
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ações de inovação em rede com o 
ecossistema do Porto Digital. 
 
 
 
 
Transforme sua organização e o futuro através de ações de inovação em 
rede com um ecossistema amplo e conectado de empresas, startups, 
pesquisadores e especialistas nas mais diversas áreas.  
 
 
Cooperação: 
 

 
 

  
 

Consulta para SEBRAE PE 
Data: 17/11/2019 
  



 

 1 

 
SUMÁRIO 
 
 
1 RESUMO EXECUTIVO 2	
2 CONTEXTO E ANTECEDENTES 3	

2.1 Sobre o Porto Digital 3	
2.2 Méritos e reconhecimentos 5	
2.3 Localização 7	

3 COOPERAÇÃO NGPD - CESAR 8	
3.1 Sobre o NGPD 8	
3.2 Sobre o CESAR 10	

4 CONTRIBUIÇÕES AO APRIMORAMENTO DA CONSULTA 11	
4.1 Escopo 11	
4.2 Utilização do novo Marco Legal 11	
4.3 Visão Geral da Encomenda Tecnológica 13	

4.3.1 A Metodologia 13	
4.4 Análise preliminar de riscos 19	

5 CONCLUSÃO 21	
 

  



 

 2 

 
1 RESUMO EXECUTIVO 
 
O presente documento contém contribuições para aprimoramento do documento “Texto 
Consulta Encomenda.pdf” que serve de consulta à Encomenda tecnológica para o SEBRAE – 
PE.  
 
Nele, formaliza-se a pretensão de trabalho cooperado entre o Núcleo de Gestão do Porto Digital 
– NGPD  – e o Centro de Estudos de Sistemas Avançados do Recife – CESAR -, para endereçar 
aspectos relacionados: (i) ao escopo, à descrição da necessidade e a natureza do problema 
macro objeto da Encomenda; (ii) à própria justificativa para utilização do dispositivo Encomenda 
Tecnológica; e (iii) aos objetivos da Encomenda e uma visão geral dos produtos, serviços ou 
processos inovadores a serem desenvolvidos. 
 
Com base no documento de apoio “O Sebrae e o Futuro.pdf”, apresentamos versão preliminar 
do modelo de Inovação Aberta desenhado pela equipe do Open Innovation Lab1 do Porto Digital 
para o SEBRAE/PE, especificamente para atendimento das necessidades externadas pelo 
SEBRAE PE, cujo objeto é o de transformar a cultura organizacional através de atividades 
necessárias ao entendimento e especificação de desafios institucionais e à formação digital de 
lideranças, capazes de oferecer elementos à modernização da instituição para a entrega de 
serviços inovadores para o cidadão digital e conectado. 
 
Busca-se aqui um modelo sob medida, cujo objetivo é o de apoiar o Sebrae Pernambuco a 
colocar o cliente no centro da sua estratégia, e assim enfrentar os seus dois grandes desafios 
para os próximos 10 anos: (1) 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, e (2) 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. 
 
A solução proposta centra no modelo de co-criação de soluções inovadoras (Inovação Aberta) 
que estabeleçam conexões com o futuro e o tragam para a cerne da estratégia do SEBRAE/PE, 
fazendo uso de forte transferência de conhecimento para formação digital de lideranças e 
demais colaboradores, mobilização e articulação de redes e aplicação intensiva de recursos 
tecnológicos para a promoção da inovação e da transformação digital. 
 
Para tanto, coloca-se à disposição metodologia desenhada pelo Open Innovation Lab do Porto 
Digital,  considerado em 2018 um dos dez programas mais inspiradores do mundo pela 
Associação Internacional de Parques Científicos e Áreas de Inovação - IASP. 
 

                                                
1 O Open Innovation Lab (OIL) é o programa de inovação aberta do Porto Digital que tem como objetivo 
identificar desafios complexos de mercado que possam ser resolvidos rápida e eficientemente, em 
colaboração com o ecossistema do Porto Digital e suas redes de parceiros: empresas maduras, academia, 
institutos de inovação e startups. Neste sentido, permite a criação colaborativa de soluções inovadoras a 
desafios complexos, possibilitando o fomento a novos negócios, promove a interação e troca de 
conhecimento e experiências entre atores diversos, e gera a massa crítica de onde podem surgir soluções 
inovadoras e novos negócios escaláveis. Adicionalmente, o OIL articula ações de sensibilização e 
habilitação metodológica para a participação em processos de experimentação, validação e 
desenvolvimento ágil de novas soluções. 
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2 CONTEXTO E ANTECEDENTES 
 

2.1 Sobre o Porto Digital 
 
O Porto Digital nasceu em 2000, fruto de uma ação coordenada entre Mercado, Governo e 
Academia que resultou num dos principais ambientes de inovação do Brasil. 
 
Na época de sua criação, Recife sofria com a saída do capital humano qualificado na área de 
Tecnologia para trabalhar em outros estados e até mesmo fora do país, enquanto o Bairro do 
Recife, centro histórico da cidade, acumulava anos de degradação e subutilização. 
Concomitantemente a essas condições, havia o interesse por parte do Governo de Pernambuco 
em criar uma política pública atrelada à inovação e ao conhecimento. Em resposta a este 
contexto, foi criado o Parque Tecnológico Porto Digital, com o propósito de consolidar um cluster 
global de inovação em software e serviços baseados em TI, e regenerar o tecido urbano do centro 
histórico do Recife.  
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Atualmente, o Porto Digital reúne mais de 328 empresas e organizações, que empregam mais de 
9.000 pessoas, dos quais cerca de 800 são empreendedores. Juntas, essas empresas faturaram 
aproximadamente R$ 1,8 bilhão em 2018. Entre suas áreas de expertise estão: 
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2.2 Méritos e reconhecimentos 
 
O quadro a seguir apresenta os principais prêmios, méritos e reconhecimentos recebidos pelo 
Porto Digital ao longo dos seus anos de operação como política pública de desenvolvimento: 
 

ANO INSTITUIÇÃO / PUBLICAÇÃO RECONHECIMENTO 

2019 

ANPROTEC - Associação 
Nacional de Entidades 
Promotoras de 
Empreendimentos Inovadores e 
ICE – Instituto da Cidadania 
Empresarial 

O Porto Digital, através da incubadora do Armazém da 
Criatividade foi vencedor do 4º Desafio de Incubação e 
Aceleração de Impacto. 

