
APRESENTAÇÃO PARA CHAMADA: 

“ENCOMENDA TECNOLÓGICA” 

 

1. Apresentação e contextualização da Arrecife Digital 

 

 Regida pelo lema “mutualismo tecnológico”, a Arrecife Digital intenta a funcionar 

aproximando pessoas e empresas a realizarem, com sinergia, seus objetivos, através de 

projetos pessoais e profissionais. 

A Arrecife Digital é um empreendimento focado em Consultoria e Gerência de 

Relacionamentos entre todas as Partes Interessadas (Clientes, Usuários e Prestadores de 

Serviços), dentro da área de Tecnologia. 

Inicialmente, a porta de entrada para o mercado foi a entrega de suporte técnico 

em TI, que engloba diagnóstico, adequação da máquina, controle preventivo 

(acompanhando a saúde da máquina), controle corretivo (quando há algum problema na 

máquina), alerta de indisponibilidade do sistema (mediação do serviço com os técnicos 

parceiros e com os juristas), e outras atividades relacionadas, com o diferencial de 

fornecer avaliação profissional, conteúdo e inovação. 

É importante explicar que observamos as tendências de mercado quanto à extinção 

de determinadas atividades, do crescimento dos escritórios virtuais, da preferência por 

operadores home office, da pejotização, do preventivo, o que nos direcionou para o 

desenvolvimento de uma dinâmica mais voltada para a consultoria e gestão, com o intuito 

de poder ajudar a maior quantidade de pessoas possível. 

Sendo assim, considerando que o próprio relacionamento é o fator mais 

importante a ser mensurado na nossa perspectiva, entendemos que será através de Valores 

e Princípios que se deve fundamentar este sugerido relacionamento “mutuamente 

benéfico”.  

 Quanto aos Valores, compreendem-se da seguinte maneira: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Empatia, para que se possa respeitar o próprio indivíduo, bem como suas 

diferenças; Ética, para que todas as formas de relacionamento venham a ser respeitadas, 

uma vez que sejam consensuais; e Transparência, para que todas as partes envolvidas e 

interessadas neste relacionamento tenham discernimentos dos limites, possibilidade e 

objetivos atrelados a elas. 

Com relação aos Princípios, compreendemos que exista uma hierarquia de 

valores que pode ser percebida entre os profissionais, tendo cada área sua própria 

perspectiva hierárquica, através das formas que interagem com o mundo e com os demais 

parceiros. Estes são separados como Essenciais (os três primeiros) – sem os quais não é 

possível criar um vínculo/negócio mutualmente benéfico – e Complementares (os dois 

últimos) – auxiliares aos valores essenciais, mas que não definem se um vínculo/negócio 

será, de fato, bem-sucedido. 

Os Princípios escolhidos como referência nesta dinâmica foram: 

 

• Carisma – Reconhecida naqueles com grande habilidade com o público, o 

profissional carismático normalmente sabe usar as palavras, tem um bom 

poder de convencimento, sabe se portar de maneira adequada e condizente 

com as situações e ambientes, e facilmente é reconhecido como uma “pessoa 

legal”. Dispor deste valor, que pode até ser fruto de uma inspiração, para além 

das técnicas disponíveis, facilita muito na criação de vínculos, por gerar uma 

boa “primeira impressão”, e até permitir, no curto prazo, fazer um parceiro 

aceitar uma proposta, ainda que a Segurança não tenha sido confirmada; 

• Compromisso – Além de poder influenciar muito no primeiro valor, com este 

o profissional pode até tornar-se referência de sua área. Aquele que é 

compromissado tende a conhecer-se bem e de saber o que suporta ou não 

realizar. Apesar disto, é comum que em excesso, o mesmo pode vir a 

sobrecarregar-se. Sem compromisso, é muito difícil que um parceiro queira 

fechar negócio ou criar um vínculo, a não ser que o profissional seja “de 

confiança”, ou muito bem quisto por ele. 

• Pontualidade – Capacidade que o profissional tem de administrar bem o seu 

tempo e/ou de sua equipe. Saber determinar quando um determinado serviço 

estará disponível, bem como determinar prazos precisos, em todas as etapas 



de um projeto, é algo de extremo valor e pode, inclusive, gerar confiança no 

parceiro, definir sua competência e pode demonstrar o nível de compromisso 

que ele tem com o projeto. É importante dizer que Pontualidade não tem 

relação com agilidade, pois este valor tem como cerne os conceitos de 

Confiabilidade, Integridade e Disponibilidade; 

• Proatividade – Disposição para fazer o “algo a mais”. Todo profissional 

capaz de ser proativo costuma agregar ainda mais valor para os demais 

parceiros nas relações que está envolvido. É ir além daquilo que foi 

oferecido/pedido inicialmente, contanto que contribua e agregue mais valor ao 

projeto. Profissionais proativos costumam ser reconhecidos pelo seu 

compromisso com o projeto, além de serem vistos como “pessoas legais”, já 

que, muitas vezes, se envolvem com frentes de ação de seus outros parceiros 

de projeto, com o intuito de auxilia-los. 

