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Thiago Suruagy de Melo

De: Thiago Suruagy de Melo
Enviado em: segunda-feira, 20 de janeiro de 2020 14:27
Para: Abraham Benzaquen Sicsu; renato.lapon@gmail.com; renato@lapon.com.br; 

c_c_vitor_hugo; Marcio Marques Brito
Cc: Thiago Ferrara Emery Borges
Assunto: Análise das Propostas

Caros membros do Comitê Técnico da Encomenda Tecnológica, 
 
Conforme vocês devem ter analisado as propostas enviadas não atenderam a todos os requisitos exigidos no 
documento de referência. Por conta disso, consultamos a nossa assessoria jurídica e resolvemos fazer alguns 
questionamentos aos proponentes com objetivo que as propostas sejam aprimoradas visando atender às exigências 
mínimas demandadas para podermos analisar com mais propriedade. Enviarei abaixo os questionamentos feitos, para 
vocês tomarem ciência. 
Aguardaremos as novas versões das propostas até sexta-feira (24/01). Após o recebimento, faremos a pré-análise e 
encaminharemos para vocês avaliarem também. Com isso poderemos agendar novamente nossa reunião de análise. 
 
Fico à disposição para maiores esclarecimentos. 
 
Atenciosamente, 
 
 

 
 

 
Thiago Suruagy 
LED – Laboratório de Estratégias Digitais de Negócios 
Tel: (81) 2101.8578 | 99189.6724  
Rua Tabaiares, 360 – Ilha do Retiro 
CEP – 50.750-230 - Recife-PE 
e-mail tsmelo@pe.sebrae.com.br 
 

     
 

 
MCBENNER 
 
Informamos que a comissão avaliadora realizou a análise da proposta e, para a melhoria das mesmas, necessitamos de 
maiores esclarecimentos nos seguintes aspectos: 
 

1) No tópico de inovação aberta aplicada, a McBenner propõe criar uma harmoniosa sinergia com a equipe 
de inovação do Sebrae (PE), oferecendo a experiência e conhecimento atualizados de uma equipe 
multidisciplinar. Entretanto, consideramos que o processo de inovação aberta envolve uma relação que 
vai além do contratante e contratada, que combina várias entradas advindas do ambiente externo 
durante o processo de concepção e desenvolvimento dos produtos.  
Não ficou evidenciada a experiência da proponente no desenvolvimento de projetos baseados em 
modelos de inovação aberta. Portanto, solicitamos que a MCBenner evidencie sua capacidade em 
integrar uma rede de diversos atores, seja, startups, cientistas, universidades, empreendedores por 
meio de apresentação de documentos, conforme solicitado no item 8.1 do documento de referência. 
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2) Na proposta de trabalho apresentada, não estão contemplados os requisitos de metodologia, visto que 
este deve incorporar os fundamentos da inovação aberta, sendo essencial a integração dos principais 
atores do ecossistema de inovação. Diante disto, solicitamos que seja detalhada a metodologia de 
condução de processo de inovação aberta considerando a conexão com atores externos e a 
multidisciplinaridade, com atenção a todos os requisitos exigidos no item 7 e 8 do documento de 
referência da encomenda tecnológica. 
 

3) Um dos principais critérios de análise da proposta é a apreciação de 2 (duas) possíveis soluções 
inovadoras que tenham maior probabilidade de resolver cada um dos desafios apresentados em forma 
de protótipos não funcionais, conforme descrito no documento de referência. 
Portanto, solicitamos que a empresa nos evidencie por meio de dois protótipos, sendo um para cada 
desafio, sua capacidade de desenvolver possíveis soluções inovadoras que tenham maior probabilidade 
de resolver os desafios apresentados no documento. 

 
Com base nos apontamentos acima descritos, solicitamos que esses ajustes sejam apresentados em nova versão da 
proposta originalmente enviada.  
 
Arrecife 
 
Informamos que a comissão avaliadora realizou a análise da proposta e, para a melhoria das mesmas, necessitamos de 
maiores esclarecimentos nos seguintes aspectos: 
 

1) Na proposta de trabalho apresentada, não estão contemplados os requisitos de metodologia, visto que 
este deve incorporar os fundamentos da inovação aberta, sendo essencial a integração dos principais 
atores do ecossistema de inovação. Diante disto, solicitamos que seja detalhada a metodologia de 
condução de processo de inovação aberta considerando a conexão com atores externos e a 
multidisciplinaridade, com atenção a todos os requisitos exigidos no item 7 e 8 do documento de 
referência da encomenda tecnológica. 
 

