
 

 

Parecer Técnico do Comitê Técnico de análise das propostas da chamada pública de Encomenda 

Tecnológica do Sebrae Pernambuco 

Este parecer tem como objetivo analisar tecnicamente as propostas enviadas pelo Núcleo de Gestão 

do Porto Digital – NGPD, em cooperação com o Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife – 

CESAR, o Centro de Informática – Cin da UFPE e o Softex Recife, e pelo Instituto Senai de Inovação – 

ISI, apresentadas em resposta a chamada pública de Encomenda Tecnológica publicada dia 20 de 

dezembro de 2019 no site do Sebrae Pernambuco. 

 

I. Critérios de Habilitação 

NGPD 

A instituição apresentou todas as documentações necessárias de comprovação da habilitação legal, 

competência técnica-operacional e capacidade de gestão, requisitos indicados no item 8.1 do 

documento de referência da encomenda tecnológica, conforme análise do setor de Aquisição de Bens 

e Serviços do Sebrae Pernambuco. 

ISI 

A instituição apresentou todas as documentações necessárias de comprovação de habilitação legal, 

competência técnica-operacional e capacidade de gestão, requisitos indicados no item 8.1 do 

documento de referência da encomenda tecnológica, conforme análise do setor de Aquisições de 

Bens e Serviços d Sebrae Pernambuco. 

 

II. Critérios de Avaliação 

Cumpridos os critérios de habilitação, conforme mencionado acima, o Comitê Técnico avaliou as 

propostas apresentadas pelo NGPD e pelo ISI conforme os critérios de avaliação especificados no item 

7 do documento de referência da encomenda tecnológica, a seguir: 

 

(i) Apresentação e contextualização da entidade proponente 

NGPD 

A proposta do NGPD apresenta como instituições parceiras o CESAR, CIn-UFPE e Softex Recife, as quais 

assinaram declarações, também apresentadas ao Sebrae Pernambuco, indicando estarem de acordo 

com os termos da proposta encaminhada pelo NGPD. De acordo com a contextualização descrita na 

proposta, as quatro instituições apresentam competências complementares, que dão sustentação à 

execução do processo de inovação aberta, o que potencializa o alcance dos resultados esperados.  

Portanto, diante do exposto na proposta e considerando principalmente sua rede de parceiros diretos 

e indiretos, seus méritos e reconhecimentos e a qualificação do seu quadro de colaboradores, 

entendemos que o NGPD apresenta plena capacidade técnica para condução de um processo de 

inovação aberta e expertise no desenvolvimento de ecossistema de inovação, evidenciados inclusive 

pelo reconhecimento público, nacional e internacional, do NGPD em razão da gestão do parque 

tecnológico Porto Digital. 

  



 

 

ISI 

O Instituto Senai de Inovação – ISI é composto por uma rede de 26 instituições de ciência e tecnologia, 

articulados diretamente com 58 Institutos de Tecnologia e com conexão com universidades estaduais, 

nacionais e internacionais. Isso demonstra a forte atuação em rede e multidisciplinaridade da 

instituição. 

Cada ISI tem uma especialização e o do Recife, proponente, é dedicado às tecnologias de informação 

e comunicação – TICs aplicadas em favor da competitividade e sustentabilidade da indústria brasileira. 

Também está integrado ao ecossistema de inovação do Porto Digital e, de acordo com o exposto na 

proposta, tem grande proximidade com startups e empresas de tecnologia. 

Portanto, diante da contextualização apresentada na proposta, entendemos que o ISI apresenta plena 

capacidade técnica para condução de um processo de inovação aberta e está integrado a uma ampla 

rede de parceiros, incluindo parceiros internos ao Sistema Senai e também do mercado.  

Conclusão: 

As duas instituições apresentam suas estruturas e contextualizaram sua atuação de modo a 

demonstrar capacidade e competência técnica para executar a encomenda tecnológica. 

 

(ii) Projeto Específico (Protótipos) 

A análise dos protótipos tem como objetivo analisar a capacidade de compreensão dos desafios 

apresentados e as inovações que tenham maior probabilidade de resolvê-los. É por meio destes 

artefatos que podemos analisar a capacidade criativa e inovativa das instituições proponentes nas 

possíveis soluções que podem contribuir para a resolução dos desafios estabelecidos no documento 

de referência da encomenda tecnológica. É importante ressaltar que a análise destes protótipos não 

tem a finalidade de prever a entrega final da encomenda tecnológica, mas, sim, verificar se as 

proponentes têm a capacidade de propor preliminarmente uma possível solução inovadora à luz do 

desafio apresentado e dos agentes envolvidos. 