• Segurança – A capacidade que um profissional tem em inspirar confiança e 

de estar seguro de suas decisões, ideias, posturas e atitudes diante de sua 

atividade. Sem confiança, ou seja, segurança, é impossível firmar uma relação 

minimamente benéfica para ambas as partes; 

 

Como é possível supor, dado o lema da empresa, atualmente tem como seu foco a 

Tecnologia. Numa perspectiva geral desta área, consideramos a seguinte hierarquia: 1- 

Segurança; 2- Carisma; 3- Compromisso; 4- Pontualidade; e 5- Proatividade. 

Acreditamos ainda que este entendimento tem condições de se expandir para todas as 

áreas de atuação profissional, sendo passível de modulação. 

 Mas e o Conhecimento Técnico, tão valorizado pelo mercado em geral, até 

então? Nesta equação, embora não passível de avaliação nesta dinâmica de valores, ele é 

considerado de maneira basilar, uma vez que toda e qualquer relação precisará de 

critérios e fundamentos prévios, para que realizem seus propósitos específicos. Isto não 

quer dizer, apesar de ser base, que um perfil sem o conhecimento técnico específico não 

possa desempenhar uma determinada atividade com qualidade.  

 É importante frisar que cada atividade, cada projeto, empresa e/ou pessoa, tem sua 

própria dinâmica. E é em respeito a isto que o mercado tem estimulado, cada vez mais, 

formações continuadas. Isto tem ocorrido, por exemplo, tanto interna, quanto 

externamente a instituições como um todo: pessoas buscam se especializar cada vez mais 



para se sentirem inseridas no mercado e para gerarem maior valor, assim como empresas 

subsidiam formações diversas, na tentativa de adequar seus interesses com a 

produtividade de seus “colaboradores”. 

 O intuito da Arrecife Digital ter tomado este direcionamento, mais voltado para 

Valores e Princípios, para além de julgarmos o próprio relacionamento a coisa mais 

importante a ser levada em consideração (e provavelmente inclusive por esta razão em 

primeiro lugar), é oriundo do que consideramos ser uma crise de perspectiva, 

praticamente um dilema, que o mercado tem passado neste momento: embora as pessoas 

continuem, de modo geral, sendo contratadas por Competência, elas são demitidas 

majoritariamente por Comportamento. Um estudo da Page Personnel, de 2018, afirma 

que 90% dos profissionais do mundo todo “(...) são desligados das empresas por conduta 

inesperada ou inapropriada”. Vejamos os gráficos abaixo: 

 

 

 Outro dado importante é que estamos passando por uma nova Revolução sem 

precedentes, a 4.0, que tem o Big Data como o motor de uma mudança de paradigmas no 

mercado: a maior empresa do ramo de hospedarias não dispõe de um quarto sequer; a 

maior empresa de transporte de pessoas não é proprietárias de um veículos para esta 



finalidade; gigantes da logística não precisam mais ser donas de frotas para que tenham 

produtos entregues aos seus clientes. E o que há de comum entre todas elas: sistemas 

informatizados, que estabelecem relacionamentos de todas as sortes. 

 Toda esta mudança acompanha a forte tendência definida pela Revolução 3.0, 

sobretudo propiciada pela evolução na comunicação e, consequentemente, das relações 

digitais. Não é de se estranhar que, segundo a Sprout Social (2018), mais de 70% dos 

consumidores “(...) se orientam por meio de suas redes sociais para realizar uma compra”. 

Este gráfico abaixo ilustra isto: 

 

 Há, afinal, apesar do distanciamento virtual, uma sensação de proximidade e 

confiança entre as pessoas e este é, certamente, um dos maiores adventos 

contemporâneos, fator que possibilita uma expansão desenfreada da globalização. 

 

 Se considerarmos o diagrama acima, relacionado a um outro estudo, da Nielsen 

(2018) de que “84% dos consumidores tomam decisão com base nas opiniões de fontes 

confiáveis, acima de outras formas de publicidade”, temos a possibilidade de estabelecer 

uma dinâmica entre esta forte tendência de uso das redes sociais e o enorme potencial de 

geração de valor no encontro entre os profissionais, empresas e clientes, dentro de uma 

mesma plataforma, ao criar uma sinergia identificada pela geração de perfis voltados para 

um dado segmento. 



