
APRESENTAÇÃO PARA CHAMADA: 

“ENCOMENDA TECNOLÓGICA” 

 

1. Apresentação e contextualização da Arrecife Digital 

 

 Regida pelo lema “mutualismo tecnológico”, a Arrecife Digital intenta a funcionar 

aproximando pessoas e empresas a realizarem, com sinergia, seus objetivos, através de projetos 

pessoais e profissionais. 

A Arrecife Digital é um empreendimento focado em Consultoria e Gerência de 

Relacionamentos entre todas as Partes Interessadas (Clientes, Usuários e Prestadores de 

Serviços), dentro da área de Tecnologia. 

Inicialmente, a porta de entrada para o mercado foi a entrega de suporte técnico em TI, 

que engloba diagnóstico, adequação da máquina, controle preventivo (acompanhando a saúde 

da máquina), controle corretivo (quando há algum problema na máquina), alerta de 

indisponibilidade do sistema (mediação do serviço com os técnicos parceiros e com os juristas), 

e outras atividades relacionadas, com o diferencial de fornecer avaliação profissional, conteúdo 

e inovação. 

É importante explicar que observamos as tendências de mercado quanto à extinção de 

determinadas atividades, do crescimento dos escritórios virtuais, da preferência por operadores 

home office, da “pejotização”, do preventivo, o que nos direcionou para o desenvolvimento de 

uma dinâmica mais voltada para a consultoria e gestão, com o intuito de poder ajudar a maior 

quantidade de pessoas possível. 

Sendo assim, considerando que o próprio relacionamento é o fator mais importante a ser 

mensurado na nossa perspectiva, entendemos que será através de Valores e Princípios que se 

deve fundamentar este sugerido relacionamento “mutuamente benéfico”.  

 Quanto aos Valores, compreendem-se da seguinte maneira: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Empatia, para que se possa respeitar o próprio indivíduo, bem como suas diferenças; 

Ética, para que todas as formas de relacionamento venham a ser respeitadas, uma vez que sejam 

consensuais; e Transparência, para que todas as partes envolvidas e interessadas neste 

relacionamento tenham discernimentos dos limites, possibilidade e objetivos atrelados a elas. 

Com relação aos Princípios, compreendemos que exista uma hierarquia de valores que 

pode ser percebida entre os profissionais, tendo cada área sua própria perspectiva hierárquica, 

através das formas que interagem com o mundo e com os demais parceiros. Estes são separados 

como Essenciais (os três primeiros) – sem os quais não é possível criar um vínculo/negócio 

mutualmente benéfico – e Complementares (os dois últimos) – auxiliares aos valores essenciais, 

mas que não definem se um vínculo/negócio será, de fato, bem-sucedido. 

Os Princípios escolhidos como referência nesta dinâmica foram: 

 

• Carisma – Reconhecida naqueles com grande habilidade com o público, o 

profissional carismático normalmente sabe usar as palavras, tem um bom poder de 

convencimento, sabe se portar de maneira adequada e condizente com as situações 

e ambientes, e facilmente é reconhecido como uma “pessoa legal”. Dispor deste 

valor, que pode até ser fruto de uma inspiração, para além das técnicas disponíveis, 

facilita muito na criação de vínculos, por gerar uma boa “primeira impressão”, e até 

permitir, no curto prazo, fazer um parceiro aceitar uma proposta, ainda que a 

Segurança não tenha sido confirmada; 

• Compromisso – Além de poder influenciar muito no primeiro valor, com este o 

profissional pode até tornar-se referência de sua área. Aquele que é compromissado 

tende a conhecer-se bem e de saber o que suporta ou não realizar. Apesar disto, é 

comum que em excesso, o mesmo pode vir a sobrecarregar-se. Sem compromisso, 

é muito difícil que um parceiro queira fechar negócio ou criar um vínculo, a não ser 

que o profissional seja “de confiança”, ou muito bem quisto por ele. 

• Pontualidade – Capacidade que o profissional tem de administrar bem o seu tempo 

e/ou de sua equipe. Saber determinar quando um determinado serviço estará 

disponível, bem como determinar prazos precisos, em todas as etapas de um projeto, 

é algo de extremo valor e pode, inclusive, gerar confiança no parceiro, definir sua 

competência e pode demonstrar o nível de compromisso que ele tem com o projeto. 

É importante dizer que Pontualidade não tem relação com agilidade, pois este valor 

tem como cerne os conceitos de Confiabilidade, Integridade e Disponibilidade; 



• Proatividade – Disposição para fazer o “algo a mais”. Todo profissional capaz de 

ser proativo costuma agregar ainda mais valor para os demais parceiros nas relações 

que está envolvido. É ir além daquilo que foi oferecido/pedido inicialmente, 

contanto que contribua e agregue mais valor ao projeto. Profissionais proativos 

costumam ser reconhecidos pelo seu compromisso com o projeto, além de serem 

vistos como “pessoas legais”, já que, muitas vezes, se envolvem com frentes de ação 

de seus outros parceiros de projeto, com o intuito de auxilia-los. 

• Segurança – A capacidade que um profissional tem em inspirar confiança e de estar 

seguro de suas decisões, ideias, posturas e atitudes diante de sua atividade. Sem 

confiança, ou seja, segurança, é impossível firmar uma relação minimamente 

benéfica para ambas as partes; 

 

Como é possível supor, dado o lema da empresa, atualmente tem como seu foco a 

Tecnologia. Numa perspectiva geral desta área, consideramos a seguinte hierarquia: 1- 

Segurança; 2- Carisma; 3- Compromisso; 4- Pontualidade; e 5- Proatividade. Acreditamos 

ainda que este entendimento tem condições de se expandir para todas as áreas de atuação 

profissional, sendo passível de modulação. 

 Mas e o Conhecimento Técnico, tão valorizado pelo mercado em geral, até então? 

Nesta equação, embora não passível de avaliação nesta dinâmica de valores, ele é considerado 

de maneira basilar, uma vez que toda e qualquer relação precisará de critérios e fundamentos 

prévios, para que realizem seus propósitos específicos. Isto não quer dizer, apesar de ser base, 

que um perfil sem o conhecimento técnico específico não possa desempenhar uma determinada 

atividade com qualidade.  

 Entendemos que cada atividade, cada projeto, empresa e/ou pessoa, tem sua própria 

dinâmica. E é em respeito a isto que o mercado tem estimulado, cada vez mais, formações 

continuadas. Isto tem ocorrido, por exemplo, tanto interna, quanto externamente a instituições 

como um todo: pessoas buscam se especializar cada vez mais para se sentirem inseridas no 

mercado e para gerarem maior valor, assim como empresas subsidiam formações diversas, na 

tentativa de adequar seus interesses com a produtividade de seus “colaboradores”. 