NGPD 

Com a apresentação dos dois protótipos, pelo NGPD, ficou evidenciada sua compreensão dos desafios 

propostos pelo Sebrae Pernambuco, bem como dos perfis dos clientes e futuros clientes do Sebrae. O 

primeiro (atuais clientes), formado em sua maioria por empresas de negócios tradicionais, que 

corresponde a 475.987 pequenos negócios formais em Pernambuco, liderados por “imigrantes 

digitais”, dos mais variados segmentos e que estão passando por um grande desafio da transformação 

digital. Já o segundo perfil (futuros clientes do Sebrae) é formado essencialmente por jovens, os quais, 

de acordo com o IBGE, totalizam 1.631.180 no estado de Pernambuco, com faixa etária 15 a 24 anos. 

Cidadãos que estão entrando no mercado de trabalho em breve e que inevitavelmente terão que 

empreender e precisam desenvolver novas habilidades para isso. 

O protótipo não funcional 1, apresentado pelo NGPD em sua proposta, enfrenta o desafio de como 

aproximar os pequenos negócios dos seus atuais clientes, cada vez mais digitais. A instituição propõe 

o desenvolvimento de uma plataforma que pretende ajudar a atrair mais clientes para lojas físicas, 

sites e redes sociais, via geolocalização de interesses e hábitos reais de consumo, através de solução 

capaz de geolocalizar e engajar os consumidores aos pequenos negócios.  



 

 

Na análise do comitê técnico, a solução apresentada facilitaria o acesso de novos clientes aos 

estabelecimentos físicos dos pequenos negócios, proporcionando também rápido acesso aos canais 

em redes sociais e loja online. Considerar a loja física como um canal relevante para o pequeno 

negócio é importante, porque apesar de 76% dos empresários de Pernambuco utilizarem internet, 

apenas 43% utilizam algum canal digital para venda. Possivelmente essa solução seria o primeiro 

contato da grande maioria dos empresários nas plataformas digitais de negócio.  

Os pequenos negócios que não têm presença digital estão ficando à margem dos novos fluxos de 

compra, tendo em vista que, em sua maioria, não têm agência de marketing, ficando a cargo do 

próprio empresário definir as estratégias e confeccionar os anúncios, atividade que acaba em segundo 

plano por falta de tempo, conhecimento ou habilidade do empreendedor. Por conta disso, ter um 

sistema simples e com usabilidade adequada para o perfil dessa persona, que não está familiarizada 

com as funcionalidades, ferramentas e processos das plataformas digitais é essencial para o sucesso 

da solução tecnológica. Na apresentação das telas e fluxos do protótipo é possível perceber esse 

cuidado de adequar o produto para um usuário que apresenta estas limitações para confecção dos 

seus anúncios.  

Essa solução também poderia proporcionar outros serviços do Sebrae Pernambuco, a exemplo de 

capacitação e consultoria, voltados à habilitação de empresários para a adoção de estratégias e 

melhores usos da plataforma, visando o aumento das suas vendas. 

O protótipo não funcional 2, por sua vez, enfrenta o desafio de colocar o Sebrae no mindshare dos 

futuros empreendedores e, para isso, propõe uma plataforma gameficada (baseada em técnicas de 

design de jogos de computador) de aprendizagem, em formato de funil, capaz de captar um grande 

grupo de jovens interessados em desenvolver seu comportamento empreendedor e, à medida que a 

plataforma vai engajando esse jovem, estimulá-lo a propor soluções em formato de pitch (breve 

apresentação), de modo que os futuros empreendedores que apresentam as melhores ideias são 

direcionados para o programa de capacitação híbrido e os demais, que não foram selecionados mas 

têm interesse em avançar no seu processo de aprendizagem empreendedora, seguem na versão 100% 

online.  

O protótipo apresenta conteúdos de inovação e empreendedorismo aderentes ao perfil do público-

alvo – nativos digitais – e se baseia em plataforma digital com alto potencial de escalabilidade, 

possibilitando difundir o Sebrae de forma potencialmente irrestrita aos futuros empreendedores.  

Tendo em vista que um dos grandes desafios do Sebrae é ganhar escala e que a abordagem presencial,  

mesmo com uma vasta rede de parceiros, pode ser insuficiente  para o volume de jovens que precisam 

ser impactados com a cultura da inovação e do empreendedorismo, uma solução de aprendizagem 

digital possibilita amplo impacto em grande número de jovens, bem como acompanhamento contínuo 

do seu desenvolvimento. 