 As redes sociais são, desta maneira, fazendo um elo entre a disposição e confiança 

das pessoas para os relacionamentos digitais e seu enorme potencial de consumo, 

ferramentas valiosas para a geração de negócios sustentáveis, ao mesmo tempo que 

escalonáveis. Não seria diferente, desta maneira, para o mercado de trabalho: pessoas são 

contratadas para cargos no mundo todo, assim como também demitidas através de 

interações neste universo virtual. 

 São estes, então, todos os fundamentos para a construção de uma Plataforma 

Modular, com o intuito de estabelecer relacionamentos saudáveis, embasando-se em 

Valores e Princípios passíveis de análise (ante às possíveis associações entre estes), que 

permita oferecer a quem participa uma interação intuitiva através da sinergia existente 

entre a identificação de perfis específicos e seus propósitos profissionais. 

 

2. Protótipo não funcional de baixa fidelidade: “Plataforma Modular Arrecife 

Digital” 

 

Para fins didáticos, dividiremos este protótipo em etapas processuais, para facilitar a 

compreensão do seu funcionamento, uma vez concluído. 

 

• Etapa 1: Criação dos Perfis 

 

Nela, todos os profissionais credenciados ao SEBRAE, interna e externamente, 

bem como as empresas, precisarão passar por uma etapa de credenciamento específico, 

no intuito de criar perfis profissionais, para que possam servir de base para a criação de 

conexões uns com os outros. Uma vez que já existem áreas delimitadas dentro do processo 

operacional do SEBRAE, estes perfis seriam naturalmente enquadrados neles, a fim de 

facilitar a criação de sinergias com os clientes e entre os perfis (que também poderão ser 

clientes, só que do próprio SEBRAE). 

Existirá uma separação conceitual, para fins de análise, entre perfis profissionais 

e de empresas: 

o Profissional 

Este perfil existe para identificar fatores endógenos relevantes dos 

indivíduos, capazes de definir, através de autodescrição, seguindo 

elementos prefixados, quem este profissional se identifica ser: seu 



nome social, que lugar ocupa no mercado (com seu nível hierárquico), 

quais suas capacidades técnicas (fator basilar de direcionamento às 

áreas prefixadas), a hierarquia de princípios do indivíduo (citada no 

item 1 desta apresentação), quanto tempo está no mercado, quais são 

seus maiores potenciais e desafios (relativos a qualidades e defeitos, 

respectivamente), quais suas motivações e, principalmente, quais são 

seus objetivos de curto, médio e longo prazos. 

o Empresa 

No caso do perfil de empresa, há uma pequena diferença. Os fatores 

são exógenos, ou seja, refletem expectativas de interesse da empresa 

diante do mercado. Afinal, uma empresa existe, basicamente, para 

atender demandas de outros, para que, em consequência, atenda as 

suas. Vale salientar que uma empresa é composta de uma série de 

perfis profissionais, que preferencialmente devem conter sua própria 

sinergia interna. Os perfis devem, preferencialmente, ser 

complementares, para que exista uma empresa sólida. Logo, uma 

empresa deve se expressar, se reconhecer, coletivamente. Sendo assim, 

o que identificará o perfil da empresa serão os pontos que se seguem: 

quem ela é, o que faz, que hierarquia de princípios respeita em geral 

(mas que pode oscilar, conforme os segmentos ou produtos ofertados), 

quanto tempo está no mercado, quais seus potenciais e desafios, e por 

fim, seus objetivos de curto, médio e longo prazos do time como um 

todo. 

É importante deixar claro que nenhum perfil será estático. Todos são passíveis de 

alterações constantes e cada uma destas será documentada para que o/a 

profissional/empresa possa acompanhar o histórico evolutivo, seu desenvolvimento, ao 

longo do processo de autoidentificação, alterações estas pela sinergia criada no próprio 

desenrolar dos relacionamentos estabelecidos. 

• Etapa 2: Análise de Dados 

 

Aqui, os dados coletados serão avaliados, seguindo os critérios preestabelecidos 

dentro das relações possíveis que os elementos de preenchimento são passíveis. Essa 

análise permite que, previamente, os perfis sejam enquadrados em grupos específicos, 



para facilitar nas etapas posteriores. Estes grupos devem ser definidos com a ajuda de 

equipes transdisciplinares, ainda não definidas neste protótipo. 

