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Recife, 28 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.: Esclarecimentos adicionais quanto a contraproposta de contratação de encomenda Tecnológica.  
 
 
Com cumprimentos cordiais e em atenção ao e-mail emitido por vossa senhoria, em 22 de outubro de 2020, 
encaminhamos através do presente expediente esclarecimentos adicionais aos seguintes pontos: 
 
Dúvidas acerca da participação e do papel a ser desempenhado pelo Cin-UFPE e pelo SOFTEX Recife e respectivas 
contribuições, enquanto parceiros do NGPD, no escopo da proposta.  
 
Conforme explicitado anteriormente, o Centro de Informática da UFPE (CIn-UFPE) é considerado 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.  
 
Já o SOFTEX Recife é 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 SOFTEX Recife atua para aperfeiçoar e promover a inserção empresas no mercado local, 
nacional e internacional através da articulação de redes e consultorias técnicas e de negócios em iniciativas como 
MATCH DAYS, INVESTOR DAYS e o PARTNER DAYS para o mercado comprador de produtos/serviços inovadores, ou 
para investidores e parceiros com foco na geração de negócios. 
 
Por sua vez, as atividades que compreendem o processo inovação aberta proposto, estão subdivididas em EIXOS 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    
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ATIVIDADES NGPD CESAR SOFTEX CIN/UFPE 
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    

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    
 
Nesse sentido, O Cin-UFPE e o SOFTEX Recife atuarão no Eixo 2: Levantamento de Desafios, particularmente 
promovendo a integração metodológica com os parceiros articuladores de redes de inovação. Em outras palavras: 
 

1. Participam do esforço de i) identificação da necessidade; ii) realização das imersões de entendimento do 
problema, e iii) especificação e dos desafios. 

2. O papel esperado consiste em - a partir de equipe de especialistas e pesquisadores designados –  identificar 
aplicações pré-existentes, tendências de mercados e estado da arte de soluções tecnológicas, sob a ótica 
da oferta,  que se aproximam dos desafios de inovação especificados, 

3. A contribuição esperada é um melhor mapeamento e análise de tecnologias similares, sob o ponto de vista 
do mercado ofertante (SOFTEX) e do ponto de vista da ciência aplicada (Cin-UFPE). 

 
No Eixo 3: Articulação de Inovação Aberta, a atuação das entidades estará concentrada na Discussão e Proposição de 
Ideias.  Ou seja: 
 

1. Participarão da facilitação da discussão entre Startup Teams - donos dos desafios que entraram para a 
esteira de match – e os especialistas, pesquisadores e empreendedores com competências e potencial 
para prover possíveis soluções aos problemas destacados. 
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2. O papel esperado consiste em identificar, atrair, mobilizar e engajar especialistas, pesquisadores, 
empreendedores com competências e potencial para prover possíveis soluções aos problemas 
destacados. 

3. A contribuição esperada é ampliar quantitativo e qualitativamente a participação de especialistas, 
pesquisadores, empreendedores com competências que enriqueçam a Discussão e Proposição de Ideias 
para resolução dos desafios. 

 
O SOFTEX Recife ainda prestará contribuições nos Eixo 4: Ideação e Validação e Eixo 5: Desenvolvimento de PMV: 
 

1. Participando do esforço de experimentação, prototipação, validação de hipóteses, aprendizagem, e 
desenvolvimento de PMV’s. 

2. O papel esperado consiste em auxiliar a identificação de evidências de que um produto ou serviço 
potencial pode desenvolver novos modelos de negócio e estratégias corporativas alinhadas com a 
realidade da economia digital. s. 

3. A contribuição esperada é maior assertividade no processo de funil de inovação.  
 

 
Forma de segregação dos itens de custos que compõem os eixos 4 , 5 e 6 da metodologia 
 
Os eixos mencionados, Eixo 4: Ideação e Validação, Eixo 5: Desenvolvimento de PMV e Eixo 6: Evolução e  Go-To-Market 
são interdependentes e iterativas. Podem ser expressados coletivamente pelo processo comumente chamado de funil 
de inovação, ilustrado a seguir. 
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O funil de inovação pode ser entendido como uma dinâmica entre desafios complexos e ideais para o desenvolvimento 
soluções através de uma jornada iterativa de experimentação, prototipação, validação de hipóteses, aprendizagem, 
desenvolvimento de PMV’s, e implementação. 
 
