
        

ATA DE REUNIÃO 

20/11/2019 
Hora Início: 10h 30min                                                                                                              Hora fim: 12h 30min 

PARTICIPANTES : 
Emanoel Querette Porto Digital 
Filipe Pessoa Cesar 
Miguel Gaia Porto Digital 
Ricardo Mendonça Cesar 
Walber Oliveira Senai 
Francisco Saboya Comitê Técnico Sebrae-PE 
Márcio Brito Comitê Técnico Sebrae-PE 
Polliana Luna Comitê Técnico Sebrae-PE 
Renato Lapon Comitê Técnico Sebrae-PE 
Vitor Hugo Comitê Técnico Sebrae-PE 
ASSUNTO : 
 Encomenta Tecnológica do Sebrae Pernambuco 
LOCAL : 
Sala 10 do Sebraelab 
ATA : 
Sugestões de alteração ao texto principal da Encomenda Tecnológica do Sebrae e esclarecimentos quanto ao 
documento.  
 
Foram feitas as seguintes sugestões e foram tomadas as seguintes decisões coletivamente: 
 
ABRAHAM SICSU 

1. A Contextualização está fortemente centrada no Quadro Nacional e Internacional, nada falando de 
Pernambuco. Seria importante mostrar que o ritmo e o perfil pernambucano é o mesmo. 

 Acatado. Texto foi atualizado. 
 

2. Existem algumas "verdades" criadas que questiono. Por exemplo, a ideia de que a pequena empresa é rápida, 
flexível, adaptável e inovadora, mais que as grandes organizações. Estudos atuais não mostram isso. E, se 
tivermos em mente as empresas de Pernambuco, isto é menos claro. 

 Acatado. Texto foi atualizado. 
 

3. Acho muito oportuno o item 2 dos desafios do Sebrae PE, entender o comportamento do novo consumidor. 
Essa preocupação deveria ser base para a Demanda feita, ou seja, a Encomenda Tecnológica. 

 Acatado. Texto foi atualizado para deixar claro que nos trabalhos da Encomenda será essencial entender o 
cliente do cliente, e disponibilizar para o cliente do Sebrae inovações que irão mudar a qualidade dos 
pequenos negócios. 

 
4. Nesse sentido, fundamental é não só trabalhar a Transformação do Sebrae, mas também das empresas. Essa 

condiciona a do Sebrae, é ela que pode definir o perfil necessário para os 30 problemas relevantes. 

 Acatado. A encomenda tecnológica visa a produção de artefatos tecnológicos que ajudarão aos pequenos 
negócios na sua jornada digital. O texto foi ajustado para deixar claro este aspecto. 
 



5. Acho que fica pouco claro o processo de Inovação Aberta. Não é só compartilhamento de ideias, mas também 
de resultados que poderão ser fundamentais para a resolução dos novos desafios. Isso deve ser exigido das ICTs 
que participarão. 

 Rejeitado. Os representantes dos ICTs presentes informaram que ficou claro no texto original como o 
processo deverá ser conduzido. 
 

6. A parafernália de legislações citadas pouco ajuda a compreensão do porquê é relevante a Encomenda 
Tecnológica se não for detalhada e explicitada em que aspectos. 

 Acatado. Texto foi atualizado. 
 

7. O texto não deixa claro o que se espera das ICTs. As propostas metodológicas devem incluir o quê? Se é para 
tratar os dois Problemas Maiores, qual a expertise das Instituições? Que parcerias são necessárias para as ações 
realmente modificarem as realidades, não só fornecerem soluções tecnológicas, mas também, modelos de 
gestão, perfis profissionais necessários, mecanismos de interação com o público alvo, entre outros. 

 Acatado. Texto foi atualizado para incluir: 
a. O que se espera do ICT: inovações viáveis para aplicação nos negócios (o que esperamos); 
b. Estas considerações deverão vir nas propostas das ICTs em suas respostas à Encomenda Tecnológica 

que será lançada (como será feito e entregue). 

 

MÁRCIO BRITO 

1. De maneira geral entendo que o texto atende aos objetivos, merecendo pequenos ajustes com relação a 
caracterização dos problemas.  

 Acatado. Texto foi atualizado. 
 

2. A ênfase dada no processo de relacionamento com os consumidores elimina, ou pelo menos não deixa claro, 
parte dos grandes problemas das MPE’s no que diz respeito a gestão estratégica e planejamento organizacional. 
Não adianta termos uma grande plataforma de relacionamento sem termos produtos, processos e gestão 
conectadíssimo.  