2018 

ANPROTEC - Associação 
Nacional de Entidades 
Promotoras de 
Empreendimentos Inovadores e 
ICE – Instituto da Cidadania 
Empresarial 

O Porto Digital, através de sua incubadora CAIS do Porto foi 
vencedor do 3º Desafio de Incubação e Aceleração de 
Impacto. 

2017 FINEP – Financiadora de 
Estudos e Projetos 

O Porto Digital foi uma das 12 instituições homenageadas pela 
Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) por ter marcado a 
sua história ao longo de seus 50 anos. 

2017 IPHAN - Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional 

O Porto Digital foi vencedor do 30o Edição do Prêmio Rodrigo 
Melo Franco de Andrade na categoria "Excelência em Gestão 
Compartilhada do Patrimônio Cultural” por valorizar e 
promover iniciativas que demonstrem o compromisso e a 
responsabilidade compartilhada para com a preservação e/ou 
salvaguarda do Patrimônio Cultural brasileiro. 

2015 

ANPROTEC - Associação 
Nacional de Entidades 
Promotoras de 
Empreendimentos Inovadores 

A Associação Nacional de Entidades Promotoras de 
Empreendimentos Inovadores (Anprotec) reconheceu e 
premiou o Porto Digital como “melhor parque tecnológico / 
habitat de inovação do Brasil” pela terceira vez. 

2015 SMART – O que você não sabe 
sobre internet, Frédéric Martel 

Porto Digital foi reconhecido como modelo de referência de 
política pública e mais importante smart city do Brasil na 
publicação Smart: o que você não sabe sobre a internet, de 
Frédéric Martel. 

2014 

Global Clusters of Innovation – 
Entrepreneurial engines of 
economic growth around the 
World, Jerome S. Engel 

O pesquisador da Universidade de Berkeley, na Califórnia, 
Jerome S. Engel, reconheceu o Porto Digital como um dos 
sete principais clusters globais de inovação (Global Clusters of 
Innovation, 2014). 
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ANO INSTITUIÇÃO / PUBLICAÇÃO RECONHECIMENTO 

2014 
Latin America’s Regions – Doing 
Business in Brazil’s Northeast, 
Financial Times 

O Financial Times destacou o Porto Digital no caderno 
especial “Latin America’s Regions – Doing Business in Brazil’s 
Northeast” (As regiões da América Latina - Fazendo Negócios 
no Nordeste do Brasil), fazendo referência ao parque como um 
projeto não apenas desenvolvido para impedir a fuga de 
capital humano qualificado da cidade, mas também para criar 
um modelo econômico baseado em informação e 
conhecimento. 

2014 
Recife é o novo polo da 
economia criativa, Revista 
Exame 

A revista de negócios Exame, de abrangência nacional, com 
base em pesquisa feita pela consultoria Urban Systems, 
destacou o Porto Digital como um dos principais fatores que 
dão ao Recife o primeiro lugar no ranking das 10 melhores 
cidades em infraestrutura para se fazer negócios, colocando-a 
na elite das cidades do Brasil competitivas na economia 
criativa. 

2013 Recife’s tech hub takes on Brazil 
ealthy South, BBC 

A BBC destacou o Porto Digital e o apresentou como um hub 
de tecnologia de sucesso do país. 

2013 Brazil Innovation, Research & 
Development, Financial Times 

O Financial Times, no caderno intitulado “Brazil Innovation, 
Research & Development” (Brasil de Inovação, Pesquisa e 
Desenvolvimento), destacou a história e as atividades do Porto 
Digital como um grande exemplo de habitat de inovação, 
pesquisa e desenvolvimento para ilustrar o especial. 

2012 Reinventing Recife as Tech 
Harbor, WIRED 

A WIRED destacou o Porto Digital como iniciativa que visa 
estruturar um Vale do Silício brasileiro com o objetivo de atrair 
empresas de tecnologia da informação. 

2011 

ANPROTEC - Associação 
Nacional de Entidades 
Promotoras de 
Empreendimentos Inovadores 

A Associação Nacional de Entidades Promotoras de 
Empreendimentos Inovadores (Anprotec) reconheceu e 
premiou o Porto Digital como “melhor parque tecnológico / 
habitat de inovação do Brasil” pela segunda vez 

2011 McKinsey 

A McKinsey apontou o Porto Digital e a Região de Campinas, 
no Estado de São Paulo, como os dois ambientes de inovação 
com maior potencial de geração de negócios de base 
tecnológica do País. 

2009 
The Global Ecnonomy’s Latest 
Weapan: The Mega Research 
Park, Business Week 

A edição digital da Business Week destacou o Porto Digital em 
reportagem sobre os parques mais inovadores, considerando-
o como um dos dez locais do mundo onde o futuro está sendo 
criado. 

2009 Global Services Media 

Devido ao papel do Porto Digital, segundo pesquisa da Global 
Services Media, o Recife foi destacado em 6º lugar (única 
cidade do Brasil) no ranking das 10 cidades emergentes do 
mundo que se destacariam nos próximos anos no mercado de 
outsourcing. 
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ANO INSTITUIÇÃO / PUBLICAÇÃO RECONHECIMENTO 

2009 The Triple Helix, Henry Etzkowitz 

O pesquisador da Universidade de Stanford, Califórnia, Henry 
Etzkowitz reconheceu o Porto Digital como referência de ação 
desenvolvida conforme modelo de Hélice Tripla (academia, 
poder público e mercado). 