 O intuito da Arrecife Digital ter tomado este direcionamento, mais voltado para Valores 

e Princípios, para além de julgarmos o próprio relacionamento a coisa mais importante a ser 

levada em consideração (e provavelmente inclusive por esta razão em primeiro lugar), é oriundo 

do que consideramos ser uma crise de perspectiva, praticamente um dilema, que o mercado tem 

passado neste momento: embora as pessoas continuem, de modo geral, sendo contratadas por 



Competência, elas são demitidas majoritariamente por Comportamento. Um estudo da Page 

Personnel, de 2018, afirma que 90% dos profissionais do mundo todo “(...) são desligados das 

empresas por conduta inesperada ou inapropriada”. Vejamos os gráficos abaixo: 

 

 

 Outro dado importante é que estamos passando por uma nova Revolução sem 

precedentes, a 4.0, que tem o Big Data como o motor de uma mudança de paradigmas no 

mercado: a maior empresa do ramo de hospedarias não dispõe de um quarto sequer; a maior 

empresa de transporte de pessoas não é proprietárias de um veículos para esta finalidade; 

gigantes da logística não precisam mais ser donas de frotas para que tenham produtos entregues 

aos seus clientes. E o que há de comum entre todas elas: sistemas informatizados, que 

estabelecem relacionamentos de todas as sortes. 

 Toda esta mudança acompanha a forte tendência definida pela Revolução 3.0, sobretudo 

propiciada pela evolução na comunicação e, consequentemente, das relações digitais. Não é de 

se estranhar que, segundo a Sprout Social (2018), mais de 70% dos consumidores “(...) se 

orientam por meio de suas redes sociais para realizar uma compra”. Este gráfico abaixo ilustra 

isto: 



 

 Há, afinal, apesar do distanciamento virtual, uma sensação de proximidade e confiança 

entre as pessoas e este é, certamente, um dos maiores adventos contemporâneos, fator que 

possibilita uma expansão desenfreada da globalização. 

 

 Se considerarmos o diagrama acima, relacionado a um outro estudo, da Nielsen (2018) 

de que “84% dos consumidores tomam decisão com base nas opiniões de fontes confiáveis, 

acima de outras formas de publicidade”, temos a possibilidade de estabelecer uma dinâmica 

entre esta forte tendência de uso das redes sociais e o enorme potencial de geração de valor no 

encontro entre os profissionais, empresas e clientes, dentro de uma mesma plataforma, ao criar 

uma sinergia identificada pela geração de perfis voltados para um dado segmento. 

 As redes sociais são, desta maneira, fazendo um elo entre a disposição e confiança das 

pessoas para os relacionamentos digitais e seu enorme potencial de consumo, ferramentas 

valiosas para a geração de negócios sustentáveis, ao mesmo tempo que escalonáveis. Não seria 

diferente, desta maneira, para o mercado de trabalho: pessoas são contratadas para cargos no 

mundo todo, assim como também demitidas através de interações neste universo virtual. 

 São estes, então, todos os fundamentos para a construção de uma Plataforma Social 

Modular, com o intuito de estabelecer relacionamentos saudáveis, embasando-se em Valores e 

Princípios passíveis de análise (ante às possíveis associações entre estes), que permita oferecer 

a quem participa uma interação intuitiva através da sinergia existente entre a identificação de 

perfis específicos e seus propósitos profissionais. 



 

2. Protótipo não funcional de baixa fidelidade: “Plataforma Social Modular Arrecife 

Digital” 

 

Como já suscitado, focaremos em uma Plataforma, que funcione como Rede Social, 

com uma estrutura Modular, ou seja, capaz de se adequar a diferentes cenários, conforme sejam 

os interesses daqueles que a controlar, inteiramente voltada para a Geração de Oportunidades. 

O esboço da ideia pode ser visto como se segue: 

A imagem ao lado 

representaria a página inicial da 

Plataforma. Todos que acessarem 

terão visibilidade de uma página 

“clean”, predominantemente branca, 

inspirada no site atual do SEBRAE.  

As separações que se veem na 

imagem representam: o layout dela 

deve conter os elementos como na 

legenda escrita em cada item. Na parte 

serviços, pensei em colocar aquela 

animação que vai passando de um pra 

outro e cada um mostrar um serviço 

específico. Os serviços são: 

Consultoria, Área Educacional, Blog, 

Fórum e Clube de Benefícios. Abaixo 

teríamos ainda uma seção de notícias 

relativas a empreendedorismo, novidades de funcionalidades para a plataforma, novos cursos, 

algumas propagandas e sobre as atividades realizadas dentro e fora da plataforma relativas a 

empreendedorismo. 

Como requisitos para o seu desenvolvimento, até para que se torne fluído um 

entendimento deste separado em tópicos, faremos uma introdução sobre seus Requisitos. A 

base desta Plataforma é, como já exposto na apresentação e contextualização desta 

apresentação, um conjunto de Soft Skills. Além dos valores e princípios, que fazem parte do 

Core deste negócio, precisamos ressaltar a importância das equipes Transdisciplinares que 

darão estrutura a esta base. 



Qualquer divisão, dentro desta lógica, é meramente conceitual. Todas as equipes são 

fundamentais e indissociáveis para o desenvolvimento e eventual sucesso deste. São elas: 

psicologia (para validação e acompanhamento de arquétipos de personalidade), recursos 

humanos (para o garantimento dos direitos e deveres entre as partes, bem como oferecer um 

acompanhamento destas), terapia ocupacional (ainda em consideração, mas por julgarmos que 

o comportamento, além da questão congênita, é um dos principais condicionantes para a 

situação de saúde das pessoas) e gameficação (elemento lúdico à adicionar o “sabor” para a 

plataforma). Todas estas equipes serão responsáveis pela definição dos algoritmos que vão 

reger as dinâmicas de compatibilização e geração de negócios. 

Considerando a complexidade das relações que nascerá oriunda da aplicação deste 

conceito, será de extrema importância um corpo jurídico, capaz de orientar os clientes do 

SEBRAE quanto a seus direitos e deveres engendrados neste processo, garantindo aqui 

equidade nos contratos firmados, não importando o quão complexo e exclusivo eles venham a 

ser. Não menos importante será o apoio que a Equipe Jurídica dará no processo de alinhamento 

à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), principalmente porque dados sensíveis de terceiros 

serão a verdadeira matéria-prima que esta Plataforma Social se comprometerá a lidar. 

Ainda sobre os Requisitos do protótipo, para que esta base se fundamente 

tecnologicamente, será necessário todo um corpo técnico competente capaz de compreender as 

interpretações da Equipe de Avaliação de Perfis e traduzi-las em lógica de programação. Neste 

caso, será necessária uma Equipe de Desenvolvimento em diversas linguagens diferentes, assim 

como para Web e Mobile, especialistas em testes de funcionalidades, experts em Banco de 

Dados robustos, capaz de suportar não só uma quantidade relevante de usuários, como um 

inimaginável Dicionário de Dados. Será necessário ainda uma equipe de Monitoramento e UE 

(User Experience), que também poderão contar com a Equipe de Avaliação. Naturalmente 

precisaremos de uma equipe apta a desenvolver uma estrutura de Machine Learning e, 

consequentemente, Inteligência Artificial.  

Já não mais na Equipe de Desenvolvimento, mas associada à ela, será crucial uma equipe 

gabaritada de Segurança, pois é imprescindível garantir não só a estabilidade dos sistemas, 

como principalmente que nenhum dos dados dos usuários vaze. Associado ao Banco de Dados 

teremos uma Equipe de Business Intelligence (BI), para que os dados gerados sejam 

interpretados de várias formas diferentes, garantindo a todas as equipes elementos de avaliação 

para uma melhoria continuada. 