ISI 

A proposta submetida pelo ISI apresenta uma solução única, com o objetivo geral de estudar e propor 

um meio de gerar uma plataforma de vendas automática conectadas às redes sociais para facilitar a 

oferta de produtos e serviços direto do fornecedor para o usuário final, visando atacar o desafio de 

encurtar a distância entre os pequenos negócios e o mercado consumidor, sendo estruturada de uma 

forma que o Sebrae possa oferecer como serviço a sua clientela, conquistando, assim, o mindshare 

dos futuros empreendedores.  



 

 

A solução apresentada demonstra entendimento da dificuldade dos pequenos negócios em se 

inserirem no comércio eletrônico, principalmente por falta de tempo e recurso para montar uma 

operação dedicada ao digital, tendo em vista que propõe uma solução de venda que se integra às 

redes sociais, que já são mais utilizadas pelos pequenos negócios, conforme estudo realizado pelo 

Sebrae, que levantou que 76% dos empresários de Pernambuco utilizam internet, mas apenas 43% 

utilizam algum canal digital para venda. Vale ressaltar que esses 43% comercializam por canais digitais 

que não são apropriados para isso, como whatsapp, facebook e instagram. Quando são estratificados 

da pesquisa apenas canais de vendas online, como sites ou marketplace, essa taxa cai para 3%, em 

média. Portanto, a solução apresentada seria um grande benefício para os empresários que poderiam 

proporcionar para seus clientes uma jornada de compra 100% digital, mais ágil, simples e segura. 

Outras funcionalidades propostas são interessantes e devem ser destacadas, tendo em vista que são 

relevantes para o público-alvo e proporcionam a inclusão digital com um baixo custo operacional e de 

fácil usabilidade, tais como: simplicidade e agilidade para abertura de conta nas redes sociais e 

plataforma de vendas, auxílio na gestão de conteúdos, ferramentas de suporte como gestão de 

relacionamento e análise de dados e atendimento automatizado. 

A proponente destaca na proposta seu case de sucesso, o Minha Indústria Mais Avançada – Mina, 

como uma inspiração para o Sebrae Pernambuco. À semelhança do que a proponente realizou no 

referido case, ela indica que a plataforma de geração de vendas digitais sobre redes sociais pode se 

tornar um serviço que, além de atrair novos clientes, também fideliza os clientes atuais do Sebrae, de 

modo que a plataforma pode ser considerada uma ferramenta de aproximação e manutenção de 

relacionamento entre o Sebrae e seus clientes, assim como é percebido pelo ISI em relação ao Mina.. 

 

A respeito desse projeto, contudo, o Comitê Técnico observou o seguinte: 

(i) A proponente apresentou apenas um protótipo não funcional, deixando de cumprir o 

requisito estabelecido no item 8.2 do documento de referência da encomenda 

tecnológica, segundo o qual deveriam ser apresentados dois protótipos não funcionais, 

um para cada um dos desafios levantados pelo Sebrae, de forma apta a comunicar, 

explorar e tangibilizar ideias de inovação que demonstrem sua capacidade de 

compreensão de ambos os desafios apresentados pelo Sebrae Pernambuco; 

(ii) O protótipo apresentado compreende uma possível solução única que, na avaliação da 

proponente, poderia ser desenvolvida a fim de resolver os dois desafios, entretanto,  o 

Comitê Técnico considera que o protótipo relativo à plataforma de vendas, tal como 

apresentado na proposta, não possui características, ferramentas ou informações que 

pareçam ser diretamente aproveitáveis para atacar o segundo desafio apresentado pelo 

Sebrae no documento de referência da encomenda tecnológica. 

Conclusão: 

Os dois proponentes apresentaram características que demonstram suas capacidades de 

compreender os desafios e as inovação que apresentam maior probabilidade de resolvê-los, 

entretanto, o NGPD atendeu de forma satisfatória ao requisito de apresentação dos dois protótipos 

não funcionais e o ISI atendeu parcialmente, por ter apresentado apenas um protótipo, que pela 

análise do comitê técnico enfrenta apenas o primeiro desafio apresentado pelo Sebrae (encurtar a 

distância entre os pequenos negócios e o mercado consumidor). 

 



 

 

 

 

(iii) Metodologia a ser adotada 

NGPD 

A metodologia apresentada na proposta do NGPD se baseia em elementos de inovação aberta e, de 

acordo com a proposta, foi concebida especificamente para atender as necessidades do Sebrae 

Pernambuco, sendo fruto da cooperação entre NGPD, CESAR, CIn-UFPE e Softex, e contemplando 

atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação que constituem 6 eixos interdependentes e 

complementares, especificamente avaliados no item (iv) Etapas de execução deste documento. 