2008 Commercialising Science & 
Technology Parks, IASP 

A IASP (International Association of Science Parks and Areas 
of Innovation) publicou o primeiro volume da série Learning by 
Sharing e conferiu destaque ao Porto Digital, juntamente com 
outros três Parques Tecnológicos: Málaga (Espanha), 
Manchester (Reino Unido) e Hyderabad (Índia). 

2008 Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio (MDIC) 

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC) 
reconheceu o Porto Digital como o APL (Arranjo Produtivo 
Local) de Tecnologia da Informação e Comunicação de 
Pernambuco. 

2007 

ANPROTEC - Associação 
Nacional de Entidades 
Promotoras de 
Empreendimentos Inovadores 

A Associação Nacional de Entidades Promotoras de 
Empreendimentos Inovadores (Anprotec) reconheceu e 
premiou o Porto Digital como “melhor parque tecnológico / 
habitat de inovação do Brasil” pela primeira vez 

2005 
A Hot Incubator For Tech 
Startups, Bloomberg 
Businessweek 

Destacou como o parque tecnológico Porto Digital está 
ajudando a fortalecer a indústria brasileira de tecnologia. 

 

2.3 Localização 
 
Uma das principais características do Porto Digital é a sua territorialidade, que o diferencia da 
maioria dos parques tecnológicos. Localizado no Recife, capital do Estado de Pernambuco e um 
dos principais núcleos econômicos, políticos e acadêmicos da Região Nordeste do Brasil, o Porto 
Digital é um parque urbano, instalado no bairro histórico do Recife e nos bairros de Santo Amaro, 
Santo Antônio e São José. Sua área é de aproximadamente 1.710.000m², que vem sendo 
requalificada a partir da instalação e consolidação de novos empreendimentos. Cerca de 85 mil 
m2 de edificações na área histórica já foram restaurados e hoje servem ao desenvolvimento de 
atividades produtivas. 
 
Além do Recife, o Porto Digital também está presente na cidade de Caruaru, uma das principais 
cidades do interior de Pernambuco, por meio de um processo de interiorização. A cidade de 
Caruaru recebeu o primeiro Armazém da Criatividade, inaugurado em outubro de 2015. Caruaru 
está localizada no Agreste pernambucano, distante cerca de 130 km a oeste da capital. Com uma 
população de 342.328 habitantes é a mais populosa do interior pernambucano e se destaca como 
importante centro de produção da indústria de confecções do país. A cidade de Petrolina irá 
receber o segundo Armazém da Criatividade.  
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3 COOPERAÇÃO NGPD - CESAR 
 
Com o fim de melhor atender à consulta da Encomenda Tecnológica, formou-se a cooperação 
NGPD – CESAR, aliando o papel de gestão de projetos e articulação e integração de atores de 
inovação do NGPD às expertises em design, desenvolvimento e validação de produtos 
inovadores do CESAR, além de seu braço educacional, hoje reconhecido como um dos melhores 
do país. 
 
Por se tratar de uma encomenda de Inovação Aberta, o cooperação, liderada pelo NGPD, 
entende como ponto fundamental que o funil de inovação permita fluxos, participações e 
iterações das mais diversas, com o fim de identificar os melhores arranjos produtivos que 
entregue os objetivos propostos pela Encomenda. 
 

3.1 Sobre o NGPD 
 
O Núcleo de Gestão do Porto Digital, associação civil e ICT privada sem fins lucrativos, 
responsável pela governança do Porto Digital, parque tecnológico e política pública de 
desenvolvimento local e requalificação urbana através do fomento aos setores de tecnologia da 
informação e economia criativa no Estado, foi qualificado como Organização Social (OS) do 
Estado de Pernambuco pelo Decreto nº 23.212, de 20 de abril de 2001, nos termos e para os fins 
constantes da Lei n° 11.743, de 20 de janeiro de 2000, e do Decreto nº 23.046, de 19 de 
fevereiro de 2001, tendo sua titulação renovada pelo Decreto Nº 44.752, de 19 de julho de 2017. 
 
O Estado de Pernambuco firmou Contrato de Gestão com o NGPD em 23 de abril de 2001 com 
os objetivos de articular, promover, pesquisar, projetar, prover e manter uma infraestrutura 
urbana e serviços de alta tecnologia para dar suporte a empresas de tecnologia da informação e 
comunicação no Bairro do Recife; criar condições ambientais para interação e cooperação entre 
governos, universidades, centros de pesquisa e desenvolvimento tecnológico e empresas, 
através do projeto, construção e adequação de instalações de alta tecnologia para instituições 
no Bairro do Recife; e atrair empresas e fomentar o surgimento de projetos de pesquisa e 
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desenvolvimento tecnológico, de projetos de transferência de tecnologia e de novos 
empreendimentos, negócios e investimentos no bairro do Recife. 
 
A sua estrutura é composta por um Conselho de Administração, integrado por 19 membros 
representantes do setor produtivo (32%), da academia e sociedade (32%) e do poder público 
(36%). O Conselho estabelece as políticas e estratégias centrais para o desenvolvimento do 
Porto Digital e tem autonomia para nomear a diretoria do NGPD. Esta diretoria é constituída pelo 
diretor-presidente, pelo diretor de inovação e competitividade e pelo diretor executivo. 
 

 
 
O NGPD é composto por cerca de 78 colaboradores, predominantemente pós-graduados (MBA, 
especialização, mestrado e doutorado) em áreas estruturais para a gestão de habitats de 
inovação, como fomento ao empreendedorismo, gerenciamento de projetos, economia, 
administração de empresas, engenharia de produção, comunicação estratégica e urbanismo. 
 
