thiago. Faço observações, algumas já expostas na reunião. São: 

  

1. A Contextualização está fortemente centrada no Quadro Nacional e Internacional, nada falando de 
Pernambuco. Seria importante mostrar que o ritmo e o perfil pernambucano é o mesmo. 

2. Existem algumas "verdades" criadas que questiono. Por exemplo, a ideia de que a pequena empresa é 
rápida, flexível, adaptável e inovadora, mais que as grandes organizações. Estudos atuais não mostram 
isso. E, se tivermos em mente as empresas de Pernambuco, isto é menos claro. 

3.  Acho muito oportuno o item 2 dos desafios do Sebrae Pe, entender o comportamento do novo 
consumidor. Essa preocupação deveria ser base para a Demanda feita, ou seja, a Encomenda 
Tecnológica. 

4. Nesse sentido, fundamental é não só trabalhar a Transformação do Sebrae, mas também das 
empresas. Essa condiciona a do Sebrae, é ela que pode definir o perfil necessário para os 30 problemas 
relevantes. 

5. Acho que fica pouco claro o processo de Inovação Aberta. Não é só compartilhamento de idéias, mas 
também de resultados que poderão ser fundamentais para a resolução dos novos desafios. Isso deve ser 
exigido das ICTs que participarão. 

6. A parafernália de legislações citadas pouco ajuda a compreensão do porquê é relevante a Encomenda 
Tecnológica se não for detalhada e explicitada em que aspectos. 

7. O texto não deixa claro o que se espera das ICTs. As propostas metodológicas devem incluir o quê? Se 
é para tratar os dois Problemas Maiores, qual a expertise das Instituições? Que parcerias são necessárias 
para as ações realmente modificarem as realidades, não só fornecerem soluções tecnológicas, mas 
também, modelos de gestão, perfis profissionais necessários, mecanismos de interação com o público 
alvo, entre outros. 

  

Apenas sugestões, caso queiram melhoer objetivar o texto e serem compreendidos pelas ICTs. 

  

Sucesso nos encaminhamentos, 
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Abraham  

  

  

Em 04/11/2019 13:02, Thiago Suruagy de Melo escreveu: 

Prezado, Abraham, Oswaldo e Renato 
  
Conforme combinado em nossa reunião, segue anexo documento em word com a consulta preliminar da 
encomenda tecnológica para apreciação e contribuições de vocês.  
Seria possível as contribuições serem enviadas até quarta-feira (6/11) à noite? Porque seria importante 
enviarmos para os ICTs o documento final ainda esta semana. 
  
Aproveito o e-mail para enviar novamente o link com o kit de documentos utilizados nesse processo: 
bit.ly/enc-tec-sebraepe 
Nesse link vocês tem acesso ao Marco Legal de CTI, Sebrae e o Futuro, Regulamento de licitações do Sebrae 
2019, Roteiro da Contratação de Encomenda Tecnológica, Opinião legal sobre o marco legal para o Sebrae e a 
consulta preliminar. 
  
Estou à disposição para o que for necessário. 
  
Obrigado, 
Thiago Suruagy 
  
  