Assim, para fins didáticos, dividiremos o entendimento deste protótipo em tópicos, para 

facilitar a compreensão do seu funcionamento em sua virtual integralidade. E embora não 



funcional, este se propõe a ser um Protótipo Evolucionário, para que aos poucos, caso 

aprovado este projeto, cheguemos a um resultado consolidado (versão 1.0). 

 

• Sobre as funcionalidades da Plataforma 

 

Será desenvolvida para ambiente WEB e APP (Android e iOS). No intuito de ser não 

só de uso prático, mas acessível, sugerimos desenvolver um trabalho que contemple também 

ferramentas complementares de Acessibilidade, tais como layout em alto contraste / inversor 

de cores e leitor de telas para cegos, Libras para surdos e Livox1, por exemplo. O propósito 

disto é abranger o maior número de pessoas (e consequentemente de negócios) possível.  

Esta Plataforma Social irá dispor das seguintes funcionalidades: 

 

o Consultorias on-line – Elas poderão inclusive seguir o modelo atual, que se 

divide em triagem, atendimento e encaminhamentos. Contudo, considerando 

os perfilamentos e compatibilizações, ocorrerá uma enorme otimização de 

tempo e recursos neste processo. Definitivamente as consultorias presenciais 

não precisarão ser encerradas, mas, dados os custos e a relevância deste 

processo, ele poderia passar por reformulação e ser, enfim, precificado. 

o Área educacional (cursos on-line, webinar, livros e artigos, podcast) – Neste 

ponto, o SEBRAE já dispõe de uma quantidade interessante de material que 

poderia ser transformado essencialmente em produto digital. Novamente, 

não seria necessário extinguir as atividades presenciais, contudo, também 

novamente, dados os custos e a relevância destas atividades, elas poderiam 

passar por reformulação e serem, enfim, precificadas de forma diferenciada. 

o Blog – Parceiros internos ou externos poderão contribuir com conteúdos 

relevantes aos interesses circunstanciais ou específicos do SEBRAE. Toda e 

qualquer produção passaria pelo crivo de uma comissão específica, 

transitória (a depender da agenda e/ou da perspectiva momentânea) de 

avaliação; 

o Fórum – Separado por grupos, usuários poderão interagir livremente 

(respeitados as normas a serem discutidas) sobre tópicos que venham a 

agregar aos demais. Será daqui que sairá o FAQ; 

 
1 Para mais informações, consultar o site https://livox.com.br/br/ 

https://livox.com.br/br/


o Clube de Fidelidade – o SEBRAE poderá se tornar um ambiente em que 

parceiros e empresas venham a se beneficiar com o fornecimento de 

descontos àqueles que fizerem parte da plataforma. Isto não só poderá 

estimular o mercado, como colocará a empresa em evidência, trazendo ainda 

mais clientes para o banco de dados. 

 

É muito importante não perder de vista a ideia da precificação de muitos destes 

serviços, ainda que de forma pontual, por exemplo através da criação de categorias de usuários, 

trazendo benefícios específicos relacionados àqueles que mais se comprometem a subsidiar o 

projeto. Não estamos aqui falando de ganhar dinheiro em cima de empreendedores, mas de 

fornecer valor através de uma contribuição adequada ao que é oferecido, para que a 

estrutura não só se mantenha, mas venha a se desenvolver. 

 

• Criação dos Perfis 

 

Nela, todos os profissionais credenciados ao SEBRAE, interna e externamente, bem 

como as empresas, precisarão passar por uma etapa de credenciamento específico, respondendo 

um questionário, no intuito de criar perfis profissionais, para que possam servir de base para a 

criação de conexões uns com os outros. Uma vez que já existem áreas delimitadas dentro do 

processo operacional do SEBRAE, estes perfis seriam naturalmente enquadrados neles na etapa 

de Compatibilização (segundo tópico a seguir), a fim de facilitar a criação de sinergias com os 

clientes e entre os perfis (que também poderão ser clientes, só que do próprio SEBRAE). 

Contudo, ainda poderão surgir questionamentos: Qual a razão de se construir um perfil, 

na tentativa de resolver uma questão profissional tão latente? E como isto resolveria os 

problemas apontado pelo SEBRAE para si mesmo? 

A resposta será simples, embora sua efetividade não o seja: por uma questão 

essencialmente Ética. Esta é uma das razões deste valor formar a tríade que tange nosso ideal. 

Tudo que almejamos é oferecer que, gradativamente, valores e princípios, ainda que não os 

definidos por nós, venham a se tornar orgânicos para as pessoas, que seja uma união, em busca 

de um equilíbrio dinâmico naturalizado, tal como é no caso do arrecife. 

Para tanto, a lógica adota é a da gameficação. Não se trata de um perfil que represente 

absolutamente o indivíduo que o desenvolve, mas sim uma versão dissociada da realidade, mas 

que ao mesmo tempo traz elementos dela. Eis a ideia da Persona: um trabalho mútuo, no qual 

pessoas constroem uma lógica, oferecem as suas impressões sobre si, recebem uma 



interpretação disto e são confrontadas multilateralmente umas sobre as outra a respeito de suas 

atividades, no intuito de validar aquilo que se faz, não quem se é. O importante é que histórias 

sejam contadas e validadas. 

Prosseguindo, após o credenciamento, a primeira tela visível será a de Dashboard. Eis 

uma imagem com a ideia de como seria: 

 

 Conforme a imagem acima, na primeira parte estarão contidas as notícias relativas aos 

interesses do usuário, como descrito na foto, como informações sobre o grupo em que participa 

e atualidades de interesse; no “Painel de Decisões”, ele poderá tomar, rapidamente, como numa 

espécie de atalho, decisões sistêmicas simples, como as funções presentes nas página de 

Conexões (ver mais detalhes na seção “Geração de Oportunidades”, à seguir), que o permite se 



conectar a alguém, firmar uma parceria diretamente, contribuir com alguma expertise, serviço 

ou produto, e contratar alguém; em “Projetos de Interesse”, o usuário poderá ter visibilidade 

rápida, por sugestão da própria Plataforma, de informações para pesquisas sobre outras 

possibilidades, tais como criar projetos, candidatar-se a participação em um projeto de interesse, 

e/ou aproveitar uma oportunidade de melhoria, formação, curso, certificado, etc.; por fim, terá 

um painel para ele ver os Feedbacks mais recentes que recebeu, só com um resumo, o qual ele 

poderá explorar com maior detalhe ao acessar. 

Existirá uma separação conceitual, para fins de análise, entre perfis Profissionais e de 

Empresas: 

 

o Profissional 

Este perfil existe para identificar fatores endógenos relevantes dos 

indivíduos, capazes de definir, através de autodescrição, seguindo elementos 

prefixados, quem este profissional se identifica ser: seu nome social, que 

lugar ocupa no mercado (com seu nível hierárquico), quais suas capacidades 

técnicas (fator basilar de direcionamento às áreas prefixadas), a hierarquia 

de princípios do indivíduo (citada no item 1 desta apresentação), quanto 

tempo está no mercado, quais são seus maiores potenciais e desafios 

(relativos a qualidades e defeitos, respectivamente), quais suas motivações 

e, principalmente, quais são seus objetivos de curto, médio e longo prazos. 

