
 

Chamada Pública 
Sebrae Pernambuco - jan/2020 
Desafios de abordagem do mercado com processos de Inovação Aberta  
(Open Innovation). 

Profissionais envolvidos neste projeto 

ALINE BELTRAMIN 

Formada em engenharia pela PUC, tem mestrado em Métodos Numéricos 
Aplicados a Engenharia direcionado a programação matemática. Trabalhou nos 
setores de planejamento e desenvolvimento da Sadia e como pesquisadora na 
PUC-PR. 

FAIMON COUTINHO 

Consultor empresarial com experiência em planejamento de estruturas societárias e 
de governança, design de negócios, viabilidade financeira, planejamento comercial e 
logístico, análise de processos, procedimentos fiscais-tributários e contratos com 
órgãos públicos. 

MARCIO COSTA  

Foi consultor pela Arthur Andersen, Deloitte e Ernst & Young. É formado pela 
UFPR, tem fortes conhecimentos em contabilidade e em procedimentos fiscais 
brasileiros além de experiência em planejamento e em análise de processos de 
produção e financeiros. 

VICTOR LEME 

Engenheiro Eletrônico com ênfase em Sistemas Computacionais pela UTFPR. 
Desenvolve algoritmos para reconhecimento de padrões utilizando técnicas de 
machine learning e constrói softwares robustos para grandes empresas com 
tecnologias modernas, cloud-computing e bancos não-relacionais baseados em grafos 
com inteligência artificial no input de dados. 
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Sobre a McBenner 
Desde 2009, a gestão é nosso foco. Trabalhamos para inspirar melhorias em gestão.  

Começamos como consultores tributários, mas fomos além. Unimos esse know-how 
da compreensão e interpretação de fluxos complexos com engenharia de software.  

Essa capacidade de reconhecer por completo a real natureza de um problema e os 
impactos (inclusive normativos) de uma metodologia ou ferramenta é o que nos 
diferencia de nossos concorrentes. 
 
Acompanhamos profundamente programas de PD&I complexos e participamos dos 
projetos de viabilidade e auditorias em empresas de variados ramos: automação, 
eletrônica, mecânica hidráulica, alimentação, celulose, importadores, e-commerce, 
indústrias de cosméticos, serviços de transformação de indústrias analógicas para 
4.0, etc. Orientamos a construção de software com o que há de mais avançado 
(Natural Language Processing, Machine Learning, Graph Database, Big Data). 
Frequentemente colaboramos com parceiros liderando projetos inovadores e 
dispomos de uma importante network capaz de oferecer boas soluções. 

Em todos os casos, analisamos com frieza (cientificismo) os fatores motivadores do 
comportamento para, assim, garantir que as soluções técnicas sejam claramente 
documentadas e, portanto, reproduzíveis e atualizáveis a partir dessa base sólida. 

Nossa compreensão e proposta de trabalho  

Pequenos negócios enfrentando o mercado conectado (4.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." 

O desafio 

O pequeno empreendedor busca no Sebrae suporte para planejar e gerir melhor o 
negócio do qual ele possui apenas o domínio operacional (geralmente). Em um 
mundo em que o avanço tecnológico exige mudanças frequentes das técnicas 
operacionais e altera o cenário a ser gerido e transformado pelos empreendedores, 
faz com que o acesso ao conhecimento e a utilização dessas novas tecnologias, mais 
do que um potencializador do sucesso dos negócios, tenha se tornado também um 
“divisor de águas” entre quem permanece no mercado e quem é excluído dele. 

O Sebrae tem em sua missão apoiar os empreendedores diante desse desafio, mas 
para tanto, precisa também ser capaz de deter o conhecimento e o acesso a 
tecnologias de ponta. O que por si só, se revela um grande desafio que a entidade 
espera superar por meio da inovação aberta, conectando-se com o esforço 
tecnológico de novos parceiros. 
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Inovação aberta aplicada ao caso 

Para acompanhar a rápida evolução tecnológica (transformação digital e novos 
comportamentos dos clientes), os ambientes inovadores tem aberto seus canais para 
o ecossistema de startups e também para ICTs públicas e privadas, adotando os 
métodos mais recentes de desenvolvimento compartilhado. 

Nós da McBenner criaremos uma harmoniosa sinergia com a equipe de inovação do 
Sebrae(PE) oferecendo a experiência e conhecimentos atualizados de uma equipe 
multidisciplinar, apresentando e avalisando soluções inovadoras que sejam 
realmente capazes de fazer avançar os negócios e o próprio ambiente de negócios. 

Análise preliminar do desafio 

Um ponto de partida possível seria criar um acesso mais fácil e atrativo às melhores 
soluções pré-prontas de prototipagem de negócios e processos, de planejamento 
financeiro, branding, especialmente de marketplace online entre outras soluções de 
apoio para a operação em meio digital e comunicação rápida com clientes. Uma 
curadoria de ferramentas existentes ou novas, para começo instantâneo, que já 
emancipam os empreendedores daquelas soluções analógicas, possibilitando que 
possa alcançar novos mercados rapidamente. 

Sebrae das próximas décadas (4.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." 