O NGPD possui certificação NBR ISO 9001:2018, norma que constitui uma referência 
internacional para a certificação de sistemas de gestão da qualidade e reconhece o esforço da 
organização em assegurar a conformidade dos seus produtos e/ou serviços, a satisfação dos 
seus clientes e a melhoria contínua do seu sistema de gestão de contratos e convênios. O 
escopo da certificação foi “Gestão de Projetos para criação, atração e fortalecimento de 
empreendimentos inovadores de Tecnologia da Informação e Economia Criativa no Porto 
Digital”. 
 

 
 

Atualmente, o NGPD opera 39 projetos, que são executados com o orçamento de 
aproximadamente R$ 180 milhões obtidos por meio de 22 convênios e contratos, firmados com 
instituições de fomento ao desenvolvimento econômico e social, tais como o SEBRAE/PE, a 
Prefeitura da Cidade do Recife, o Governo do Estado de Pernambuco, o cliente, a FACEPE, a 
ABDI, a FINEP, o CNPq, o BNDES, o Ministério da Cultura, o Ministério da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações, a União Europeia, o British Council e a ONU/UNEP. 
 
O NGPD também é uma 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 “poiar, conceber, estruturar, projetar, implementar e 
gerenciar, em parceria com entidades públicas e da iniciativa privada, projetos de 
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desenvolvimento de novos produtos, serviços, soluções e processos para aperfeiçoamento de 
negócios em suas áreas de atuação” (Art. 4, inciso XIII). 
 

3.2 Sobre o CESAR 
Consorciado ao NGPD nesta Encomenda Tecnológica, O CESAR é 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 instituto de inovação nasceu de uma iniciativa empreendedora – e já inovadora – de um grupo 
de professores do Centro de Informática-CIn/UFPE. A ideia principal era fomentar o ecossistema 
de TICs local, suportando a fixação de talentos, agindo como âncora para o crescimento do 
setor, local e nacionalmente. Inicialmente, localizou-se no CIn/UFPE.  
 
Em 2002, o CESAR se instalou na região do Parque Tecnológico do Porto Digital, em área 
histórica do Recife Antigo, atuando ainda mais fortemente como âncora na iniciativa de 
estruturar o polo de TICs na região. Desde essa data, vem expandindo suas instalações físicas 
no Porto Digital, ocupando hoje espaço em três prédios neste parque. 
 
O crescimento e o impacto causado pelo instituto propiciaram que fossem abertas filiais, em 
Curitiba, Sorocaba e Manaus, que somadas às atividades realizadas pela sede, no Recife, 
possibilitam a estruturação de parcerias mais ágeis com clientes e parceiros.  
 
O CESAR agrega mais de 600 colaboradores que reúnem uma variedade de competências por 
meio de equipes transdisciplinares – desde engenheiros de sistemas e profissionais de testes, a 
designers da experiência do usuário, administradores e jornalistas. Essa multiplicidade de perfis 
permite a prestação de serviços de consultorias e criação de soluções com Tecnologias de 
Informação e Comunicação (TICs) nas mais diversas áreas de conhecimento, tais como: 
 

• Estratégias para adoção, uso e integração de sistemas de TIC; 
• Desenvolvimento e implantação de arquiteturas complexas de software; 
• Desenvolvimento de projetos de circuitos integrados digitais e mistos direcionados a 

produtos de baixo consumo de energia e alta eficiência energética; 
• Engenharia, testes e reuso de software; 
• Performance e segurança de sistemas de informação e computação para ambiente 

operacional e seu suporte; 
• Acessibilidade e design de interfaces de software, desde o produto final e/ou ao longo 

do processo de desenvolvimento; 
• Criação de soluções que compreendem a combinação entre sistemas de informação 

(web, dispositivos móveis, desktops etc.) e sistemas de comunicação (rádio, rede, 
dispositivos móveis), suas aplicações e sistemas de suporte. 

 
Prêmios e reconhecimentos nacionais validam a contribuição histórica do CESAR para o 
desenvolvimento da indústria de inovação no país. Destaque é dado ao reconhecimento pelo 
duplo Prêmio FINEP Nacional, como a Mais Inovadora Instituição de Pesquisa do Brasil (2004 e 
2010), pelo Prêmio Info200 de Melhor Empresa de Serviços de Software (2005) e pelo Prêmio de 
Modelo de Negócios Mais Inovador do País pela Revista Época Negócios (2009). Recentemente, 
o CESAR recebeu o prêmio de segundo lugar na categoria Fornecedores de Software e Serviços, 
da 4ª edição do Anuário Tele.Síntese de Inovação em Comunicação com o Monitor de Irrigação, 
solução proprietária do instituto, de monitoramento de pivô central de irrigação. 
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Atualmente, o CESAR trabalha com um portfólio de cerca de 56 clientes ativos – que realizaram 
projetos com o instituto nos últimos 24 meses, distribuídos em 18 diferentes segmentos da 
economia, e com mais de 165 projetos realizados neste mesmo período. Uma lista parcial dos 
clientes do instituto, inclui: Exército Brasileiro, FCA – Fiat Crysler Automobile, HCP, CHESF, 
Alcatel, Gemalto, Bematech, FEDEX, Whirlpool, Tetrapak, Motorola, Oi Futuro, Sonae Sierra 
Brasil, Positivo, Samsung, Siemens e Fundação Telefônica.  Em 2018, o instituto realizou um 
total de R$ 105 milhões em de projetos.  
 
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 Programa NAVE – Núcleo Avançado de 
Educação, implantado nos estados do Rio de Janeiro e de Pernambuco e o Projeto 
PernambuCoders, em desenvolvimento no Porto Digital, são fortes exemplos de como a 
aplicação dessa abordagem desenvolvida pelo CESAR pode proporcionar uma formação mais 
adequada às necessidades atuais do mercado. 
 