 

o Empresa 

No caso do perfil de empresa, há uma pequena diferença. Os fatores são 

exógenos, ou seja, refletem expectativas de interesse da empresa diante do 

mercado. Afinal, uma empresa existe, basicamente, para atender demandas 

de outros, para que, em consequência, atenda as suas. Vale salientar que uma 

empresa é composta de uma série de perfis profissionais, que 

preferencialmente devem conter sua própria sinergia interna. Os perfis 

devem, preferencialmente, ser complementares, para que exista uma 

empresa sólida. Logo, uma empresa deve se expressar, se reconhecer, 

coletivamente. Sendo assim, o que identificará o perfil da empresa serão os 

pontos que se seguem: quem ela é, o que faz, que hierarquia de princípios 

respeita em geral (mas que pode oscilar, conforme os segmentos ou produtos 

ofertados), quanto tempo está no mercado, quais seus potenciais e desafios, 



e por fim, seus objetivos de curto, médio e longo prazos do time como um 

todo. 

 

É importante deixar claro que nenhum perfil será estático. Todos são passíveis de 

alterações constantes e cada uma destas será documentada para que o/a profissional/empresa 

possa acompanhar o histórico evolutivo, seu desenvolvimento, ao longo do processo de 

autoidentificação, alterações estas dadas pela sinergia criada no próprio desenrolar dos 

relacionamentos estabelecidos. 

Por fim, mas não menos importante, ficará evidente, para quem se aprofundar na 

Plataforma, o protagonismo da gameficação. O direcionamento que queremos dar é que a 

persona trilhe um caminho a cada atividade desempenhada. E a persona, definitivamente não 

representa a pessoa que se cadastrou, não é o espelho do usuário na vida real: a persona é o que 

ela diz que faz, sendo confrontada assertivamente ou não com o que de fato foi feito. Este 

distanciamento do profissional com o pessoal é desejável, mas muitas vezes inviável, pois, no 

nosso entendimento, não há, na maioria dos casos, uma base que defina seus princípios, 

interesses, oportunidades e desafios, nem para o profissional, tampouco para seus parceiros e 

contratantes. E como o relacionamento é o cerne desta Rede Social, serão os Feedbacks (melhor 

discutido adiante, no tópico “Feedback”), que darão o alinhamento e a conformidade entre o 

que é dito e o resultado do que é feito. Uma Persona é a história contada de si. Eis a ideia de 

como será visto a Persona: 

Como pode se ver na imagem abaixo, seguindo o estilo de layout da Página Inicial, o 

usuário veria, no frame superior e inferior, “SEBRAE” em cima e a “Arrecife Digital” embaixo, 

respectivamente. Porém, a parte superior direita serão vistos três ícones: “Conexões”, “Chat” e 

“Configurações”. Teria uma foto, desenho ou logo, que represente a persona, e na parte de baixo 

disto (não descrito na imagem), informações superficiais, como semelhante em outras Redes 

Sociais: quantos anos tem a pessoa, ou de funcionamento no caso de empresas, em que grupo 

está inserido dentro do SEBRAE (conforme lógica algorítmica determinada por toda a equipe, 

como suscitado anteriormente), quantas conexões já fez e quantas atividades e projetos já 

passou e está inserido atualmente. Embaixo seria a parte de depoimentos e, a depender do grau 

de conexão que o visualizador do perfil tenha com o proprietário da persona, ficará 

disponibilizado um botão de "Deixe um Feedback/Depoimento". Neste espaço ficaria um 

resumo dos que ele recebeu e aceitou exibir publicamente. Ao lado seria a ficha da forma que 

ele preencheu, no formulário inicial. Habilidades e Objetivos ficariam em uma caixa com 

rolagem, pois normalmente trarão mais informações. 



 

 

• Análise de Dados 

 

Uma vez coletados os dados, eles serão avaliados, seguindo os critérios preestabelecidos 

pelos algoritmos, ou seja, dentro das relações possíveis que os elementos de preenchimento são 

passíveis, conforme definido pela equipe. Essa análise permite que, previamente, os perfis 

sejam enquadrados em grupos específicos, para facilitar nas etapas posteriores. Estes grupos 

devem ser definidos com a ajuda de equipes transdisciplinares, definidas neste protótipo. 

 

  



• Compatibilizações 

 

Uma vez tratados os dados, este é o momento em que todos os perfis serão direcionados 

à grupos específicos, determinados entre toda a equipe da Plataforma, em parceria com o corpo 

de gestão e direção do SEBRAE.  

Esta etapa é relevante para que os usuários possam criar vínculos propositivos, com o 

intuito de que as pessoas possam agregar o maior valor possível, coletivamente, ou seja, 

mutualmente, seguindo toda a lógica de inovação aberta.  

Esta será a etapa que iniciará o processo de resolução do primeiro desafio proposto pelo 

SEBRAE, a saber, “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”.  

É crucial ressaltar o potencial do SEBRAE enquanto agregador de valores, contudo, a 

própria instituição compreende suas limitações ao relatar seus maiores desafios. É importante 

que ela se reconheça enquanto estrutura transdisciplinar, gerando, através de nosso conceito, 

perfis compatíveis entre seus próprios parceiros internos e externos. Uma vez separados os 

grupos de compatibilidades (que podem ser separados por valores, projetos gerais ou 

específicos, expertises, objetivos profissionais, ou até mesmo desafios), ficará mais fácil 

receber de forma pontual seus clientes, fornecendo a eles o maior valor possível que a empresa 

puder, de forma rápida e mais assertiva. E o melhor: não será de forma analógica, mas virtual, 

gerando o potencial de escalabilidade. 

 

• Geração de Oportunidades 

 

Esta será uma rede social inteiramente voltada para profissionais e empresas gerarem 

negócios. Isto posto, toda a lógica deste sistema existirá para que os clientes do SEBRAE 

possam não só receber produtos e serviços, com o apoio de toda a estrutura que a empresa 

oferecerá, agora oferecidas inteiramente na plataforma, mas também possam usufruir das 

funcionalidades da plataforma como alicerce para a melhoria do atendimento deles, uma vez 

que é uma “Plataforma Social Modular” e escalonável. 

Eis uma ideia de como seria a tela em que estas oportunidades mostrariam-se evidentes 

para o usuário: 



Na imagem anterior, referente 

a Personas, na parte de cima, terá uma 

legenda que fala sobre as “Conexões” 

do proprietário do perfil. Nela 

aparecerão notificações de conexões 

que o sistema achou pra ele. O cliente 

vai lá, feito nas demais rede sociais, e 

aceita se conectar ou não com o outro 

perfil. Coloquei três tipos de 

conexões possíveis, contudo 

certamente terão muitas mais 

possibilidades. Bem se vê que não 

está definido como isto será 

trabalhado imageticamente. O mais 

importante é que se tenha 

discernimento de como se darão estas 

funcionalidades integradoras. 

Ainda sobre os tipos de conexões propostas acima, vamos dar alguns exemplos: 

 

• Um profissional (ou empresa) X desempenha um serviço A, assim como outro Y 

também faz A. O sistema, seguindo o algoritmo, proporá a conexão entre X e Y. 

