
 

Página 1 de 3 

 
Recife, 19 de outubro de 2020 

 
Ao  
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de Pernambuco – SEBRAE/PE  
 
Att.: Thiago Ferrara Emery Borges 
Coordenação de Tecnologia e Futuro 
 
Ref.: Adendo a manifestação quanto a contraproposta de contratação de encomenda Tecnológica.  
 
Encaminhamos a vossa senhoria informações complementares, em especial atenção ao apontamento quanto “a 
necessidade de identificar a descrição das atividades a serem desempenhadas pelas instituições parceiras CIN-UFPE, 
CESAR e Softex Recife”. 
 
Conforme é de conhecimento, a proposta assinada pelo Núcleo de Gestão do Porto Digital – NGPD foi construída em 
estreita cooperação com o Centro de Estudos Avançados do Recife – CESAR, o Centro de Excelência em Tecnologia de 
Software do Recife – SOFTEXRECIFE. 
 
Ainda na proposta, foi feita a apresentação de cada uma das entidades envolvidas, sendo: 
 
O Núcleo de Gestão do Porto Digital, 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. 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). 
 
O CESAR, 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 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 SOFTEXRECIFE, 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. 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. 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) 
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para o mercado comprador de produtos/serviços inovadores, ou para investidores e parceiros com foco na geração de 
negócios. 
 
O Centro de Informática da UFPE (CIn-UFPE), 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. 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 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. 
 
E para facilitar o entendimento, apresentamos as atividades que compreendem o processo inovação aberta proposto, 
subdividido por EIXOS e com a identificação do papel (a priori) de cada uma das entidades, a partir da seguinte lógica:  
R = Responsável | CR = Corresponsável. 
 

ATIVIDADES NGPD CESAR SOFTEX CIN/UFPE 
Eixo 1: Habilitação Complementar 

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

R    

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. 

R    

Eixo 2: Levantamento de Desafios 
Workshops para identificação, discussão e detalhamento, clusterização e redação de desafios; CR R   
Reuniões de seguimento para construção final de briefings de inovação; CR R   
Integração metodológica com os parceiros articuladores de redes de inovação. CR R R R 

Eixo 3: Articulação de Inovação Aberta 
Chamada aos Desafios – Publicação e articulação dos briefings dos Desafios para contextualizar 
os participantes e habilitá-los a apresentar suas ideias detalhadamente. 

R    

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. 

CR  R R 

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. 

R    
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ATIVIDADES NGPD CESAR SOFTEX CIN/UFPE 
Eixo 4: Ideação e Validação 

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

CR R R  

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. 

CR R R  

Eixo 5: Desenvolvimento de PMV 
Desenvolvimento de protótipo até a entrega de um produto mínimo viável. R    
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. 

CR R R  

Eixo 6: Evolução e Go-To-Market 
Consultorias customizadas para evolução das soluções; R    
Acompanhamento do desenvolvimento das soluções. R    

 
 
Sem mais para o momento, mantenho-me à disposição.  
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 

Heraldo Ourem Ramos Neto 
Diretor de Inovação e Competitividade Empresarial 

Núcleo de Gestão do Porto Digital 
 