 

4 CONTRIBUIÇÕES AO APRIMORAMENTO DA 
CONSULTA 
 
4.1 Escopo 
 
Quanto ao escopo do projeto, sugerimos que, dada a complexidade do projeto e o nível de 
incerteza associado ao mesmo, inclua-se que uma Governança e Contabilidade da Inovação seja 
desenvolvida. Tal estrutura tem como objetivo formalizar um conjunto de métodos, processos, 
práticas de gestão e métricas a serem utilizados para conectar a estratégia da organização às 
suas atividades de inovação. Desta maneira, visa fornecer aos instrumentos adequados para os 
gestores decidirem onde, por que e como investir em inovação, bem como medir e avaliar a 
contribuição das atividades de inovação para o desempenho global da empresa.   
 
Ainda, no que diz respeito a implementação do programa, acreditamos que há a necessidade de 
geração ou adaptação de uma metodologia de acompanhamento que possua indicadores (ou 
KPIs) claros de monitoração da evolução dos Startups Teams. Estes indicadores ajudarão a 
informar os gestores do programa sobre a evolução de cada um dos times no ciclo de inovação 
em direção a criação dos novos produtos e serviços. Estes mesmos indicadores servem, do 
ponto de vista do gestor do programa, para tomada de decisão acerca da continuidade ou não 
dos times em função dos resultados obtidos na trajetória de criação dos produtos e serviços. 
Adicionalmente, dará uma visão geral do portfólio de Startups Teams e sua evolução como um 
todo. 

 
4.2 Utilização do novo Marco Legal 
 
Quanto à justificativa para a utilização do instituto de Encomenda Tecnológica no contexto de 
transformação digital do SEBRAE, para além do já disposto e bem fundamentado na Consulta, o 
entendemos pertinente mencionar que a Lei n 13.243/2016, conhecida como "novo Marco Legal 
de Ciência, Tecnologia e Inovação", representou um grande avanço legal na mudança cultural 



 

 12 

sobre como entes públicos e instituições de fomento podem transformar a realidade das 
pessoas, nomeadamente pela introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente 
produtivo e social que introduza novos produtos, serviços ou processos que resultem em efetivo 
ganho de qualidade e desempenho. 
 
Este entendimento se coaduna com a Emenda Constitucional 85 de 2015, que atribuiu status de 
política pública os investimentos do Estado Brasileiro em Ciência, Tecnologia e Inovação, para 
dar efetividade a iniciativas que impactem na criação de renda e em inovação científico-
tecnológica atinente a problemas concretos da sociedade.  
 
Assim, ao menos sob a ótica específica da EC 85/15, não se objetiva que o Estado promova 
ciência por ciência, ou inovação como qualquer novidade sem aplicabilidade prática, e sendo o 
empreendedor aquele que aplica uma inovação no contexto dos negócios, segundo Joseph 
Schumpeter, resta patente a importância do SEBRAE PE no apoio dos micro e pequenos 
empreendedores na construção de país mais competitivo e próspero.  
 
O Portal do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC - também 
destacou a necessidade de as instituições investirem sistematicamente em inovação: "Para o 
especialista em transformação digital e inteligência artificial da Comissão Econômica para a 
América Latina (Cepal), Wilson Peres Núñez, os governos da região precisam investir em 
estratégias de atuação e destinar recursos públicos para impulsionar o setor. 'É preciso 
aumentar seriamente os investimentos nos próximos cinco anos. Temos que manter o foco na 
transformação digital. Temos que ter uma posição muito mais sólida sobre a chegada das 
inovações. O exemplo disso é o que ocorreu com a chegada do Uber. A resposta da maioria dos 
governos demonstra que, ao mesmo tempo em que se quer inovar, também não se sabe como 
regular o novo”2. 
 
Não restam dúvidas que o SEBRAE precisa viabilizar que os pequenos negócios consigam 
enfrentar os desafios atuais a fim de alcançar um patamar qualificado de efetividade, eficiência e 
eficácia na prestação de seus serviços à sociedade. Para tanto, entende-se que a contratação de 
ICT especializada em gestão da inovação, que seja capaz de capacitar os colaboradores do 
SEBRAE nas tarefas do futuro e aproximá-lo de um ecossistema qualificado de empresas de 
soluções intensivas em tecnologia, mostra-se essencial e aderente aos objetivos traçados, 
sobretudo para realização dessa etapa do processo de Transformação Digital. 
 
Por fim, a utilização da Encomenda Tecnológica proporciona a contratação de atividades de 
pesquisa e desenvolvimento baseada em resultados, denotando a preocupação com eficiência 
no dispêndio orçamentário, inclusive na flexibilização do controle de gastos, combinando 
transparência e flexibilidade na medida das necessidades do contratante.  
 
  

                                                
2 http://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/salaImprensa/noticias/arquivos/migracao/2017/05/ 
Para_secretario_Estado_tem_papel_importante_na_transformacao_digital_do_Brasil.html. 
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4.3 Visão Geral da Encomenda Tecnológica 
 
O presente documento propõe uma visão geral da metodologia de inovação aberta desenvolvida 
pela equipe do Open Innovation Lab3 do Porto Digital especificamente para atendimento da 
consulta hora realizada, cujo objeto é o de transformar a cultura organizacional do SEBRAE PE. 
  
Busca-se aqui um modelo sob medida, cujo objetivo é o enfrentamento de dois grandes desafios 
para os próximos 10 anos: 
   

1. 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.  

2. 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. 

 
Para tanto, propomos processos e atividades que impactem, sobretudo, na co-criação de 
soluções inovadoras que estabeleçam conexões com o futuro e o tragam para o centro da 
estratégia do SEBRAE/PE, através de: (i) cursos e atividades amplas de formação digital de 
lideranças e demais colaboradores, com o objetivo de mudar sua cultura organizacional, (ii) 
capacitações metodológicas que apoiem o entendimento e especificação de desafios 
institucionais e (iii) aplicação de frameworks e metodologias de teste, validação, 
desenvolvimento e escala de novos produtos e serviços com uso intensivo de recursos 
tecnológicos para a promoção da inovação e da transformação digital do SEBRAE PE e, em 
última instância, do seu cliente. 
  