Assim será, pois está provado o mito da concorrência: pessoas juntas por um 

propósito atendem mais clientes, de forma melhor e em menor prazo; pessoas 

separadas, concorrendo por serviços que ambos fazem, só criarão animosidades e 

enfraqueceram a entrega ao cliente, deixando-o a espera de uma disponibilidade. O 

importante é alinhar um valor pelo serviço que seja condizente com seus gastos e 

percepção de valor, individualmente, determinar o que de fato será entre e deixe isto 

claro para o cliente, e desenvolver mais formas de aumentar a procura e o interesse 

do cliente pelos serviços; 

• Um profissional (ou empresa) Y está dentro de um projeto B, que é de interesse do 

X, que foi notificado. O algoritmo sugere uma conexão para que Y e X possam, se 

possível, compartilhar interesses, atividades, ou até experiências sobre aquilo que é 

desempenhado. Um poderá ajudar na melhoria do outro, através do apoio 

profissional e dos Feedbacks; 



• Um profissional (ou empresa) Z precisa de um produto ou serviço C, que um outro 

X dispõe. Assim, o algoritmo da Plataforma, levando em consideração as 

compatibilidades já definidas previamente, além das que serão definidas ao longo 

da jornada da Persona, conforme o processo de posicionamento ou adequação 

capitaneado pelos Feedbacks recebidos e aceitos, trará a sugestão de unir ambos. 

Essa união se mostra oportuna, inclusive dentro da lógica de Inovação Aberta, na 

qual afirma que pessoas juntas terão maior poder de barganha, aquisição e 

desenvolvimento (compra de containers de produtos em comum, melhoria da cadeia 

de atendimento, etc.). 

 

Nesta direção é que procuraremos resolver o segundo grande desafio proposto, a saber: 

“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”. Já ressaltamos que, por se tratar de um produto virtual, 

tem potencial de escalabilidade. E uma das formas de isto acontecer é fornecendo a 

possibilidade das múltiplas contribuições na estrutura do cliente, através do conceito 

empregado pela plataforma, alinhadas com a lógica de inovação aberta, tais como 

 

(...) reduzir os custos com pesquisa e desenvolvimento, considerados 

exorbitantes para a realidade das MPEs; conhecer melhor o mercado em que 

atuam, já que o conhecimento advindo do mercado é absorvido pela empresa; 

obter maior poder de barganha na aquisição de matéria-prima ou tecnologia, 

dada a possibilidade de compra conjunta; bem como mais facilidade para a 

aquisição de crédito, em decorrência das associações formadas (Brostöm, 

2012). 

 

Há ainda a possibilidade de simplificação do processo de cadastramento de parceiros 

nesta empresa, uma vez que, através desta análise de perfil, qualquer empresa poderá ser 

identificada, cedo ou tarde, como um potencial agregador de valor aos clientes dela. Sua 

dinâmica poderá se tornar ainda mais simplificada e orgânica, uma vez que todos são potenciais 

contribuintes aos interesses da empresa em agregar valor aos seus clientes, tudo através de uma 

mesma Plataforma Social. 

Acreditamos que se este processo for aplicado de maneira efetiva pelo SEBRAE, a 

empresa poderá se tornar um verdadeiro catalizador de oportunidades para Micro e Pequenas 



empresas, o que a tornará referência no mercado nacional, atraindo uma quantidade 

significativa de clientes para sua rede. 

Por fim, uma vez que o SEBRAE dispuser de um volume de dados tratados tão 

considerável, a empresa poderá fazer leituras muito mais precisas de mercado, podendo 

antecipar assim diversos cenários, tanto para oportunidades, quanto para desafios dos novos 

tempos. É importante perceber as inúmeras possibilidades de rentabilização, como através de 

Big Data, fidelização, produtos e serviços adicionais, royalties (coparticipações ou cocriações) 

e propostas relativas a Fintech (fundos de apoio a empreendimentos bem mapeados e com taxas 

de churn ou depreciação baixas, dada a provável precisão das análises). No caso desta empresa, 

todo o lucro poderia ser inteiramente revertido para melhoria do próprio processo como um 

todo, como melhorias nas lógicas de sistema (amparo humano, tais como psicológico, ético, 

gameficado, que também está relacionado com as melhorias dos algoritmos presentes na 

Inteligência Artificial), disponibilização de treinamentos cada vez mais arrojados e revisado 

(alinhados a novas tendências e boas práticas), disponibilização de certificados em parceria com 

instituições de respaldo e aumento de fundos de retroinvestimento em estruturas e equipes 

internas. 

 

• Feedbacks 

 

Apesar de estar como última etapa, o Feedback é um dos elementos mais importantes 

nesta estrutura. Não só deve ser continuado, como perpassará todas as atividades realizadas 

internamente à plataforma. Sua realização deverá ocorrer tanto individualmente, de um 

profissional/empresa para outro, quanto coletivamente, na tentativa de fortalecer e até criar 

sinergias entre as partes interessadas. 

Mas como se dará esta dinâmica? 

Haverá muitas instâncias que permitirão o feedback e todos eles serão bi ou 

multilaterais. São elas: 

 

o De um profissional para um outro, pertencentes de um mesmo grupo de 

compatibilização, os quais tenham desempenhado uma mesma atividade; 

o De um profissional para um outro, pertencentes de um mesmo grupo de 

compatibilização, os quais tenham desempenhado uma atividade 

complementar; 



o De um profissional para uma empresa, pertencentes de um mesmo grupo de 

compatibilização, os quais tenham desempenhado uma mesma atividade; 

o De um profissional para uma empresa, pertencentes de um mesmo grupo de 

compatibilização, os quais tenham desempenhado uma atividade 

complementar; 

o De uma empresa para uma outra, pertencentes de um mesmo grupo de 

compatibilização, os quais tenham desempenhado uma mesma atividade; 

o De uma empresa para uma outra, pertencentes de um mesmo grupo de 

compatibilização, os quais tenham desempenhado uma atividade 

complementar; 

o De um profissional ou uma empresa para um outro, pertencentes de um 

grupo de compatibilização distinto, os quais tenham desempenhado uma 

mesma atividade; 

o De um profissional ou uma empresa para um outro, pertencentes de um 

grupo de compatibilização distinto, os quais tenham desempenhado uma 

atividade complementar; 

o Entre profissional e/ou empresas, pertencentes de grupos de 

compatibilização semelhantes ou distintos, que participem de um mesmo 

projeto; 

o Entre membros de uma mesma equipe, individual ou coletivamente. 

 

Ainda sobre este processo, devemos afirmar que seu intuito é o de permitir que as 

pessoas construam suas personas (“modos de ser”, em um dado concernentes apenas àquele 

indivíduo ou instituição), tendo como referência não só a sua própria perspectiva de si mesmo, 

como também a do outro. Para tanto, esta observância multilateral deve ser perpassada pelos 

Valores cultuados na Arrecife Digital, ou seja, com empatia, ética e transparência. 

Todo o processo deverá ser documentado, permitindo que cada um, seja parceiro ou 

empresa, possa acompanhar sua trajetória, perceber suas mudanças e retirar aprendizados 

diversos, não só das mudanças necessárias para alcançar uma determinada finalidade, como 

identificar possíveis soluções encontradas ou desafios enfrentados ao logo de sua história 

profissional. 