ISI 

A metodologia descrita na proposta do ISI tem como objetivo o desenvolvimento da plataforma de 

vendas e apresenta um conjunto de métodos que servirão para o levantamento dos desafios e 

demandas, gestão e desenvolvimento do projeto, explorando a multidisciplinaridade do ecossistema 

de inovação do Porto Digital e Academia para a criação uma solução, conforme as etapas 

especificamente avaliadas no item (iv) Etapas de execução deste documento. 

Conclusão: 

As duas propostas apresentam metodologias de inovação aberta, entretanto a do NGPD, em 

cooperação com o CESAR, CIn-UFPE e Softex, na opinião deste Comitê Técnico, se destaca por trazer 

em sua essência a participação dos parceiros do ecossistema, da Academia e do mercado durante 

todo processo de inovação aberta, desde a ideação até a entrega final das possíveis soluções mais 

desejáveis, factíveis e viáveis a serem desenvolvidas no projeto, por meio de desafios tecnológicos, 

rede de colaboração e co-criação de valor, possibilitando, assim, o desenvolvimento de um conjunto 

de soluções inovadoras que possam resolver os dois desafios apresentados. Já a metodologia do ISI se 

restringe ao desenvolvimento da plataforma, apresentando alguns elementos de inovação aberta para 

colaborar com o desenvolvimento de possíveis funcionalidades da plataforma. 

Portanto, o Comitê Técnico considera que a proposta de metodologia de processo de inovação aberta 

do NGPD apresenta maior probabilidade de alcance dos resultados pretendidos pelo Sebrae no 

desenvolvimento de soluções inovadoras que enfrentem os dois desafios apresentados. 

  

(iv) Etapas de execução 

NGPD 

No eixo 1 da metodologia proposta pelo NGPD, é considerada a fase de preparação/habilitação dos 

colaboradores do Sebrae para um processo de inovação aberta. Ficou entendido que os temas a serem 

abordados são meras sugestões e que será feita uma análise conjunta, pelo Sebrae e a proponente, 

para identificar os temas, formato e cronogramas das capacitações mais relevantes e adequados para 

o corpo técnico do Sebrae, que está participando dos Startup Teams.  

Neste ponto, é importante destacar que os Startup Teams do Sebrae Pernambuco já estão sendo 

acompanhados por uma empresa especializada em gestão da inovação e os colaboradores estão 

sendo capacitados em temas ligados a gestão ágil, negócios digitais, design de negócios, entre outros. 

Portanto, para compatibilizar o escopo de trabalho proposto pelo NGPD e os trabalhos já em 

andamento internamente no Sebrae Pernambuco junto à consultoria especializada, o Comitê Técnico 



 

 

entende que será necessária uma discussão aprofundada para adequar os serviços da proponente às 

necessidades reais do Sebrae Pernambuco. 

O eixo 2 pretende identificar os problemas que são causa raiz para os dois desafios apresentados no 

documento de referência da encomenda tecnológica, com objetivo de desenvolver soluções 

inovadoras que sejam desejáveis, factíveis e viáveis. 

Apesar dos Startup Teams já estarem realizando uma série de levantamentos para identificação das 

causas raízes dos principais problemas enfrentados pelos pequenos negócios, o Comitê Técnico 

entende que a realização das atividades previstas nesse eixo é de extrema relevância para (i) validar 

as causas raízes levantadas pelos Startup Teams, com a finalidade de mitigar os riscos de causas 

inadequadas serem tratadas pela soluções que venham a ser desenvolvidas, e (ii) identificar outros 

problemas e oportunidades que possam gerar um briefing de inovação dos setores priorizados. 

O eixo 3 é o início do processo de inovação aberta, onde os desafios são lançados aos especialistas, 

cientistas e empreendedores, e são selecionados os potenciais parceiros para desenvolvimento das 

soluções inovadoras. Esse é um momento fundamental em que toda a rede de parceiros precisa ser 

engajada para atrair os principais atores da inovação, mercado e academia. Para isso, o papel 

desempenhado pela proponente e por cada entidade envolvida, que possui capacidade de articulação 

de outros atores no ecossistema de inovação, revela grande aderência aos perfis e expertises 

desejados.  