Coloca-se à disposição as expertises da cooperação formada pelo Núcleo de Gestão do Porto 
Digital e pelo Centro de Estudos e Sistemas Anaçados do Recife, enquanto ICTs, para 
instrumentalizar diversas ações de inovação aberta, de acordo com a metodologia descrita a 
seguir. 

4.3.1 A Metodologia 
 
A metodologia OIL construída para o Sebrae visa apoiar os Startup Teams internos cujo objetivo 
fundamental deve ser a co-criação de soluções inovadoras que estabeleçam conexões com 
o futuro e o tragam para a cerne da estratégia do SEBRAE/PE.  
 
Tem como premissa um processo interativo e contínuo de capacitação, aprendizagem, ideação, 
validação, desenvolvimento ágil e escala de novas soluções, e está constituída de eixos 
independentes e complementares:  
 
EIXO 1: A habilitação complementar visa municiar os Startup Teams, no começo da jornada, 
de conhecimentos e práticas essenciais na gestão ágil de produto, design e negócios, além de 

                                                
3 O Open Innovation Lab (OIL) é o programa de inovação aberta do Porto Digital que tem como objetivo 
identificar desafios complexos de mercado que possam ser resolvidos rápida e eficientemente, em 
colaboração com o ecossistema do Porto Digital e suas redes de parceiros: empresas maduras, academia, 
institutos de inovação e startups. Neste sentido, permite a criação colaborativa de soluções inovadoras a 
desafios complexos, possibilitando o fomento a novos negócios, promove a interação e troca de 
conhecimento e experiências entre atores diversos, e gera a massa crítica de onde podem surgir soluções 
inovadoras e novos negócios escaláveis. Adicionalmente, o OIL articula ações de sensibilização e 
habilitação metodológica para a participação em processos de experimentação, validação e 
desenvolvimento ágil de novas soluções. 
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metodologias ágeis de trabalho em equipe. Adicionalmente, serão ministrados mini-cursos em 
temas específicos e aderentes ao projeto durante o período contratual, como forma de reforçar 
ou complementar conhecimentos adquiridos. 
 
EIXO 2: A identificação, especificação e priorização de desafios, busca entender problemas 
e oportunidades de forma aprofundada e contextualizada, apoiado por usuários e clientes reais, 
de forma a facilitar sua resolução. Este passo será apoiado por instrumentos de entendimento de 
desafios ministrados com apoio do Porto Digital. Os Startup Teams evoluirão sua aprendizagem 
durante Sprints de Inovação. Espera-se com isso, elencar oportunidades de forma aprofundada 
e contextualizada para a etapa seguinte. 
 
EIXO 3: Já no eixo de criação colaborativa, objetiva-se realizar experimentações sobre o 
desafio a ser  atacado e validar soluções através de ciclos iterativos curtos junto ao cliente. 
Busca-se, assim, uma evidência de que um produto ou serviço potencial pode desenvolver 
novos modelos de negócio e estratégias corporativas alinhadas com a realidade da 
economia digital 
 
EIXO 4: Uma vez validada a ideia de solução junto ao cliente, passa-se à evolução de soluções 
para que possa ser implementado e escalado. 
 
Todos os eixos são realizados forma colaborativa com o ecossistema expandido do Porto Digital, 
especialmente o terceiro e quarto eixos, onde são realizadas experimentações, validações e 
implementações de soluções através do desenvolvimento e teste de protótipos não funcionais, 
provas de conceito, produtos mínimos viáveis e evolução de novos produtos, conforme sua 
maturidade. 
 
A figura 1 abaixo sintetiza o fluxo de trabalho definido pelo modelo de inovação aberta sugerido. 
 
 



 

 

 

 
Figura 1. Modelo OIL de Inovação Aberta para o Sebrae PE - fluxo de trabalho. 

 



 

 

O modelo pressupõe o envolvimento de 3 (três) atores chave na resolução de um dado desafio:  
 

§ Startup Team: grupo heterogêneo de intra-empreendedores do Sebrae que cria e valida 
novas soluções inovadoras, independentemente ou de forma colaborativa com atores 
externos (Criação colaborativa: Startups, empresas e pesquisadores); 
 

§ Laboratório de Estratégias Digitais do Sebrae (LED): consultores em metodologias ágeis 
de entendimento e resolução de desafios, e que apoiam decisões de negócio; 
 

§ Micro e Pequenas Empresas (MPEs): clientes especialistas no problema que acompanham 
o desenvolvimento dos produtos como donos de produto externos. 

 
Assim, os Startup Teams serão apoiados pela equipe LED Sebrae e deverão envolver, durante todo o 
processo, o cliente (MPE) como validador de cada experimentação ou função desenvolvida durante 
sprints de inovação de não mais de 30 (trinta) dias. É a união dos conhecimentos, capacidades e 
competências dos atores que possibilitará ao Startup evoluir com sua ideia de negócio. 
 
A figura 2 abaixo demonstra o modelo de equipe sugerido e sua forma de atuação. 
 
 

 
Figura 2. Modelo de atuação dos atores chave. 
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A seguir tem-se a especificação de cada eixo: 
 
EIXO 1: HABILITAÇÃO COMPLEMENTAR 
 
Descrição: 
 
A habilitação complementar visa municiar os Startup Teams, no começo da jornada, de 
conhecimentos e práticas essenciais na gestão ágil de produto, design e negócios, além de 
metodologias ágeis de trabalho em equipe. Adicionalmente, serão ministrados mini-cursos em temas 
específicos e aderentes ao projeto durante o período contratual, como forma de reforçar ou 
complementar conhecimentos adquiridos. 
 
Atividades do Eixo: 
 

§ Workshops (hands on: formação complementar em temas como gestão de produto, design 
thinking, lean startup e negócios; 
 

§ 16 mini-cursos complementares de aprofundamento de temáticas específicas, tais como Lean 
Startup, MVP, Design Exploratório e Validação, Pitch, Produto, Mercado, Modelos de Negócio 
e Precificação, Marca e Vendas (go to Market), Indicadores e Métricas, Tese de Investimento, 
entre outros. 