Estamos falando, portanto, de um processo complexo e carregado de variáveis desconhecidas e incertezas. 
Possivelmente, está constatação foi o que ensejou alguns aspectos da Contraproposta do SEBRAE/PE, dentre eles 
aqueles que apontaram a necessidade de que: 
 

“as atividades descritas nos eixos 4 (Idealização e validação), 5 (Desenvolvimento de PMV) e 6 
(Evolução e go-to-market) do cronograma da proposta, por sua vez, sejam remuneradas na 
modalidade reembolso de custos.” 

 
“uma vez que o risco tecnológico envolvidos nestes eixos é, no entendimento do Sebrae Pernambuco, 
bastante elevado, principalmente devido ao fato de que estes eixos estão diretamente ligados aos 
processos de ideação, prototipação e desenvolvimento de diversas soluções em paralelo, não sendo 
possível prever a quantidade de ideias, protótipos ou soluções exitosos que resultarão de cada eixo 
ou os gastos atrelados a cada um deles. É desejável, ademais, que o Sebrae Pernambuco tenha a 
capacidade de apenas destinar os recursos que entenda necessários para as ideias, protótipos e 
soluções que, conforme análise do seu Comitê Técnico, tenham a maior probabilidade de alcance do 
resultado pretendido pelo Sebrae Pernambuco”. 

 
Ademais, a contraproposta do SEBRAE/PE, acertadamente, também apontou a necessidade de que: 
 

“os eixos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 possam ser executados de forma flexível dentro do cronograma total de 18 
(dezoito) meses, 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. Assim, 3 diferentes grupos de Startup Teams passarão pelos eixos 1 a 6, em ciclos já 
previstos na proposta apresentada pelo NGPD, e Sebrae Pernambuco e NGPD poderão, 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.  

 
Diante do exposto, não nos pareceu, e ainda não nos parece factível ou adequado segregar de forma estanque 
atividades que são interdependentes e iterativas entre os eixos 4 5 e 6.  Contudo, temos ciência da necessidade de se 
estabelecer condições para se ter a previsibilidade quanto aos limites orçamentários pactuados entre as partes, em 
atendimento ao art. 29, §6º do Decreto nº 9.283/2018, aqui transcrito: 

 
 “Os contratos que prevejam o reembolso de custos serão utilizados quando os custos do projeto não 
forem conhecidos no momento da realização da encomenda em razão do risco tecnológico, motivo 
pelo qual estabelecem o pagamento das despesas incorridas pelo contratado na execução do objeto, 
hipótese em que será estabelecido limite máximo de gastos para fins de reserva de orçamento que o 
contratado não poderá exceder, exceto por sua conta e risco, sem prévio acerto com o contratante”. 
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Não obstante, a segregação dos itens de custos que compõem os eixos 4, 5 e 6 da metodologia já foi estabelecida em 
sua origem, quando considerado ao nível de RUBRICA. 
 
Portanto, propomos um pequeno ajuste semântico no requisito contido, objetivando a superação da matéria: 
 
Onde se lê: 

“que os valores indicados no orçamento apresentado pelo NGPD para tais eixos sejam considerados 
como limites globais máximos de gastos a serem observados pelo NGPD em relação aos respectivos 
eixos, os quais não poderá ser excedidos pelo contratado, exceto por conta e risco do contratado, sem 
prévio acordo com o Sebrae Pernambuco, nos termos do art. 28, §7º do Decreto nº 9.283/2018. O 
detalhamento desses procedimentos deverá constar do contrato de encomenda tecnológica a ser 
negociado entre as partes. 

Leia-se: 
 

“que os valores indicados no orçamento apresentado pelo NGPD para AS RUBRICAS DE tais eixos 
sejam considerados como limites globais máximos de gastos a serem observados pelo NGPD em 
relação aos respectivos eixos, os quais não poderá ser excedidos pelo contratado, exceto por conta e 
risco do contratado, sem prévio acordo com o Sebrae Pernambuco, nos termos do art. 28, §7º do 
Decreto nº 9.283/2018. O detalhamento desses procedimentos deverá constar do contrato de 
encomenda tecnológica a ser negociado entre as partes. 

 
Sem mais para o momento, renovamos os votos de estima e nos mantemos a disposição.  
 
Atenciosamente, 
 
 
 

Heraldo Ourem Ramos Neto 
Diretor de Inovação e Competitividade Empresarial 

Núcleo de Gestão do Porto Digital 
 