No eixo 4, está prevista a imersão no problema por parceiros introduzidos no processo pela 

proponente, juntamente com os Startup Teams, para aprofundamento do contexto de cada problema, 

e, em seguida, validação de hipóteses por meio de experimentos em ciclos interativos curtos junto 

aos clientes. Durante esse processo, busca-se evidência de que um produto ou serviço potencial pode 

desenvolver novos modelos de negócios e estratégias digitais. 

Consideramos pertinente o fato de a proposta envolver a conexão dos parceiros que foram 

introduzidos pelo NGPD com os Startup Teams. Entretanto, o Comitê Técnico entende que precisará 

ser discutida a necessidade de um time de profissionais plenos, com expertise em gestão ágil, 

metodologias de validação rápida e design de produtos e serviços, para dar suporte aos Startup Teams 

durante os três primeiros meses, tendo em vista que o Sebrae Pernambuco já conta com consultoria 

especializada em gestão da cultura da inovação, com dois consultores residentes que dão suporte aos 

Startup Teams especificamente nessas áreas. Não parece necessária ou viável, portanto, a 

superposição de dois times dedicados a atividades que nos parecem ser muito similares entre si. 

O eixo 5 propõe o desenvolvimento dos Produtos Mínimos Viáveis (PMV) que apresentaram, na fase 

de prototipação, maior potencial de ser uma solução que promova o desenvolvimento de um novo 

modelo de negócio e estratégias alinhadas com a economia digital. O PMV tem como finalidade 

proporcionar testes, iterações, feedbacks dos usuários por meio de ciclos de interações curtos com 

objetivo de validar a visão do produto definida. 

O Comitê Técnico considera que essa é uma etapa vital para o sucesso do desenvolvimento das 

soluções inovadoras, momento que precisará gerar muito aprendizado tanto para os Startup Teams, 

quanto para o NGPD e seus parceiros.  

O 6º e último eixo trata da evolução e Go-To-Market de cada solução, ou seja, através de consultorias 

específicas em processo, modelo de negócio, estratégias de marketing com objetivo de tornar as 

soluções plenamente operacionais para o mercado.  

ISI 



 

 

A primeira fase do projeto consiste na investigação do problema, utilizando métodos e ferramentas 

de design que possibilitam extrair dos participantes as funcionalidades e fluxos de utilização da 

solução. A respeito, o Comitê Técnico considerou prematuro partir da premissa de que a solução ideal 

para os desafios apresentados será o desenvolvimento da plataforma, sem antes conduzir uma ampla 

investigação das causas raízes dos problemas apresentados e as possíveis alternativas de solução que 

poderiam ser identificadas por meio de um processo de inovação aberta.  

Nesta fase, a proponente detalha que serão realizadas visitas técnicas e reuniões com stakeholders e 

o envolvimento com os Startup Teams, visando levantar os requisitos. Para o Comitê Técnico, não fica 

claro o motivo da utilização do design thinking para levantamento das problemáticas enfrentadas, 

tendo em vista que o escopo da solução já foi delineado e as etapas seguistes já são de detalhamento 

dos requisitos da plataforma, a pesquisa das ferramentas e métodos para desenvolvimento e a 

construção do fluxo e interação. 

Vale ressaltar que apenas nessa fase foi identificada pelo Comitê Técnico uma descrição de interação 

com os parceiros, entendido aqui como uma inovação aberta, no ponto de definição de aquisições e 

serviços de terceiros. 

A fase 2 do projeto já é a execução da solução, iniciando pela pesquisa e desenvolvimento de modelos 

de dados e informações, os fluxos e interações e desenvolvimento do mockup da solução.  

A fase 3 visa construir o protótipo das ferramentas de suporte às vendas tomando cuidado com a 

LGPD, estudo de integração com as principais redes sociais, plataformas de pagamento e expedição.  

A última fase consiste no desenvolvimento do protótipo de chatbot para suporte à operação, 

realizando pesquisa dos fluxos automatizáveis, desenvolvimento do robô e pesquisa de novas 

funcionalidades e escalabilidade. 

As fases 2 a 4, portanto, detalham o desenvolvimento do projeto e os protótipos da plataforma, do 

suporte às vendas e do chatbot para suporte à operação. De acordo com os pontos apresentados 

nessas fases, compreendemos que a proposta se restringe ao desenvolvimento de um protótipo de 

alta fidelidade das tecnologias descritas acima, entretanto o item 4 do documento de referencia da 

encomenda tecnológica, deixa explícito que as atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação 

objeto da encomenda tecnológica deverão incluir o desenvolvimento em si das soluções inovadoras.  

