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Contextualização 

Nos últimos anos, a sociedade e o mercado empresarial vêm sendo impactados por uma dinâmica 

de inovações sem precedentes. Trata-se de uma nova revolução que pode ser comparada a outras 

que já vivemos, como a Agrícola e a Industrial, mas exponencialmente mais rápida. Essa revolução 

combina várias tecnologias e disciplinas diferentes, e tem um impacto sistêmico, que envolve países, 

empresas, indústrias e a sociedade como um todo. Segundo Klaus Schwab, fundador e presidente 

do Fórum Econômico Mundial "ainda não entendemos a velocidade e amplitude dela. Imagine a 

possibilidade de bilhões de pessoas conectadas por dispositivos móveis dando origem a um poder 

de processamento, recursos de armazenamento e acesso ao conhecimento sem precedente". 

É difícil prever com precisão e detalhe como vamos ter de nos estruturar nos próximos anos, que 

parâmetros prevalecerão, de que maneira os modelos produtivos vão mudar ou, até mesmo, que 

competências teremos de adquirir como indivíduos para ser capazes de enfrentar o futuro. O que 

está claro e facilmente decifrável é que a tecnologia já está desempenhando e vai desempenhar 

ainda mais um papel fundamental nessa mudança, e nós, teremos de decidir como queremos viver 

com isso e de que maneira vamos querer nos adaptar às mudanças que vão surgir. O fato é que 

qualquer estratégia empresarial precisa ter novas estratégias e modelos de negócios que considerem 

a centralidade do digital em um mundo conectado e em rede. 

Esse movimento é irreversível e seus impactos já são perceptíveis no mercado e na economia. A 

Universidade de Columbia assegura que não menos de 40% dos atuais negócios de fato morrerão 

nos próximos 10 anos; assim como, de acordo com previsões da Business Insider, 75 mil lojas serão 

fechadas nos EUA até 2026. Somente no primeiro trimestre desse ano, num contexto favorável de 

crescimento econômico, foram fechadas mais lojas nos EUA do que em todo ano de 2018, cerca de 

6 mil, contra a abertura de apenas 2.600 para o ano inteiro. 71% das lojas do segmento de roupas 

simplesmente deixarão de existir. Nos próximos 8 anos, estima-se que o e-commerce dominará 25% 

do varejo na maior economia do planeta, exatamente o que a China já é hoje. No Brasil, o varejo 

eletrônico alcança apenas 5%, mas suas taxas de crescimento são imensamente maiores do que a 

modalidade de vendas físicas.  

O Brasil, que figura em posições desvantajosas nos principais rankings de competitividade, 

produtividade e inovação do mundo, perdeu 220 mil lojas entre 2014-17, segundo dados da CNC, 

existindo hoje cerca de 12.500 fechadas apenas nos 522 shopping centers listados. O drama do 

comércio de rua tradicional é ainda maior, pois em boa medida, deve-se sua decadência à 

precarização da vida urbana e à concorrência dos citados shopping centers. Outro setor que sofre 

fortemente com a globalização e a era digital é a indústria, que desde os anos 80 vem sofrendo 

intensa desindustrialização em todo território nacional.  

Em Pernambuco, de acordo com dados da Receita Federal, existem 475.987 pequenos negócios, 

sendo 1.415 (0,29%) do Agronegócio, 76.652 (16,10%) de Indústria, 194.178 (40,79%) de comércio e 

203.572 de Serviços (42,77%). Estes números revelam uma forte predominância dos setores do 

comércio e serviço e expõem a vulnerabilidade de parte majoritária do tecido econômico do estado 

ao que já se convenciona chamar de "apocalipse do varejo". Novos negócios suportados por 

estratégias digitais entregam maior valor, conveniência e comodidade a um cliente cada vez mais 

empoderado pelo acesso facilitado às novas tecnologia digitais, em especial aquelas que asseguram 

mobilidade. De acordo com a pesquisa Transformação digital das MPEs em 2018 feita pelo Sebrae 

Nacional, 76% dos empresários pernambucanos acessam a internet, mas apenas 19% das 

empresas possuem site na internet e 43% vendem por meio de algum canal digital. Esse mesmo 

percentual é apresentado no estudo Feira Digital, realizado pela CDL Santa Cruz do Capibaribe, que 

identificou que 40% das vendas são feitas via whatsapp, 30% pelo instagram, 24% no facebook, 5% 

por meio de loja online e apenas 1% via Mercado Livre. No mesmo estudo, apresenta que 3 em cada 

10 clientes já diminuíram suas viagens a Santa Cruz por conta das vendas online, mas em alguns 

casos passaram a comprar mais. Isso demonstra que o estado de Pernambuco se comporta à 



semelhança do que ocorre nos contextos nacional e internacional comentados anteriormente; e que, 

utilizando as plataformas digitais de forma estratégica, os pequenos negócios têm muito a se 

beneficiar, reduzindo os riscos da concorrência do e-commerce e se apropriando das novas 

possibilidades destas mesmas tecnologias digitais. 