 
Requisitos para execução: 
 

§ Lista de participantes e bloqueio de agendas. 
 
Entregáveis: 

 
§ Relatórios dos serviços, contendo: (i) planejamento de execução do serviço com cronograma, 

agenda e conteúdo a ser abordado; (ii) relato das atividades realizadas com metodologias 
utilizadas, evidências das atividades como foto e atas de presença, compartilhamento do 
material utilizado (a exemplo de apresentações, apostilas, entre outros) e relatórios de horas 
utilizadas. 

 
Resultados esperados: 
 

§ Membros dos Startup Teams preparados para trabalhar como startups, seguindo as 
metodologias e abordagens ensinadas.  
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EIXO 2: IDENTIFICAÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E PRIORIZAÇÃO DE 
DESAFIOS 
 
Descrição: 
 
Apoio metodológico ao levantamento de desafios e especificação dos mesmos por parte do cliente, 
de forma clara e através de ações de inovação aberta. Os Startup Teams serão apoiados através de 
workshops que utiliza metodologias comprovadas de identificação, clusterização, votação e 
especificação de desafios e seus contextos, como forma de permitir sua eventual resolução. 
 
Atividades do Eixo: 
 

§ Workshops para construção de briefiing de inovação. 
 

Requisitos para execução: 
 

§ Levantamento Interno - o SEBRAE PE deverá fazer uma consulta interna para levantar quais 
são os principais desafios da organização. 
 

§ Direcionamento, por parte do SEBRAE PE, das temáticas para o workshop e participantes, 
em lista pré-definida. 

 
Entregáveis: 

 
• Relatórios dos serviços, contendo: (i) planejamento de execução do serviço com cronograma, 

agenda e conteúdo a ser abordado; (ii) relato das atividades realizadas com metodologias 
utilizadas, evidências das atividades como foto e atas de presença, compartilhamento do 
material utilizado (a exemplo de apresentações, apostilas, entre outros) e relatórios de horas 
utilizadas, (iii) documento final com a lista dos Desafios especificados, devendo conter a 
definição básica da Encomenda Tecnológica e com a descrição das necessidades, de modo 
a permitir que interessados identifiquem a natureza do problema técnico existente e a visão 
global do produto, do serviço ou do processo inovador passível de obtenção. 

 
Resultados esperados: 
 

§ Identificação de problemas e oportunidades agrupados em clusters: 
 

§ Votação e priorização: 
 

§ Especificação detalhada do desafio escolhido por cada grupo, em forma de briefing de 
inovação. 
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EIXO 3: CRIAÇÃO COLABORATIVA 
 
Descrição: 
 
O OIL deverá prover um time de profissionais plenos em gestão ágil de equipes, metodologias de 
validação rápida de soluções e design de produtos e serviços para acompanhamento e mentoria 
contínua de cada Startup Team, durante os primeiros três meses de suas atividades, para apoiá-los a 
transformar ideias iniciais em soluções para o mercado, através de transferência de conhecimento em 
metodologias ágeis de trabalho (scrum, lean, sprint design) e mentorias para aprendizagem “hands 
on” 
 
Objetiva-se, portanto, a realização de experimentações, por cada Startup Team, que possam entregar 
aprendizagem sobre o desafio atacado e ajudar a validar a ideia inicial, através de ciclos interativos 
curtos junto ao cliente, envolvendo a colaboração de atores externos (startups, empresas e 
pesquisadores) e desenvolvimento de protótipos não funcionais (sem o uso de programação) para 
resolução dos desafios.  
 
Busca-se aqui evidências de que um produto ou serviço potencial pode desenvolver novos modelos 
de negócio e estratégias corporativas alinhadas com a realidade da economia digital. Cada ciclo 
deverá objetivar igualmente a articulação com empresas, startups, pesquisadores e estudantes 
capazes de entregar a encomenda tecnológica que resolva o Desafio proposto.  
 
 
Atividades do Eixo: 
 

§ Chamadas ou prospecção ativa, podendo serem específicas para cada desafio, com 
articulação de startups, empresas e pesquisadores para reuniões de discussão e insights 
junto dos Startup Teams sobre possíveis soluções aos desafios abordados; 
 

§ Ações para gerar engajamento e participação de atores conectados ao Porto Digital; 
 

§ Experimentação e validação de soluções através do desenvolvimento de provas de conceito 
protótipos e produtos mínimos viáveis, de acordo com o status de cada desafio 
 

§ Acompanhamento de 30 Startup Teams, 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.  
 

Requisitos para execução: 
 

§ Priorização e escolha dos desafios a serem atacados por cada Startup Team; 
 

§ Quando aplicável, acordos comerciais para desenvolvimento de provas de conceito protótipos 
e desembolso financeiro para produtos mínimos viáveis ou desenvolvimento de protótipos 
funcionais. 
 

§ O Sebrae será responsável por insumos de infraestrutura e logísticos, bem como custos para 
realizar eventos como Challenge Day ou Delivery Day. 
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Entregáveis: 
 

• Relatório de Acompanhamento - relatório mensal contendo o andamento do desenvolvimento, 
reuniões realizadas, e status de cada projeto; 
 

• Termo de Encomenda Tecnológica – Termo onde fica definido, com parâmetros mínimos 
aceitáveis para utilização e desempenho, a solução, o produto ou o processo objeto da 
encomenda tecnológica, em forma de produto mínimo viável.  
 

Resultados esperados: 
 

§ Validação de pelo menos 10 produtos mínimos viáveis para que possam ser evoluídos a uma 
versão inicial de mercado. 