Além disso, não ficam claras nas etapas descritas pelo proponente as conexões e interações do 

proponente com atores externos e os Startup Teams do Sebrae. Esses dois pontos são mencionados 

apenas na primeira fase do projeto.  

Com o detalhamento das fases na proposta do ISI, fica evidente que o objetivo do projeto apresentado 

é o desenvolvimento de uma solução tecnológica, que tem como entrega final um protótipo de alta 

fidelidade de uma plataforma de vendas de forma automática e que funcione sobre as redes sociais, 

e não o desenvolvimento completo da plataforma, gerando entrega apta à oferta ao mercado. No 

documento de referência da encomenda tecnológica, contudo, resta claro que o objetivo do Sebrae é 

contratar entidade que realize atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação para a obtenção 

de soluções, sob a forma de produtos, serviços ou processos inovadores, capazes de superar os dois 

grandes desafios apresentados pelo Sebrae, e que as atividades devem incluir o desenvolvimento em 

si das soluções inovadoras.  

Conclusão: 



 

 

As etapas de execução apresentadas na proposta do NGPD deixam claro e evidente o processo de 

inovação aberta proposto, conforme pontuado acima, e possibilitam a obtenção de um conjunto de 

soluções inovadoras. Por sua vez, a proposta do ISI se restringe às etapas de desenvolvimento de uma 

única solução tecnológica, não considerando a proposição e desenvolvimento de outras possíveis 

soluções que sejam relevantes para atacar os desafios propostos, e limita-se a entregar protótipo de 

alta fidelidade, sem contemplar, portanto, o desenvolvimento completo da solução. Portanto, 

consideramos que a proposta do NGPD é mais consistente com o requisito ora avaliado, por detalhar 

todas as etapas de execução do projeto e compatibilizá-las com a metodologia de inovação aberta 

esperada pelo Sebrae Pernambuco. 

 

(v) Cronograma físico-financeiro 

 

NGPD 

O cronograma físico-financeiro apresentado está coerente com a proposta de trabalho e atende às 

expectativas do Sebrae Pernambuco em relação aos prazos de execução, entregas parciais e 

orçamento disponível. 

 

Consideramos importante que no primeiro mês não seja executada nenhuma ação, conforme 

proposto, para serem realizados os alinhamentos necessários, planejamento tático e operacional do 

projeto.  

 

Estamos de acordo com o cronograma apresentado e consideramos que, se tratando de um projeto 

de inovação e que envolve uma série de riscos, este é um roteiro que norteia o projeto, entretanto, 

não pode ser considerado como algo linear e rígido. Assim, à medida que o projeto for sendo 

executado, os períodos poderão ser ajustados visando garantir a melhor entrega possível. Conforme 

apresentado na Figura 1 (Protótipo não funcional de inovação para o SEBRAE PE), o projeto é cíclico e 

evolui de acordo com o nível de aprendizado gerado pelas iterações e testes, portanto, determinadas 

soluções poderão ter um rápido desenvolvimento e evolução e outras poderão ser mais morosas e a 

execução do projeto precisa considerar essas peculiaridades. 

 

O orçamento apresentado está dentro do valor planejado pelo Sebrae Pernambuco para execução 

deste projeto de Encomenda Tecnológica, mas precisará passar por alguns ajustes após discussão dos 

itens abaixo: 

 

1. Proposta dos mini-cursos: é preciso deixar claro que essa ação será sob demanda do Sebrae 

Pernambuco, e que não necessariamente os 20 mini-cursos serão executados, tendo em vista que, 

conforme foi pontuado acima, os colaboradores do Sebrae Pernambuco já participaram de diversos 

cursos sobre os temas relacionados a gestão ágil e design thinking. A decisão acerca da necessidade e 

pertinência da realização dos mini-cursos caberá ao gestor do projeto no Sebrae, e eventuais ajustes 

no escopo do projeto deverão ser refletidos no cronograma físico-financeiro. 

 

2. Proposta do time de especialistas em Agile, Lean Startup e Sprint Design, por 3 meses iniciais 

do projeto: tendo em vista que o Sebrae Pernambuco já conta com um time de especialistas residente 

que estão acompanhando os Startup Teams. A pertinência da disponibilização, pelo NGPD e seus 

parceiros, de time de especialistas deverá ser discutida e avaliada para que seja reduzido ou até 

mesmo eliminada essa porção do escopo dos serviços contratados, com os devidos ajustes no 

cronograma físico-financeiro. 