  



• Resultados Esperados 

 

o Criar uma Plataforma Social que permita pessoas agregarem e gerarem valor 

e negócios, coletivamente; 

o Oferecer inserção dos clientes do SEBRAE nas dinâmicas da Revolução 4.0 

(sem limites e totalmente conectada), e de Inovação Aberta (criativa, 

coletiva e transdisciplinar); 

o Encurtar a distância crescente entre a clientela atual do SEBRAE, formada 

por pequenos negócios predominantemente analógicos, e o mercado 

consumidor, formado por pessoas cada vez mais conectadas em redes 

digitais de negócios; 

o 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; 

o Tratar os dados a fim de extrair o maior aprendizado possível, criando a 

possibilidade de antecipar cenários, oportunidade e risco, além de poder 

ajudar os usuários a agregar e gerar ainda mais valor e negócios a si mesmos; 

o Garantir que esta Plataforma seja também modular, ou seja, que possa ser 

aplicada em outros clientes, associados ou não ao SEBRAE, de áreas e com 

perspectivas diferentes desta empresa, inclusive para tentar auxilia-la a 

agregar ainda mais valor para seus próprios clientes; 

 

3. Etapas de Execução 

 

Em função de se compreender o fluxo de atividades e de que, posteriormente 

trataremos por outro viés o processo através do cronograma, colocaremos de forma simples, na 

sequência que identificamos:  

 

I. Planejamento/Alinhamento Estratégico; 

II. Formação de equipe; 

III. Cadastramento dos profissionais e das empresas; 

IV. Análise de dados; 

V. Desenvolvimento da plataforma (versão alpha); 



VI. Compatibilização de perfis; 

VII. Geração de Negócios; 

VIII. Entrega de versão Beta; 

IX. Implementação de melhorias contínuas no sistema; 

X. Entrega da Plataforma Social (versão 1.0) 

 

4. Metodologia 

 

Para desenvolver este projeto, do ponto de vista conceitual, julgamos que 

provavelmente será necessária a implementação de mais de uma metodologia, dada a 

complexidade das atividades. A principal, sem dúvida, será a de Pesquisa de Levantamento, 

em função da plataforma trabalhar com coleta de dados. Além disto, também será utilizada a 

Quali-Quanti, pois serão trabalhados estes dados no intuito de não só extrair informações 

específicas e mensuráveis deles, como também compreenderá suas diferenças específicas e 

trabalhar com respeito às diferenças existentes (na formação de grupos de compatibilização, 

por exemplo).  

Vale ainda considerar que, por se tratar de um objeto ainda não comprovado nesta 

amplitude, a Pesquisa Experimental também deverá ser levada em consideração. 

Uma vez já explicitados os requisitos, atributos e resultados esperados do protótipo, 

cabe discorrer sobre os modelos gerais adotados por nós para este projeto, baseados em 

Inovação Aberta, de atuação na Plataforma: Outside-in (De fora pra dentro), Inside-out (de 

dentro pra fora) e Coupled (ambivalente), sendo pretensamente as três formas ao mesmo tempo: 

• “De fora pra dentro”, pois será justamente através não só dos dados de terceiros, já 

citada verdadeira matéria-prima deste projeto, mas também do labor de uma equipe 

rigorosamente transdisciplinar, colaborativamente e de modo mutualista, que será 

possível de fato o desenvolvimento desta plataforma. Contaremos com a 

participação de todos para uma iteração constante; 

• “De dentro pra fora”, pois nossa lógica conceitual tem a legítima pretensão de 

auxiliar não só a Contratante, mas todos que estiverem inseridos neste projeto. A 

proposta é de, através do que estamos para desenvolver, oferecer a possibilidade de 

agregar maior valor e, consequentemente, fomentar negócios sustentáveis e sólidos, 

coletivamente; 

• E “ambivalente”, pois se trata de uma via de mão dupla. É justamente na relação de 

troca, entre o valor que será agregado de “fora pra dentro” e de “dentro pra fora” 



que se fundamenta esta Plataforma Social. Neste aspecto, podemos até ressaltar a 

ideia de social como algo que promove assistências específicas à situações de 

carência.  

 

Seguindo agora do ponto de vista prático, tomaremos como base a estrutura 

organizacional do projeto, fazendo uma divisão por etapas. Será através das equipes que o 

entendimento específico, como cada uma se orientada, que metodologicamente atingiremos 

nossos objetivos. Seremos inspirados parcialmente pela ordem das Etapas de Execução acima, 

porém, discorreremos, em cada etapa, sobre o papel de cada uma delas: 

 

• Etapa 1 – Planejamento/Alinhamento Estratégico com o Contratante 

 

O projeto deve ser iniciado com a aplicação desta lógica conceitual ao próprio projeto. 

O SEBRAE precisa sentir o funcionamento do nosso entendimento, a começar pela 

identificação de si mesma enquanto uma Persona, o que nada mais significa, simploriamente 

justificando, um processo de documentação de sua singular hierarquia de princípios e a 

definição de seus objetivos de modo geral ou específico, de curto, médio e longo prazos. 

Todo este processo embasará a escolha das equipes e os direcionamentos específicos 

que esta Plataforma Social vai tomar. 

 

• Etapa 2 – Captação de Equipes 

 

Uma vez articulados todos os engendramentos frente a Contratante, o qual contamos 

que não tome muito tempo, dada a escassez deste, caberá agora a aplicação do mesmo processo 

na escolha dos profissionais e empresas que farão parte desta empreitada. Naturalmente eles 

deverão estar em plena sinergia com a proposta, a fim de auxiliar nesta difícil e disruptiva 

jornada. Os Valores e Princípios a serem definidos como critério para este projeto devem 

atender o alinhamento do SEBRAE. 

É até possível que muitos destes profissionais e empresas derivem da própria estrutura 

da Contratante, uma vez que as definições dos critérios terão uma considerável contribuição 

dela. As equipes são as que se seguem: 

 

o Avaliação – A equipe de avaliação consiste em, à priori: duas pessoas de 

Recursos Humanos, posicionadas como analistas de desenvolvimento 



humano e Recrutamento e Seleção, podendo ser uma contração de Pessoa 

Física, por volume de serviço, ou de empresa; duas pessoas de Psicologia, 

posicionadas como especialistas em Psicologia Organizacional e do 

Trabalho (preferencialmente), podendo ser uma contração de Pessoa Física, 

por volume de serviço, ou de empresa; Time de Gameficação, que inclui um 

líder, um analista, um técnico e um Designer para os conceitos, ilustrações e 

a produção de conteúdo visual voltado para o jogo, sendo uma contratação 

de empresa; calculamos a possibilidade da contratação de uma pessoa 

Terapeuta Ocupacional, com especialidade Contextos Sociais, podendo ser 

uma contração de Pessoa Física, por volume de serviço, ou de empresa. 

o Jurídico – Deve contar com um com duas pessoas, especialistas em Direito 

Contratual e Trabalhista. Normalmente gestores do direito tem um tipo de 

contrato diferenciado, podendo agir como empresa. Embora esta equipe não 

necessariamente se enquadra, à priori, na equipe de avaliação, é possível que 

venha trazer enorme contribuição.  

o Tecnologia – Em paralelo, buscaremos formar esta equipe, sob os mesmos 

critérios que as demais. Ela deve contar com desenvolvedores Web 

(Back/Front-end e Layout) e Mobile, Engenheiro/a de Inteligência Artificial, 

Cientista de Dados, UX/UI, Gerente de Informação/Banco de Dados, uma 

equipe terceirizada de BI e DPO, com foco em análise de mercado e ETL, 

uma equipe terceirizada de Segurança da Informação, especialista em 

Pentest e DLP, além de um corpo operacional e de suporte. As formas de 

contratação para a estruturação desta plataforma deverão variar o longo do 

processo. 