Como já mencionado, não é apenas o setor do comércio e serviços que sofrem os impactos das 

transformações tecnológicas. Segundo o Boston Consulting Group, as tecnologias que estão 

transformando a estrutura produtiva e que sustentam o conceito da chamada Indústria 4.0 ainda 

estão no início, mas já apresentam resultados potencialmente transformadores - robôs autônomos; 

internet das coisas em nível industrial; manufatura aditiva; integração de sistemas horizontais e 

verticais; simulação; realidade aumentada; big data e análises; processamento e armazenamento de 

dados em nuvem; segurança cibernética. 

É uma revolução rápida e silenciosa da qual não há como voltar. Uma situação que nos convoca a 

agir com urgência e exige um movimento para a transformação digital, que significa adaptar 

processos e modos de ação à nova realidade, considerar outras maneiras de fazer as coisas de uma 

forma mais transversal e colaborativa, mais intuitiva e também mais democrática. Falar de 

transformação digital significa falar da transformação do negócio. De pequenos a grandes negócios, 

os impactos já estão sendo sentidos e, muito em breve, muitos deles serão substituídos por serviços 

de maior valor agregado que aproveitarão as novas tecnologias para gerar um impacto direto sobre a 

apresentação de resultados e sobre a experiência com o cliente.  

O porte do negócio é um ponto importante a se destacar nesse contexto. Muitas vezes os pequenos 

negócios esbarravam com a escassez de recursos financeiros para competir de forma igualitária com 

grandes empresas. A transformação digital, além de democratizar acesso a recursos tecnológicos, 

acrescenta ao cenário o ingrediente agilidade, no que diz respeito à capacidade de se adaptar e de 

transformar os negócios. Experimentar a aventura e a arte de ser uma startup é um dos grandes 

desafios que se colocam às empresas. A arte de ser rápida, flexível, adaptável e inovadora. A arte de 

quebrar paradigmas como o da propriedade, por exemplo, partindo para a recomendação e 

aproximação com o mercado, já que uma das soluções para a transformação passa pela capacidade 

de se relacionar com ecossistemas de inovação. 

A transformação digital é uma prioridade na agenda do Sistema Sebrae, simultaneamente à 

preocupação de colocar em prática, de forma cada vez mais efetiva, a sua missão de promover a 

competitividade e o desenvolvimento dos pequenos negócios. Ao abraçar o desafio da transformação 

digital, o Sebrae tem de assumir essa mudança, e, necessariamente, incorporar novas metodologias: 

na liderança, nas áreas de operações, nos modelos de trabalho, nos instrumentos de coleta e análise 

da informação, até a gestão da experiência do cliente.  

Para o Sebrae Pernambuco, um dos principais desafios é estabelecer conexões mais firmes com o 

futuro e trazê-lo para o cerne de sua estratégia. Para isso, foram definidos oito tópicos que 

contribuirão com o sucesso da instituição e de seus clientes, conforme detalhado abaixo: 

1. Compreender as características estruturantes do mundo do século 21. Seja nas relações 

econômicas, sociais, políticas, familiares. A vida é essencialmente digital, móvel, conectada e 

em rede;  
2. Entender o comportamento do novo consumidor, o consumidor digital, aquele cidadão 

anônimo que vive a transição entre o hábito antigo de sair de casa para adquirir os produtos 

e serviços e o novo costume de fazer o mesmo por meio de um simples dispositivo digital;  
3. Reconhecer o drama real do cliente do Sebrae, tendo em vista que o principal problema das 

MPEs é que estão perdendo conexão com seu cliente;  
4. Reconfigurar radicalmente o portfólio de produtos (informações, conteúdos, metodologias de 

trabalho) colocados à disposição do cliente, com o objetivo de preencher o gap digital 

referido acima;  
5. Preservar a relevância do Sebrae no tecido institucional de fomento à economia do país por 

meio da utilização de novas tecnologias, analytics, big data, inteligência artificial que 

permitam conhecer cada vez mais o comportamento das pessoas, suas necessidades, suas 

preferências;  