 

 

 

3. É preciso estabelecer, no contrato de encomenda tecnológica a ser celebrado, marcos que 

irão gerar o dispêndio do recurso, tendo em vista que cada desenvolvimento de solução, dos 10 

sugeridos na proposta, terá uma dinâmica e processo de desenvolvimento diferente, que podem gerar 

dispêndios de formas variadas e mediante observação de diferentes marcos temporais. Portanto, 

precisará ficar claro no contrato quais serão as entregas que irão significar a liberação de diferentes 

recursos.  

ISI 

O cronograma físico-financeiro apresentado está coerente com a proposta, considerando que o 

projeto propõe o desenvolvimento de apenas um protótipo de alta fidelidade para a plataforma da 

solução. O prazo de execução proposto é de apenas 6 (seis) meses e o valor total do projeto é muito 

inferior àquele previsto na proposta do NGPD.  

O Comitê Técnico observou, porém, que o cronograma físico-financeiro apresentado corresponde a 

um escopo que não atende às expectativas do Sebrae Pernambuco apresentadas no documento de 

referência da encomenda tecnológica, uma vez que se refere ao desenvolvimento de solução única, 

centrada em plataforma de comércio eletrônico integrada a redes sociais, e não a processo inovador 

voltado a obtenção de diversos produtos, processos, serviços e soluções inovadoras capazes de atacar 

os dois principais desafios propostos pelo Sebrae Pernambuco, e não contempla todas as atividades 

necessárias ao desenvolvimento completo da solução, limitando-se à entrega de protótipo de alta 

fidelidade. 

Conclusão: 

Considerando as duas propostas apresentadas, o Comitê Técnico entende que os dois cronogramas 

físico-financeiro estão coerentes com os projetos apresentados, contudo o escopo do ISI não está 

aderente às expectativas do Sebrae Pernambuco estabelecidas no documento de referência. Em 

contrapartida, o Comitê Técnico avalia que o escopo de processo de inovação aberta do NGPD e todos 

os demais elementos trazidos em sua proposta apresentam maior probabilidade de alcance dos 

resultados pretendidos pelo Sebrae no desenvolvimento de soluções inovadoras que enfrentem os 

dois desafios apresentados e que o cronograma físico-financeiro apresentado está dentro do 

orçamento previsto para este projeto. 

 

(vi) Identificação dos requisitos que permitam a aplicação dos métodos e dos meios 

indispensáveis à verificação do andamento do projeto em cada etapa 

 

NGPD 

O proponente destacou em cada eixo de execução do projeto cinco tópicos (1. Atividades do Eixo; 2. 

Metodologia; 3. Requisitos para Execução; 4. Resultados Esperados; 5. Verificação do Andamento). Os 

requisitos que permitem a aplicação dos métodos e à verificação do andamento do projeto são 

condizentes com as ações apresentadas em cada eixo e estamos de acordo com as proposições. 

 

Entretanto, conforme o item 6 do documento de referência da encomenda tecnológica, o Sebrae 

definiu dois requisitos a serem observados para verificação do andamento das soluções objeto da 

encomenda tecnológica, os quais não foram considerados na proposta apresentada pelo NGPD. São 

eles: (i) Reuniões mensais com representantes do Sebrae, nas quais a contratada apresentará o 

andamento do projeto, por meio de relatório de status, apresentando as ações realizadas no mês ou 



 

 

fase em questão, o cumprimento do cronograma, a evolução das soluções propostas, breve 

contextualização dos próximos passos e os aprendizados gerados; e (ii) Apresentação das soluções ao 

longo das fases de desenvolvimento, a cada 2 meses, ao Comitê Técnico, para demonstração dos 

critérios de desejabilidade, factibilidade e viabilidade da solução, para avaliação pelo Sebrae e 

orientações, ajustes ou cancelamento da solução (Go/No Go).  

 

Dessa forma, em eventual fase de negociação do contrato de encomenda tecnológica a ser celebrado, 

será preciso considerar, nos métodos de verificação do andamento do projeto, a inclusão ou 

compatibilização dos dois requisitos solicitados pelo Sebrae no documento de referência da 

encomenda tecnológica. 

 

ISI 

O instituto não considerou os dois requisitos mínimos estabelecidos pelo Sebrae, no item 6 do 

documento de referência da encomenda tecnológica, para a verificação do andamento do projeto, 

nem apresentou quaisquer outros requisitos para essa finalidade. Da mesma forma, não explicitou os 

parâmetros mínimos aceitáveis para a utilização e o desempenho das soluções, dos produtos, dos 

serviços, ou dos processos inovadores resultantes da encomenda tecnológica: Desejabilidade, 

Factibilidade, Viabilidade, conforme apresentado no item 5 do documento de referência da 

encomenda tecnológica. 

