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Thiago Suruagy de Melo

De: Miguel Gaia Bahia <miguel.gaia@portodigital.org>
Enviado em: sexta-feira, 22 de novembro de 2019 18:33
Para: Polliana Cristina de Luna
Cc: Francisco Saboya; Thiago Suruagy de Melo; Marcio Marques Brito; Abraham; 

heraldo@portodigital.org; c_c_vitor_hugo; renato.lapon@gmail.com; 
fpessoa@cesar.org.br; ricardo.mendonca@cesar.org.br; sergio.soares@pe.senai.br; 
yves.nogueira@gmail.com; walber.oliveira@sistemafiepe.org.br

Assunto: Re: ATA 20112019 - Reunião Encomenda Tecnológica

Prezados, 
 
Estamos de acordo com a ATA, com exceção de dois pontos que julgamos fundamentais para o bom 
desenvolver da Encomenda Tecnológica: 
 
1 - Item 2 sugerido pelo SOFTEX, CIN, SENAI e discutido em reunião:  
 
É nossa experiência que as regras sobre a Propriedade Intelectual devem estar bem definidas desde o começo, 
sob pena de haver consultas desertas, já que nenhuma empresa deixará a negociação apenas para quando for 
finalizado o desenvolvimento. 
 
Isso porque a intenção final das empresas é quase sempre construir um novo negócio ou produto. 
 
Neste sentido, sugerimos fortemente que o Startup contratado seja o detentor exclusivo dos direitos comerciais 
sobre a nova solução, restando ao SEBRAE os direitos pertinentes à Licença de Uso Perpétua, manutenção e 
melhorias implementadas, treinamentos etc, além de ganhos sobre Royalties das vendas, caso não haja melhor 
acordo entre as partes. 
 
Os termos de Propriedade Intelectual são, via de regra, complexos, de modo que podem ser melhor trabalhados 
quando da redação do contrato. 
 
2 - Item 4 sugerido pelo SOFTEX, CIN, SENAI e discutido em reunião: 
 
Entendemos ser importante ao projeto, de forma complementar ao treinamento interno realizado pelo LED, a 
inclusão de: (a) capacitação inicial (cultura, frameworks e metodologias) essencial à formação e 
desenvolvimento dos Startup Teams; (b) realização de apoio metodológico aos projetos, principalmente no 
início dos trabalhos. 
 
 
Ficamos à disposição para esclarecimentos e sugestões. 
Att., 
 
 
Miguel Gaia 
Desenvolvimento de Negócios e Inovação | Open Innovation Lab  
+55 81 | 3419-8194 | 9 9871-2345 
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Em qui., 21 de nov. de 2019 às 22:28, Polliana Cristina de Luna <pollianac@pe.sebrae.com.br> escreveu: 
Senhores, boa noite.  
 
Segue ata da reunião de 20/11, onde tratamos a Encomenda Tecnológica do Sebrae Pernambuco. Peço que 
validem os apontamentos da Ata para que possamos finalizar o documento de consulta e posterior lançamento. 
 
Aguardamos validação até amanhã, 22/11.  
 
Agradeço desde já.  
 
Atenciosamente, 
 
Polliana Luna 
 