 Acatado. Texto foi atualizado. 
 

3. Certamente esses aspectos estão contemplados nas encomendas tecnologias, mais não fica claro essa intenção. 
O texto base deixa muito claro a necessidade do reposicionamento do Sebrae mais está carente com relação a 
caracterização do ambiente de negócios das MPE’s, seja a nível sistêmico, estrutural ou empresarial.  

 Acatado. Texto foi atualizado. 
 

4. Temos três desafios para enfrentamento que afetam a aproximação dos pequenos negócios com o futuro, 
considerando as mudanças de hábitos dos consumidores digitais: conectividade, conexão e atuação em rede. 
Tais problemas estão alinhados com os níveis de ambientes de negócios, que precisam ser melhor 
caracterizados neste documento.  

 Acatado. Texto foi atualizado. 
 

5. Também reforço as colocações de Abraham com relação a trazer dados / informações mais próximos de nossa 
realidade tendo em vista que as inovações dependem das percepções e problemas específicos das pessoas e 
de seu ambiente. 

 Acatado. Texto foi atualizado. 

 

 



SOFTEX, CIN, SENAI 

1. Senti falta de abordar o setor das micro e pequenas indústrias, os empresários que produzem e fornecem para 
o comércio ou até mesmo, fabricam e chegam direto ao consumidor final. Favor verificar se o parágrafo 
adicionado é compatível com o estudo. 

 Rejeitado. O texto da encomenda visa abordar aspectos gerais de como os trabalhos serão realizados. No 
momento do trabalho baseado nos problemas levantados pelos startups teams é que as ICTs irão adequar 
seu planejamento conforme o setor de MPEs que estarão atendendo. 

2. Importante tratar antecipadamente sobre Propriedade Intelectual com relação ao que for desenvolvido nos 
startup teams. 

 Acatado. O texto foi atualizado para prever que haverá acordo de propriedade intelectual a ser negociado 
e assinado, conforme o artefato tecnológico for desenvolvido e finalizado. 
 

3. Sugerimos também como uma das ações da encomenda tecnológica a criação/estruturação de plataformas que 
permitam prover ambientes (testbeds, conectividade, sensoriamento, data lake, cloud, etc.) para o 
desenvolvimento de soluções/ aplicações para/com as MPEs, que busquem a transição para o digital. Por 
exemplo: digitalização do processo produtivo, novas interfaces digitais e experiência de atendimento ao cliente, 
soluções de loja inteligente, modelos logísticos, produto como serviço (monitorando a experiência do usuário), 
customização em massa, data driven decision, etc. 

 Rejeitado. Tal sugestão deverá estar presente nas propostas dos ICTs ao documento de Encomenda 
Tecnológica a ser lançado.  
 

4. Caberá a ICT selecionada capacitar as equipes internas para a utilização dos modelos e ferramentas adotadas 
para o desenvolvimento do trabalho de inovação aberta. 

 Esclarecido. Todo o treinamento dos startup teams será realizado pelo Sebrae-PE. 

 

PORTO DIGITAL/Cesar 

1. 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.  

 Acatado. Texto foi atualizado para deixar claro que é um papel das ICTs propor tais modelos de governança, 
no desenvolvimento dos artefatos tecnológicos. 
 

2. 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. 

 Acatado. Texto foi atualizado com os seguintes ponto: 
a. Deixar claro que os ICTs deverão propor os KPIs nas suas respostas ao texto de encomenda tecnológica; 
b. Os ICTs estarão, em conjunto com os startup teams, na construção e validação das inovações propostas. 

Serão responsáveis pela inovação(desenho, validação e construção dos artefatos tecnológicos), a partir 
do trabalho conjunto com os startup teams; 



c. Não temos mapeados os problemas de início. Eles virão de um trabalho comandado por consultoria 
interna (Cláudio Marinho) junto aos startups teams. Estarão como anexo ao texto de encomenda a ser 
lançado. 
 

3. 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 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. 

 Acatado. Texto foi atualizado. 
 

4. 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. 

 Acatado. Texto foi atualizado. 
 

5. 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. 

 Acatado. Texto foi atualizado. 
 

6. 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”. 

 Acatado. Texto foi atualizado. 
 

7. 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. 

 Acatado. Texto foi atualizado. 
 

8. 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. 

 Acatado. Texto foi atualizado. 

 

 