 

Conclusão: 

Apesar de não ter incorporado todos os requisitos para verificação do acompanhamento do projeto 

indicados no item 6 do documento de referência da encomenda tecnológica, o NGPD propôs 

requisitos condizentes com as ações de seu escopo de trabalho. Já o ISI não apresentou os requisitos 

requeridos no item 6 do documento de referência da encomenda tecnológica, nem propôs outros 

requisitos aptos a permitir que o Sebrae Pernambuco verifique o andamento do projeto. 

 

Conclusão final 

NGPD 

Entendemos que a proposta apresentada pelo NGPD, em cooperação com CESAR, CIn-UFPE e Softex 

Recife, tem consistência, é inovadora e atende a todos os requisitos estabelecidos no documento de 

referência da encomenda tecnológica e a necessidade do Sebrae Pernambuco, principalmente no 

tocante à metodologia de inovação aberta, também apresentada em formato de protótipo não 

funcional de inovação, o que contribuiu para tangibilizar a proposta e facilitar o entendimento das 

atribuições, responsabilidades e obrigações de cada ator envolvido.  

Por isso, levando em consideração a qualidade da proposta apresentada, bem como a competência 

técnica, comprovada capacidade de gestão e experiências anteriores do NGPD e das entidades 

cooperadas, o Comitê Técnico considera que a proposta apresentada pelo NGPD atende às exigências 

e expectativas do Sebrae Pernambuco.  

Conforme explicitado nos itens acima deste parecer, existem algumas ressalvas que precisarão ser 

discutidas na fase de negociação do contrato de encomenda tecnológica, no que tange 

especificamente a:  

(i) Contratação de 20 mini-cursos para capacitação dos Startup Teams, conforme 

mencionado nos itens (iv) e (v) acima,  



 

 

(ii) Contratação do time de profissionais plenos, uma vez que se sobrepõe a ações já em 

execução internamente, junto a consultores contratados pelo Sebrae Pernambuco com 

os Startup Teams, conforme mencionado acima nos itens (iv) e  (v) . 

(iii) Definição dos marcos que irão subsidiar a liberação dos recursos, conforme mencionado 

no item (iv) acima. 

(iv) Inclusão dos requisitos para verificação do andamento do projeto, a fim de atender ao 

estabelecido no item 6 do documento de referência da encomenda tecnológica, conforme 

mencionado no item (vi) acima.  

ISI 

Entendemos que a proposta apresentada pelo ISI consiste apenas no desenvolvimento de uma 

solução tecnológica para desenvolvimento de um protótipo de alta fidelidade, mas não atende por 

completo às exigências detalhadas no documento de referência da encomenda tecnológica, no que 

diz respeito às seguintes questões:  

 O objeto da contratação pretendida pelo Sebrae é a execução de atividades de pesquisa, 

desenvolvimento e inovação voltadas à obtenção de conjunto de soluções inovadoras, 

incluindo, obrigatoriamente, o desenvolvimento em si da solução, sendo insuficiente a 

entrega de protótipo de alta fidelidade; 

 Foi apresentado apenas um protótipo não funcional, e não dois, sendo necessária a 

apresentação de dois protótipos, um para cada desafio, conforme definido no item 8.2 do 

documento de referência da encomenda tecnológica;  

 A metodologia apresentada é focada no desenvolvimento de uma solução tecnológica 

predefinida e não evidencia a implementação e execução do processo de inovação aberta que 

proporcione a obtenção de um conjunto de soluções sob forma de produtos, serviços e 

processos inovadores, que sejam capazes de superar dois grandes desafios do Sebrae 

Pernambuco, objeto da encomenda tecnológica, tal como indicado no item 7 (iii) do 

documento de referência da encomenda tecnológica; 

 Não foram identificados na proposta os requisitos que permitam a aplicação dos métodos e 

dos meios indispensáveis à verificação do andamento do projeto em cada etapa, conforme 

exigido no item 7 (vi) do documento de referência da encomenda tecnológica; 

 

Por fim, o Comitê Técnico designado pelo Sebrae Pernambuco, de forma unânime, recomenda o 

prosseguimento para a etapa seguinte de negociação da proposta apresentada pelo NGPD, em 

cooperação com o CESAR, CIn-UFPE e Softex, na qual serão oportunamente discutidos os pontos 

sugeridos neste parecer e outros de natureza técnica, jurídica e negocial que sejam necessários. 