6. Disponibilizar os conhecimentos que existem espalhados pelo universo digital para o 

pequeno negócio por meio de plataforma digital, possibilitando que o Sebrae deixe de prover 

diretamente conhecimentos proprietários ou adquiridos de terceiros com base em suas 

próprias referências e passaria a disponibilizar conhecimentos infinitos gerados por outros 

agentes da rede. Plataforma e curadoria seriam assim os principais produtos de um novo 

Sebrae; 
7. Priorizar o desafio da transformação digital considerando três pilares essenciais, além da 

tecnologia em si: pessoas, estratégia e cultura, incorporando o máximo de sinais do futuro no 

seu desenho; 

8. Reconfigurar o modelo de gestão hierárquico e burocratizado. 

Portanto, para promover a transformação digital interna e de seus clientes, o Sebrae Pernambuco 

entende que a inovação deve envolver seus colaboradores e se dar de forma aberta, possibilitando a 

conexão com ecossistemas externos e diversos de inovação e negócios que possam contribuir com 

a construção do novo Sebrae. 

 

Justificativa para Encomenda Tecnológica (ETEC) 

Ao longo dos seus 47 anos de história, o Sebrae passou por várias transformações para se manter 

na vanguarda da causa em prol dos pequenos negócios. A primeira mudança mais expressiva 

ocorreu nos anos 90, quando aumentou seu alcance de atuação e diversificou seus produtos. 

Contudo, como consequência, centralizou a sua gestão, inflou a sua estrutura-meio, burocratizou-se, 

perdeu velocidade, o que representa desvantagem competitiva nos dias de hoje. Uma década após, 

a transformação mais relevante foi realizada por meio de um amplo reposicionamento estratégico 

denominado de A Reinvenção, que acarretou a priorização do esforço de escalar dos milhares para 

os milhões de pequenos negócios atendidos, com abordagens essencialmente analógicas, gerando 

uma forte cultura de metas. Isso fez com que o Sebrae se distanciasse do seu cliente e focasse em 

métricas internas (como número de atendimentos ou percentual de satisfação com a instituição).  

Mas o atual contexto digital requer o desenvolvimento de novos modelos de negócios e na gestão 

das organizações. As mudanças estão ocorrendo de uma forma tão acelerada que a sobrevivência 

de muitas organizações está em jogo caso não consigam se adaptar à era digital. E o Sebrae não 

está imune a isso, pelo contrário, vem sendo radicalmente desafiado a mudar sua forma de atuação 

para continuar sendo relevante para os pequenos negócios. Isto é, para sobreviver. Isso tem impacto 

direto em metodologias, soluções, produtos, mas principalmente em seu modelo de negócio. A 

transformação é urgente. 

Por conta disso a instituição precisa inovar substancialmente para atender e gerar entregas 

relevantes para o seu cliente nesse novo contexto de negócio. Isso requer um reposicionamento 

estratégico suportado por inovações tecnológicas, de processos, de gestão, culturais e outras que 

guardam um forte grau de risco tecnológico, tendo em vista que o que precisa ser feito hoje jamais foi 

vislumbrado anteriormente e nem está disponível nas prateleiras do provedores de soluções de 

mercado. Este entendimento está em conformidade com o Decreto nº 9.283/18 e a descrição do 

instrumento Encomenda Tecnológica, que define risco tecnológico como: (...) possibilidade de 

insucesso no desenvolvimento de solução, decorrente de processo em que o resultado é incerto em 

função do conhecimento técnico-científico insuficiente à época em que se decide pela realização da 

ação. 

Dentro desse contexto de incertezas e a necessidade de promover uma inovação que seguramente 

guarda características de radicalidade e demanda conhecimentos multidisciplinares e distribuídos 

entre diversos atores (academia, setor produtivo estruturado, startups, etc), o Sebrae Pernambuco 

entende que a forma mais assertiva, econômica e efetiva para alcançar os objetivos esperados é por 

meio de um programa de inovação aberta. A inovação aberta corresponde a uma série de 

abordagens de inovação cujo elemento base é a inovação feita além dos departamentos de pesquisa 

e desenvolvimento das organizações. Em outras palavras, inovação aberta incorpora esforços 

conjuntos de iniciativas internas à organização e a terceirização ou combinação de várias entradas 



advindas do ambiente externo, durante o processo de concepção e desenvolvimento dos produtos 

(RAHMAN E RAMOS, 2010). 