 
 

4.4 Análise preliminar de riscos 
 
No que diz respeito aos riscos associados à presente Encomenda Tecnológica, intimamente ligada à 
criação de novos produtos e serviços pelos Startups Teams do SEBRAE PE junto com diversos 
outros atores internos e externos, vislumbramos os seguintes: 
 
Riscos de mercado: na atividade inovadora e na criação de um novo produto ou serviço, o risco de 
mercado é considerado um dos principais fatores associados ao insucesso. Por mais simples que 
possa parecer, o risco de mercado pode ser definido como a ausência de demanda para um 
determinado produto ou serviço. Geralmente, isso decorre de: (a) incapacidade dos empreendedores 
inovadores de conseguir identificar a demanda de forma clara; (b) ausência do uso de ferramentas, 
método e processo para mapeamento destas demanda latentes. 
  
Riscos de aprendizagem e cultura organizacional: os métodos e técnicas associados ao 
desenvolvimento de modelos de negócios baseado em startups utilizam uma lógica de 
desenvolvimento distinta do que os colaboradores de grandes organizações estão acostumados a 
utilizar no seu dia-a-dia. Em uma organização consolidada, o modelo de funcionamento dos seus 
colaboradores está fortemente ligado a execução das tarefas e rotinas pré-estabelecidas, onde a 
previsibilidade e uniformidade dos resultados é o que se busca como sucesso. Já no modo startup, 
o que se está buscando é compreender uma nova demanda, para construção de um novo produto, 
apoiado por uma modelo de negócio sustentável. Segundo nossa experiência, há uma dificuldade 
grande para os colaboradores que foram moldados em uma organização baseada em métodos e 
processos uniformes e previsíveis em absorver, e mais ainda, aplicar os conhecimentos relativos a 
forma de startups funcionarem. 
 
Risco de restrição dos recursos humanos: identificamos, com base em projetos já realizados, que 
um conjunto de restrições de recursos trazem riscos a execução de programa de inovação aberta. A 
principal variável relativa a estas restrições diz respeito ao tempo de dedicação dos colaboradores 
da organização para participação nos projetos de inovação. Por vezes, se espera que os 
colaboradores acumulem as atividades do dia-a-dia com as atividades do projeto de inovação, ou se 
aloca tempo escasso para realização das atividades de inovação. Este fator, adicionado aos riscos 
de cultura organizacional e aprendizagem, dificulta sobremaneira o "chaveamento" dos 
colaboradores entre o modo execução, típico do trabalho organizacional, do modo busca, típico do 
modelo startup.  
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Risco tecnológico: este risco está intimamente ligado a capacidade de implementação da inovação. 
Ou seja, do desenvolvimento do produto do ponto de vista técnico. Mesmo que haja uma correta 
identificação da demanda pelo novo produto ou serviço e tendo sido validada a solução do ponto de 
vista conceitual, persiste o risco do time não dominar a tecnologia necessária para implementação 
da solução. 
 
Riscos operacionais: identificamos que a execução de um programa desta proporção, envolvendo 
30 Startup Teams internos de uma mesma organização, simultaneamente, representa dois riscos 
operacionais. O primeiro diz respeito a quantidade de equipes que passarão pelo processo  ao 
mesmo tempo. Montar uma equipe de acompanhamento de um processo como o de aceleração de 
startup teams e organizar sua governança não é, segundo nossa experiência, algo trivial. 
Usualmente, os batches em aceleradoras possuem de 5 a 10 startups. O segundo risco diz respeito 
a grande redução da capacidade operacional do SEBRAE, que terá que direcionar uma parte 
significativa dos seus recursos humanos para trabalhar como Startup Teams em detrimento das 
atividades do dia-a-dia. Desta forma, sugerimos que, na construção da metodologia do projeto, seja 
considerado o uso de do conceito de batches de aceleração e que haja um espaçamento entre o 
início de cada batch como  forma de mitigar os riscos operacionais 
 
Risco do Viés de Confirmação: entendemos que, com a homogeneidade natural presente em um 
grupo de pessoas que trabalham em uma mesma organização e que, como citado nos documentos 
apresentados pelo SEBRAE, há cultura da organização incorpora um forte caráter de saber o que o 
cliente deseja, há uma considerável probabilidade da existência de viés de confirmação por parte 
dos colaboradores. Este viés se manifesta tanto no que diz respeito a já saber quais são os 
problemas a serem resolvidos, como quais são as próprias soluções a serem desenvolvidas. 
Levando esse risco em consideração, entendemos que é fundamental um olhar externo de design 
treinado em pesquisa centrada no usuário para auxiliar a identificação dos problemas a serem 
abordados pelos Startup Teams. Esta mesma abordagem do design também se faz necessária nas 
fases de ideação das soluções, trazendo um olhar crítico treinado e distanciado para o processo de 
geração e validação das ideias. 
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5 CONCLUSÃO  
 
A demanda do SEBRAE PE está alinhada às expertises da OS Núcleo de Gestão do Porto Digital 
que, como ICT, visa desenvolver atividades relacionadas à transformação digital das organizações e 
ao desenvolvimento tecnológico do Estado e de seus setores estratégicos.  
 
As contribuições presentes neste documento, pois, englobam e articulam diversas ações de inovação 
aberta, coordenadas pelo NGPD em cooperação com o C.E.S.A.R e articulado com dezenas de 
centros de pesquisa, universidades, empresas, startups e demais atores de inovação ligados a seu 
ecossistema, apresenta-se assim como programa a ser implementado e com vistas à modernização 
da instituição. 
 
Portanto, ratificamos nosso interesse em participar da Encomenda Tecnológica demandada, 
sugerindo que o modelo de remuneração pelos resultados seja realizado na modalidade reembolso 
de custos mais remuneração fixa de incentivo, modelo a ser melhor discutido quando o documento 
final de consulta seja oportunamente apresentado. 
 
 
Recife, 17 de novembro de 2019. 
 
 
 
Núcleo de Gestão do Porto Digital 
 
 
 
Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife 
 