o Marketing – É de suma importância ter uma equipe, preferencialmente 

terceirizada, mas com um coordenador interno, que esteja pronta para 

trabalhar com impulsionamento das oportunidades geradas a partir das 

conexões geradas pelos algoritmos de sistema. Haverá um forte trabalho de 

Outbound (marketing de interrupção) direcionado aos usuários da 

Plataforma, trazendo pra eles oportunidades de formações diversas e 

trabalho, participação e desenvolvimento de projetos, parcerias de compra e 

venda, entre outras coisas. Contudo esta equipe ainda será importante para 

tratar toda a produção de conteúdo (Inbound) gerada neste site, deixando o 

texto mais didático, palatável e em parceria com toda a equipe de Avaliação, 



sobretudo a de gameficação, para auxiliar mutualmente os usuários, e 

inclusive atrair mais novos clientes para a Plataforma. 

o Financeiro – Será uma pessoa contratada para isto, ainda que em regime de 

MEI. Acreditamos que esta poderia ser uma equipe não só para auxiliar nas 

questões internas, mas também poderia disponibilizar apoio para os usuários 

da Plataforma, com consultorias e treinamentos. É muito comum ver 

empresas tendo muitas dificuldades neste quesito, principalmente quanto 

mais complexo for os relacionamentos. E já há especialistas dentro do corpo 

do SEBRAE com esta expertise, prontas para cumprir esta função de apoio. 

o Contábil – Um contador externo para realizar suas funções para o projeto, 

em contrato de terceirização. O mesmo poderia ocorrer, como sugerido à 

equipe de Financeiro. 

o Administrativa/Operacional – além do corpo direcional do projeto, 

composto pelos sócios da Arrecife Digital, e corpo de Conselheiros 

Executivos, composto por membros do SEBRAE, contaremos com um 

número não definido de pessoas como assistentes, nas secretarias, corpo 

técnico e operacional, que amparará de várias maneiras o projeto. 

 

• Etapa 3 – Cadastramento 

 

Sem dúvida esta será uma etapa relevante e trabalhosa. Provavelmente será o maior 

volume de trabalho da Equipe de Avaliação, depois da Análise de Dados (que virá depois desta, 

naturalmente), pelo menos inicialmente. Façamos uma separação simples, ainda que 

provisoriamente, com o intuito de definir elementos fundamentais de avaliação prévia. Assim 

imaginamos: 

 

o Equipe Interna 

▪ Área de atuação 

▪ Posicionamento 

o Parceiros 

▪ Segmentos 

▪ Razão Social 

▪ Posicionamentos 

▪ Objetivos 



o Clientes 

▪ Segmentos 

▪ Razão Social 

▪ Posicionamentos 

▪ Área de Interesse 

▪ Demandas 

 

• Etapa 4 – Análise de Dados 

 

A fase mais importante deste projeto. Depois das demais já em curso, todas as equipes 

serão fundamentais para atuar neste ponto. Será daqui que sairão a associação de grupos de 

relações entre usuários, as Conexões já citadas acima, bem como o surgimento de projetos, 

produtos e serviços que circularão esta Plataforma Social, fornecendo assim o valioso 

combustível que dará a dinâmica deste projeto. 

 

• Etapa 5 – Desenvolvimento da Plataforma 

 

Naturalmente, a partir do momento que a Equipe de Desenvolvimento estiver se 

formando, o projeto já terá iniciado. Há imprescindível que toda esta estrutura já esteja 

desenhada e o protótipo terá esta função. Rapidamente queremos ter uma versão funcional para 

que a Contratante tenha visibilidade de como se dará o processo. Imaginamos que o prazo para 

isto deva oscilar entre 3 e 6 meses para que já tenhamos passado pela Prova de Conceito, 

tenhamos passado pelo MVP e que o Beta já esteja em vias de apresentado. 

Como se trata de um projeto de Inovação Aberta, precisamos de algo rápido e prático, 

que coletivamente seja desenvolvido e que passe por inúmeras iterações e talvez 

(provavelmente) até readequações, para que tenhamos resultados sólidos e dinâmicos, como 

uma Rede Social deve ser. 

Precisaremos aceitar o fato de que muitos dos processos, inicialmente, serão manuais e 

um pouco travados. Contudo isto nos dará matéria-prima para um crescimento paulatino e 

sustentável. 

  



• Etapa 6 – Compatibilizações  

 

Será o caso desta etapa no começo. Todavia, criar as compatibilizações significa dar o 

primeiro passo rumo a validação desta Plataforma. Uma vez que os usuários sejam postos em 

grupos específicos, uma nova roda de Análise de Dados será iniciada. Porém, para que 

alcancemos a etapa seguinte, de “Geração de Negócios”, será necessária ainda mais minúcia 

nesta análise. Precisamos de uma participação extremamente ativa das Equipes de Avaliação, 

com anuência do Conselho Executivo, para que as combinações sejam feitas. E as possíveis 

combinações serão: 

 

o Entre membros da Equipe Interna 

o Equipe Interna com Parceiros Externos 

o Entre Parceiros Externos 

o Equipe Interna com Clientes 

o Parceiros Externos com Clientes 

o Entre Clientes 

 

Vale ressaltar que estas compatibilizações ainda não são oportunidades claras de 

negócio, embora acreditamos na espontaneidade das partes interessadas nesta direção. 

 

• Etapa 7 – Geração de negócios 

 

Seguindo esta trajetória, estes serão os esforços das equipes como um todo, 

principalmente as de Avaliação, Jurídica e de Marketing, que serão as principais responsáveis 

por: analisar os dados e traçar correspondências mais afinadas; avaliar as viabilidades legais 

que subjazem as oportunidades entre todas as partes interessadas e construir as bases jurídicas 

para sua concretização; e de divulga-las, de forma prática, simples e rápida, sempre no ímpeto 

de alcançar assertivamente a maior quantidade de usuários da Plataforma. 

 

• Etapa 8 – Entrega da versão Beta 

 

Acreditamos que em 9 meses já teremos completado esta tarefa. Agora a Plataforma já 

terá todas as suas funcionalidades básicas, ainda que em fase de teste, disponíveis para os seus 

usuários. 



• Etapa 9 – Implementação de melhorias contínuas no sistema 

 

Uma vez entregue a versão Beta, caberá às equipes somarem esforços em aperfeiçoa-la. 

Todas as equipes são relevantes, porém, há uma tendência de que nesta fase o fluxo de atuação 

de muitas delas comece a diminuir, principalmente com o desenvolvimento da lógica de 

Machine Learning, Inteligência Artificial e UX/UI. A tendência natural é que os algoritmos 

façam uma enorme parte do trabalho, embora todas as equipes ainda serão necessárias, só que 

para validar o que é produzido pela lógica sistêmica. 

 

• Etapa 10 – Entrega da Plataforma Social (versão 1.0) 

 

Por fim, depois de percorridos os 18 meses deste projeto, pretendemos entregar o 

sistema como idealizamos em seu protótipo. Após esta etapa, ficaremos à disposição do 

SEBRAE para controlar a Plataforma em seu favor, assim como em apoia-la em mais melhorias 

possíveis que estivermos aptos a atender. 