De acordo com o art. 27 do decreto nº 9.283 de 7 de fevereiro de 2018, os órgãos e as entidades da 

administração pública poderão contratar diretamente ICT pública ou privada, entidades de direito 

privado sem fins lucrativos ou empresas, isoladamente ou em consórcio, voltadas para atividades de 

pesquisa e de reconhecida capacitação tecnológica no setor, com vistas à realização de atividades 

de pesquisa, desenvolvimento e inovação que envolvam risco tecnológico, para solução de problema 

técnico específico ou obtenção de produto, serviço ou processo inovador, nos termos do art. 20 da 

Lei nº 10.973, de 2004 , e do inciso XXXI do art. 24 da Lei nº 8.666, de 1993 . 

Tendo em vista que o Sebrae é uma empresa privada e segue o rito estabelecido em seus 

regulamentos internos, o regulamento de licitações e de contratos do Sistema SEBRAE contempla 

no inciso XIX no art. 9º a dispensa de licitação nas contratações de encomenda tecnológicas, 

observadas as regras definidas pela Legislação do Marco Legal de Inovação, nos termos da Lei nº 

10.973, de 2004, alterada pela Lei nº 13.243, de 2016 e do Decreto nº 9.283, de 2018. 

 

Objetivos da Encomenda Tecnológica 

De acordo com o professor da Columbia Business School, David Rogers, a transformação digital tem 

cinco fundamentos essenciais: cliente (não são mais alvo de vendas, mas sim parceiros de inovação 

e principais influenciados por estarem conectados e em rede); competição (os maiores desafiadores 

são empresas estranhas ao seu setor e não mais seu concorrente direto); dados (tomada de decisão 

baseada em dados e não em achismo); inovação (inovações baseadas no aprendizado contínuo e 

experimentações rápidas); e valor (proposta de valor definida pela evolução da necessidade dos 

clientes). Alinhado a esse conceito, o Sebrae Pernambuco, ao colocar o cliente no centro da sua 

estratégia, necessita de suporte para enfrentar os seus dois grandes desafios para os próximos 10 

anos:  

1. 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. 
2. 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. 

Como já dito, a resolução desses desafios se dará segundo uma abordagem de inovação aberta, 

conduzida por uma ICT (Instituição Científico-Tecnológica) de referência no ecossistema de inovação 

de Pernambuco, Estima-se que esses dois grandes desafios acima sejam desdobrados em 30 

problemas essenciais e relevantes para os pequenos negócios e para o Sebrae Pernambuco, sendo 

este o cerne da presente encomenda tecnológica, a ser executada dentro de um prazo máximo de 18 

meses. Considerando que as equipes internas terão papel ativo na construção das soluções destes 

problemas, o Sebrae constituirá cerca de 30 “Startup Teams”, que são equipes internas que atuarão 

no modelo startup (agilidade, cocriação, prototipação constante, capacidade de modelar negócios 

escaláveis etc) e em estreita cooperação e articulação com a ICT selecionada para o 

desenvolvimento da Encomenda Tecnológica..  

Ou seja, para cada problema será criado um Startup Team, o qual contará com apoio de consultoria 

residente especializada em gestão de inovação e estruturação de startups. Esta consultoria fará o 

acompanhamento dos trabalhos, dará orientação técnica, formação complementar, mentoring e 

outras atividades necessárias ao desenvolvimento das soluções inovadoras esperadas de cada time 

em completa integração com a ICT.  

Espera-se da ICT ampla capacidade de agregar instituições e empresas especializadas e 

competência para execução de metodologia de inovação aberta, num prazo de 18 meses, que 

contemple até 30 soluções tecnológicas de forma colaborativa com técnicos do Sebrae, empresas 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm#art20
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm#art20
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art24xxxi


inovadoras e ecossistemas de inovação, considerando a possibilidade da evolução das soluções 

(PoC, Protótipo, MPV não funcional, MVP funcional).  

Para prover algumas das soluções tecnológicas a serem desenvolvidas no projeto, possivelmente 

será necessário vincular outras competências organizacionais, que precisam ser consideradas, como 

estratégia, modelos de negócio, processos, produtos.  

Nesta fase de consulta preliminar para a encomenda tecnológica, o que se espera das ICTs são 

contribuições para aprimoramento do presente documento, notadamente quanto aos aspectos 

relacionados (i) ao escopo, à descrição da necessidade e a natureza do problema macro objeto da 

Encomenda; (ii) à própria justificativa para utilização do dispositivo Encomenda Tecnológica; e (iii) 

aos objetivos da Encomenda e uma visão geral dos produtos, serviços ou processos inovadores a 

serem desenvolvidos. 

  

 