• Etapa 3: Compatibilizações 

 

Uma vez tratados os dados, este é o momento em que todos os perfis receberão 

conexões uns entre os outros. Esta etapa é relevante para que os usuários possam criar 

vínculos propositivos, com o intuito de que as pessoas possam agregar o maior valor 

possível, coletivamente, ou seja, mutualmente, seguindo toda a lógica de inovação aberta. 

 

• Etapa 4: Geração de Oportunidades 

 

É muito importante não perder a perspectiva de que esta será uma rede social 

inteiramente voltada para profissionais gerarem negócios. Isto posto, toda a lógica deste 

sistema existirá para que os clientes do SEBRAE possam não só receber produtos e 

serviços, com o apoio de toda a estrutura que a empresa oferecerá, agora oferecidas 

inteiramente na plataforma, mas também possam usufruir das funcionalidades da 

plataforma como alicerce para a melhoria do atendimento deles, uma vez que é uma 

Plataforma Modular e escalonável. 

 

• Etapa 5: Feedbacks 

 

Apesar de estar como última etapa, o Feedback é um dos elementos mais 

importantes nesta estrutura. Não só deve ser continuado, como perpassará todas as 

atividades realizadas internamente à plataforma. Sua realização deverá ocorrer tanto 

individualmente, de um profissional/empresa para outro, quanto coletivamente, na 

tentativa de fortalecer e até criar sinergias entre as partes interessadas. 

 

• Sobre demais serviços da Plataforma 

Esta plataforma ainda irá dispor das seguintes funcionalidades (algumas destas 

poderão ter um custo): 

o Blog; 

o Fórum; 

o Área educacional (cursos on-line, webinar, livros e artigos, podcast) 



o Clube de Fidelidade (descontos em parceiros do SEBRAE) 

 

3. Metodologia 

 

Para desenvolver este projeto, julgamos que provavelmente será necessária a 

implementação de mais de uma metodologia, dada a complexidade das atividades. A 

principal, sem dúvida, será a de Pesquisa de Levantamento, em função da plataforma 

trabalhar com coleta de dados. Além disto, também será utilizada a Quali-Quanti, pois 

serão trabalhados estes dados no intuito de não só extrair informações específicas e 

mensuráveis deles, como também compreenderá suas diferenças específicas e trabalhar 

com respeito às diferenças existentes (na formação de grupos de compatibilização, por 

exemplo).  

Vale ainda considerar que, por se tratar de um objeto ainda não comprovado nesta 

amplitude, a Pesquisa Experimental também deverá ser levada em consideração. 

 

4. Etapas de Execução 

 

Em função de se compreender o fluxo de atividades e de que, posteriormente 

trataremos por outro viés o processo através do cronograma, colocaremos de forma 

simples, na sequência que identificamos:  

I. Formação de equipe; 

II. Planejamento/Alinhamento Estratégico; 

III. Desenvolvimento da plataforma (versão alpha); 

IV. Cadastramento dos profissionais e das empresas; 

V. Análise de dados; 

VI. Compatibilização de perfis; 

VII. Geração de Negócios; 

VIII. Implementação de melhorias contínuas no sistema; 

IX. Entrega de versão beta; 

X. Finalização de sistema (versão 1.0) 

 

5. Cronograma Físico-Financeiro 

 



Para uma melhor visualização deste tópico, julgamos mais assertivo trazer estas 
informações em um arquivo separado, em anexo no e-mail enviado aos responsáveis. 

6. Requisitos de aplicação 

 

Para o sucesso desta proposta, faz-se necessário, em primeiro lugar, que todo o 

trabalho ocorra com a participação irrestrita do SEBRAE, no tocante ao fornecimento de 

suas expertises e estruturas. É mandatório também a participação profundamente coletiva 

de toda a equipe a ser estruturada. Toda esta plataforma poderá ter, não só possibilidade 

de agregar um enorme valor às dinâmicas existentes no SEBRAE, como também servirá 

para que ela mesma esteja em constante evolução. 

Cada etapa desta proposta deverá ser validada por um corpo consultivo composto 

por responsáveis do SEBRAE e pela Direção da Arrecife Digital.  

Nossa proposta compreende que estas mudanças alavancadas pela Revolução 4.0 

poderão trazer e enorme alheamento nos processos de trabalho, podendo levá-los a uma 

extinção em massa da maioria das posições de trabalho. Porém, a despeito do que robôs 

e inteligências artificiais venham a ocupar o lugar humano, nunca, sob qualquer hipótese 

cognoscível até então, elas substituirão as dinâmicas presentes nos relacionamentos 

interpessoais, tampouco o valor contido nestes. Ainda que seja necessária uma verdadeira 

redefinição da própria concepção de trabalho, será só coletivamente que a humanidade 

poderá se reinventar e assim, se perpetuar. 