 

5. Cronograma Físico-Financeiro 

 

Natureza da despesa                                          

descrição dos serviços/atividades 
1º Mês 2º Mês 3º Mês 

Desenvolvimento da Plataforma (equipe) R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 

Coordenador de Desenvolvimento (equipe) R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 

Análise de Dados - BI e DPO (equipe) R$ 12.000,00 R$ 12.000,00 R$ 12.000,00 

Segurança Digital (equipe) R$ 17.000,00 R$ 17.000,00 R$ 17.000,00 

Gamificação + Designer (equipe) R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 

Empresa de Marketing Digital R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 

Coordenador de Marketing R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 

Recursos Humanos R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 

Psicólogo - Análises de Perfis R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 

Jurídico R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 

Contábil R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 

Financeiro R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 

Custos Administrativos R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 

Custos Operacionais R$ 6.600,00 R$ 6.600,00 R$ 6.600,00 

Custos Materiais e Equipamentos R$ 4.800,00 R$ 4.800,00 R$ 4.800,00 

Custos com Deslocamentos e Logística R$ 14.760,00 R$ 14.760,00 R$ 14.760,00 



Despesas Extras/Outras R$ 22.616,00 R$ 22.616,00 R$ 22.616,00 

Impostos R$ 38.560,28 R$ 38.560,28 R$ 38.560,28 

Porcentagem Mensal 5,56% 5,56% 5,56% 

Custo Mensal R$ 287.336,28 R$ 287.336,28 R$ 287.336,28 

Porcentagem Acumulada 5,56% 11,11% 16,67% 

Custo Acumulado R$ 287.336,28 R$ 574.672,56 R$ 862.008,84 

TOTAL GERAL R$ 5.172.053,04   

 

4º Mês 5º Mês 6º Mês 7º Mês 8º Mês 

R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 

R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 

R$ 12.000,00 R$ 12.000,00 R$ 12.000,00 R$ 12.000,00 R$ 12.000,00 

R$ 17.000,00 R$ 17.000,00 R$ 17.000,00 R$ 17.000,00 R$ 17.000,00 

R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 

R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 

R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 

R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 

R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 

R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 

R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 

R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 

R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 

R$ 6.600,00 R$ 6.600,00 R$ 6.600,00 R$ 6.600,00 R$ 6.600,00 

R$ 4.800,00 R$ 4.800,00 R$ 4.800,00 R$ 4.800,00 R$ 4.800,00 

R$ 14.760,00 R$ 14.760,00 R$ 14.760,00 R$ 14.760,00 R$ 14.760,00 

R$ 22.616,00 R$ 22.616,00 R$ 22.616,00 R$ 22.616,00 R$ 22.616,00 

R$ 38.560,28 R$ 38.560,28 R$ 38.560,28 R$ 38.560,28 R$ 38.560,28 

5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 

R$ 287.336,28 R$ 287.336,28 R$ 287.336,28 R$ 287.336,28 R$ 287.336,28 

22,22% 27,78% 33,33% 38,89% 44,44% 

R$ 1.149.345,12 R$ 1.436.681,40 R$ 1.724.017,68 R$ 2.011.353,96 R$ 2.298.690,24 

 

9º Mês 10º Mês 11º Mês 12º Mês 13º Mês 

R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 

R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 

R$ 12.000,00 R$ 12.000,00 R$ 12.000,00 R$ 12.000,00 R$ 12.000,00 

R$ 17.000,00 R$ 17.000,00 R$ 17.000,00 R$ 17.000,00 R$ 17.000,00 



R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 

R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 

R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 

R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 

R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 

R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 

R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 

R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 

R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 

R$ 6.600,00 R$ 6.600,00 R$ 6.600,00 R$ 6.600,00 R$ 6.600,00 

R$ 4.800,00 R$ 4.800,00 R$ 4.800,00 R$ 4.800,00 R$ 4.800,00 

R$ 14.760,00 R$ 14.760,00 R$ 14.760,00 R$ 14.760,00 R$ 14.760,00 

R$ 22.616,00 R$ 22.616,00 R$ 22.616,00 R$ 22.616,00 R$ 22.616,00 

R$ 38.560,28 R$ 38.560,28 R$ 38.560,28 R$ 38.560,28 R$ 38.560,28 

5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 

R$ 287.336,28 R$ 287.336,28 R$ 287.336,28 R$ 287.336,28 R$ 287.336,28 

50,00% 55,56% 61,11% 66,67% 72,22% 

R$ 2.586.026,52 R$ 2.873.362,80 R$ 3.160.699,08 R$ 3.448.035,36 R$ 3.735.371,64 

 

14º Mês 15º Mês 16º Mês 17º Mês 18º Mês 

R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 

R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 

R$ 12.000,00 R$ 12.000,00 R$ 12.000,00 R$ 12.000,00 R$ 12.000,00 

R$ 17.000,00 R$ 17.000,00 R$ 17.000,00 R$ 17.000,00 R$ 17.000,00 

R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 

R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 

R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 

R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 

R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 

R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 

R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 

R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 

R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 

R$ 6.600,00 R$ 6.600,00 R$ 6.600,00 R$ 6.600,00 R$ 6.600,00 

R$ 4.800,00 R$ 4.800,00 R$ 4.800,00 R$ 4.800,00 R$ 4.800,00 

R$ 14.760,00 R$ 14.760,00 R$ 14.760,00 R$ 14.760,00 R$ 14.760,00 

R$ 22.616,00 R$ 22.616,00 R$ 22.616,00 R$ 22.616,00 R$ 22.616,00 

R$ 38.560,28 R$ 38.560,28 R$ 38.560,28 R$ 38.560,28 R$ 38.560,28 



5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 

R$ 287.336,28 R$ 287.336,28 R$ 287.336,28 R$ 287.336,28 R$ 287.336,28 

77,78% 83,33% 88,89% 94,44% 100,00% 

R$ 4.022.707,92 R$ 4.310.044,20 R$ 4.597.380,48 R$ 4.884.716,76 R$ 5.172.053,04 

 

6. Requisitos de aplicação 

 

Para o sucesso desta proposta, faz-se necessário, em primeiro lugar, que todo o trabalho 

ocorra com a participação irrestrita do SEBRAE, no tocante ao fornecimento de suas expertises 

e estruturas. É mandatório também a participação profundamente coletiva de todas as múltiplas 

equipes a serem estruturadas. Esta Plataforma poderá ter, não só possibilidade de agregar um 

enorme valor às dinâmicas existentes no SEBRAE, como também servirá para que ela mesma 

esteja em constante evolução. 

Cada etapa desta proposta deverá ser validada por um corpo consultivo composto por 

responsáveis do SEBRAE e pela Direção da Arrecife Digital.  

Nossa proposta compreende que estas mudanças alavancadas pela Revolução 4.0 

poderão trazer e enorme alheamento nos processos de trabalho, podendo levá-los a uma 

extinção em massa da maioria das posições de trabalho. Porém, a despeito do que robôs e 

inteligências artificiais venham a ocupar o lugar humano, nunca, sob qualquer hipótese 

cognoscível até então, elas substituirão as dinâmicas presentes nos relacionamentos 

interpessoais, tampouco o valor contido nestes. Ainda que seja necessária uma verdadeira 

redefinição da própria concepção de trabalho, será só coletivamente que a humanidade poderá 

se reinventar e assim, se perpetuar. 