O desafio 

O Sebrae sempre foi uma referência no atendimento aos pequenos empreendedores, 
ajudando-os a estruturar-se financeiramente, planejar as ações de seu negócio, 
acessar oportunidades de crédito, oferecendo cursos presenciais de qualidade. 
Todavia, com a revolução digital as pessoas se deslocam menos, fazem suas compras 
à distância e utilizam a internet para aprender coisas novas em vídeos no Youtube e 
cursos rápidos em plataformas como Coursera, Udemy, Rockcontent, Khan 
Academy, Code Academy, Google Primer, entre outros. 

Nesse cenário, algumas ótimas iniciativas alcançam um resultado inferior ao que 
poderiam gerar: como o Sebraelab, os cursos e palestras presenciais e os 
atendimentos presenciais pelos consultores do Sebrae. 

Tecnologicamente o Sebrae(PE) precisa tornar-se interessante para os atuais 
empreendedores mas, também para aqueles que passarão a empreender no cenário 
digital, como desenvolvedores de aplicativos, desenvolvedores de produtos e/ou 
adaptações para itens eletrônicos, desenvolvedores de produtos para impressoras 
3D, publicitários e profissionais do marketing digital. 

Análise preliminar do desafio 

Evidente que o tema deve ser estudado com mais profundidade no cenário local 
específico da área de atuação do Sebra(PE), mas podemos ter em mente proposições 
possíveis como a migração dos cursos oferecidos para um ambiente online já 
arraigado, em que o curso é automaticamente liberado para que o usuário siga uma 
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trilha planejada, que possa ser executada de acordo com o interesse e 
disponibilidade de tempo de cada pessoa do público alvo. 

Com a oferta de EAD é possível à instituição reconfigurar o seu espaço físico, 
destinando-o para eventos de maior interação social (o que, em nossa opinião, fará 
falta à geração de profissionais home-office). O Sebrae pode vir a ser o principal HUB 
que vai possibilitar conexão de qualidade entre empreendedores. 

Proposta de trabalho 

Milestone 1 - Levantamento de dados por meio de reuniões, entrevistas e pesquisas 
sobre as especificidades locais em um trabalho conjunto dos servidores 
do Sebrae, equipe e parceiros da McBenner, e eventualmente terceiros 
especializados. 

Milestone 2 - Planejamento das primeiras ações de desenvolvimento tecnológico 
aplicado à negócios do Sebrae(PE), com utilização de brainstorm, design 
thinking, curadoria, projeções de recursos (tempo, serviços, materiais, e 
custos) levantamento de executores das etapas dentre os startup teams 
do Sebrae(PE), empreendedores locais ou parceiros e equipe da 
McBenner. 
 
Nesse ponto é que se define o caminho:  seja a criação de 
metodologias, soluções e técnicas novas, ou misto de novas soluções e 
sua conexão com ferramentas existentes.  
 
Também se define a parametrização dos projetos, critérios de avaliação 
de sucesso, cronogramas, atribuição dos responsáveis, e aquelas 
documentações que orientarão a execução. 

Milestone 3 - Execução das soluções apontadas no planejamento serão geridas e 
documentadas em um mix das técnicas amplamente divulgadas pelo 
Project Management Institute no Guia PMBOK referência mundial, e 
metodologia Agile e Scrum amplamente utilizadas para virtualmente 
qualquer projeto inovador. 
 
A implantação e aplicação das melhores técnicas para inovação aberta 
se dará por meio de ferramentas online integradas para facilitar uso e 
resposta às tarefas atribuídas e reuniões presenciais e por Skype ou 
Hangouts, com acompanhamento das etapas e budget por tarefa/etapa. 
Um projeto de cada vez, em sprints semanais bem definidos. 

Milestone 4 - Testes com grupo beta de usuários finais como papel de retornar para a 
equipe de desenvolvimento novos dados para melhoria e aprovação das 
soluções propostas no milestone 2. 
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Proposta comercial 
Visando a modernização do Sebrae(PE) em seu papel fomentador do 
empreendedorismo no Estado de Pernambuco, em novos tempos permeados por 
impactantes tecnologias, ofertamos os serviços da equipe da McBenner com a 
finalidade de agregar conhecimentos multidisciplinares atualizados e gerir 
processos inovadores destinados a reconfigurar o portfólio do Sebrae(PE). 

Valores e forma de pagamento 

A contratação se dará mediante o valor mensal de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com 
cláusula de início dos trabalhos após pagamento da primeira mensalidade e duração 
de 18 meses. 

Limites da proposta 

(A) A equipe McBenner está pronta para colaborar diariamente à distância, em 
contato por diversos meios de comunicação. O deslocamento dos membros 
da equipe até Recife/PE, salvo se ocorrer por liberalidade da própria 
empresa, estará disponível mediante agendamento e as despesas correm por 
conta do Sebrae(PE) mediante política de deslocamento e diárias compatível 
com a autorizada para seus próprios diretores. 
 

(B) Alterações à equipe McBenner constante nesta proposta não sofrerão 
ingerência do Sebrae(PE), estando a contratada livre para adicionar ou 
alterar os membros alocados. 

 

 
 

McBenner Consultoria Ltda  
06.310.654/0001-06 Marcio A. Noronha Costa 
Av. Manoel Ribas, 985 sl.30  Sócio-administrador 
Mercês - Curitiba - PR marcio@mcbenner.com 
(41) 3042-6173 
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