2) Considerando que o processo de inovação aberta envolve uma relação que vai além do contratante e 
contratada, que combina várias entradas advindas do ambiente externo durante o processo de 
concepção e desenvolvimento dos produtos, solicitamos que a empresa evidencie sua capacidade de 
integrar diversos atores, seja, startups, cientistas, universidades, empreendedores por meio de 
apresentação de documentos, conforme solicitado no item 8.1 do documento de referência. 
 

3) Em sua proposta, identificamos a intenção de criar a “Plataforma Modular Arrecife Digital” e seu 
objetivo. A despeito de aparentar ser um esboço de um protótipo, não foi evidenciado  na proposta, a 
devida demonstração dos requisitos, atributos e resultados dessa rede social para o enfrentamento dos 
desafios apresentados, fato que impossibilita a caracterização de um protótipo. 
Alertamos que um dos principais critérios de análise da proposta é a apreciação de 2 (duas) possíveis 
soluções inovadoras que tenham maior probabilidade de resolver cada um dos desafios apresentados
em forma de protótipos não funcionais, conforme descrito no documento de referência. 
Portanto, solicitamos que a entidade nos evidencie por meio de 2 (dois) protótipos, sendo um para 
cada desafio, sua capacidade de desenvolver possíveis soluções inovadoras que tenham maior 
probabilidade de resolver os desafios apresentados no documento. 

 
Com base nos apontamentos acima descritos, solicitamos que esses ajustes sejam apresentados em nova versão da 
proposta originalmente enviada.  
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SENAI 
Informamos que a comissão avaliadora realizou a análise da proposta e, para a melhoria das mesmas, necessitamos de 
maiores esclarecimentos nos seguintes aspectos: 
 

1) Na proposta de trabalho apresentada, não estão contemplados os requisitos de metodologia, visto que 
este deve incorporar os fundamentos da inovação aberta, sendo essencial a integração dos principais 
atores do ecossistema de inovação. Diante disto, solicitamos que seja detalhada a metodologia de 
condução de processo de inovação aberta considerando a conexão com atores externos e a 
multidisciplinaridade, com atenção a todos os requisitos exigidos no item 7 e 8 do documento de 
referência da encomenda tecnológica. 
 

2) Em sua proposta, identificamos a intenção de "criar um meio de gerar uma plataforma de vendas de forma 
automática e que funcione sobre redes sociais como o Instagram e o WhatsApp..." e seu objetivo. A despeito 
de aparentar ser um esboço de um protótipo, não foi evidenciado  na proposta, a devida demonstração 
dos requisitos, atributos e resultados desse marketplace para o enfrentamento dos desafios 
apresentados, fato que impossibilita a caracterização de um protótipo. 
Alertamos que um dos principais critérios de análise da proposta é a apreciação de 2 (duas) possíveis 
soluções inovadoras que tenham maior probabilidade de resolver cada um dos desafios apresentados
em forma de protótipos não funcionais, conforme descrito no documento de referência. 
Portanto, solicitamos que a entidade nos evidencie por meio de 2 (dois) protótipos, sendo um para 
cada desafio, sua capacidade de desenvolver possíveis soluções inovadoras que tenham maior 
probabilidade de resolver os desafios apresentados no documento. 
 

3) Solicitamos que o ISI apresente as documentações exigidos ao Item 8.1. 
 
Com base nos apontamentos acima descritos, solicitamos que esses ajustes sejam apresentados em nova versão da 
proposta originalmente enviada.  
 
Porto Digital 
Informamos que a comissão avaliadora realizou a análise da proposta e, para a melhoria das mesmas, necessitamos de 
maiores esclarecimentos nos seguintes aspectos: 
 

1) Consideramos que a proposta entregue explicita a metodologia e o processo de desenvolvimento das 
possíveis inovações. Entretanto gostaríamos também que fosse apresentada 2 (duas) possíveis soluções 
inovadoras como protótipo não funcional, conforme descrito no documento de referência. 
Portanto, solicitamos que a entidade nos evidencie por meio de 2 (dois) protótipos, sendo um para cada 
desafio, sua capacidade de desenvolver possíveis soluções inovadoras que tenham maior probabilidade 
de resolver os desafios apresentados no documento.  
 

2) Tendo em vista que o objetivo da encomenda tecnológica é a realização de atividades de pesquisa, 
desenvolvimento e inovação que envolvam risco tecnológico, para a obtenção de soluções sob a forma 
de produtos, serviços ou processos inovadores e considerando que o SEBRAE Pernambuco já capacita 
seu quadro funcional em gestão ágil, colaboração, design thinking, lean startup, dentro do programa 
Startup Teams, solicitamos esclarecimento a respeito da real necessidade da etapa de habilitação 
complementar, apresentado na proposta. 
 

Com base nos apontamentos acima descritos, solicitamos que esses ajustes sejam apresentados em nova versão da 
proposta originalmente enviada.  
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