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APRESENTAÇÃO INICIAL 

O Sebrae Open Innovation lança neste dia 03 de março de 2021 inscrições para o Primeiro 

Ciclo de Inovação aberta do programa, que tem como objetivo identificar e desenvolver 

soluções inovadoras que se conectem e sejam capazes de resolver os desafios identificados 

pelo SEBRAE-PE, bem como fomentar o ecossistema de inovação do Brasil. Cada projeto 

selecionado poderá receber investimento estimado em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) na 

Fase de Desenvolvimento de MVP e R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) se seguir para a Fase 

de Evolução e Go-To-Market, a depender de negociação futura de escopo e orçamento a ser 

aprovado pelo comitê técnico da Encomenda Tecnológica do SEBRAE-PE. 

A iniciativa é conduzida pelo OIL - Open Innovation Lab,  do Porto Digital que identifica, através 

de Ciclos de Inovação Aberta, desafios em empresas e as conecta com pessoas físicas, startups, 

consórcios, ICTs ou qualquer outra pessoa jurídica capaz de implementar soluções inovadoras 

que tenham potencial para resolver os desafios identificados. As iniciativas do OIL já geraram o 

desenvolvimento de mais de 80 MVPs (Mínimo Produto Viável) e a aceleração de 12 soluções, 

com investimentos gerais que chegam a acumular o montante de mais de R$ 3.000.000,00 

(três milhões de reais). 

Este regulamento apresenta as regras e os critérios estabelecidos pelo Núcleo de Gestão do 

Porto Digital (NGPD) e pelo SEBRAE-PE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas de Pernambuco) para desenho da participação no Primeiro Ciclo de Inovação Aberta 

do Sebrae Open Innovation. 

O Sebrae Open Innovation é um programa de inovação desenvolvido em parceria entre o 

SEBRAE-PE, o Porto Digital, CESAR, Softex e Cin-UFPE com o objetivo de engajar a comunidade 

de inovação a encontrar soluções tecnológicas capazes de responder aos desafios identificados 

pelo SEBRAE-PE. 

As soluções classificadas neste Ciclo de Inovação passarão por etapa de ideação, validação e 

desenvolvimento de MVP (Mínimo Produto Viável) - além disso, serão realizadas consultorias 

customizadas para evolução e Go-To-Market das soluções e as equipes selecionadas irão 

interagir diretamente com o time.  

A sistemática foi construída para que seja possível o desenvolvimento concreto de soluções 

inovadoras, que envolvam risco tecnológico, através da integração de diversos atores e da 

realização de atividades de PD&I. Neste instrumento, pois, serão apresentadas informações 

sobre o processo e cronograma detalhado que deverá ser seguido durante todo o ciclo. 

O risco tecnológico de uma solução está intimamente relacionado com a ausência de resposta 

disponível, ou seja, com uma falha no mercado (capaz de resolver o problema abordado). 

Segundo a ABDI – Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial isto acontece dada a 

natureza incerta e os altos custos de um processo de inovação, incluindo P&D, muitas vezes 

vinculado à solução de problemas passados e socialmente construídos. 

O Sebrae Open Innovation planeja- investir ao longo do programa em um total de até 10 

soluções na Fase de Go-To-Market, que atendam aos desafios destacados em seu Plano 

Estratégico (2020-2023)para entender melhor consulte o documento O SEBRAE e o Futuro - 

http://bit.ly/SEBRAE-Futuro.  
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1.1.  Sobre a chamada 

O Primeiro Ciclo OIL de Inovação Aberta do SEBRAE-PE visa obter soluções inovadoras para 

alcançar dois de seus desafios institucionais, a saber: 

 
(i) 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. 

 
(ii) Formar uma nova clientela para o futuro próximo, por meio da conquista, desde já, 

do mindshare dos futuros empreendedores que não enxergam no SEBRAE-PE de hoje 
uma referência para estruturação de negócios do amanhã.  

A instituição, uma grande evangelista do pequeno negócio, foi criada e continua com a missão 

de promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável dos pequenos negócios e 

fomentar o empreendedorismo. Atualmente, o SEBRAE-PE vem atuando em duas grandes 

vertentes: (i) A político-institucional, voltada para a inclusão empresarial e para a melhoria das 

condições de mercado; e (ii) Empresarial, com vistas à melhoria da performance dos negócios 

já estabelecidos no mercado e mais estruturados. 

Este Ciclo de Inovação Aberta será baseado na metodologia OIL (Open Innovation Lab) do 

Porto Digital que será evoluída especialmente para o contexto do SEBRAE-PE. A ideia é atrair 

os principais agentes de inovação dos ecossistemas de inovação visando desenvolver novas 

soluções tecnológicas para os dois desafios. A intenção é conduzir a concepção e o 

desenvolvimento de soluções que possam resolver os desafios identificados, seja em parte ou 

na sua totalidade. Destaca-se que o referido programa foi contratado através da modalidade 

de Encomenda Tecnológica. Dessa forma, no processo de seleção também será considerado o 

grau de inovação e TRL (Nível de Maturidade Tecnológica) das soluções, não contemplando, 

portanto, soluções prontas, que já estejam disponíveis no mercado.  

O Ciclo de Inovação Aberta consistirá em quatro fases: Articulação de Inovação Aberta, 

Ideação e Validação, Desenvolvimento de Produto Mínimo Viável (PMV) e Evolução e Go-To-

Market da solução – essas quatro fases acontecerão num período de aproximadamente 6 

(seis) meses.  

Ao final das quatro fases do ciclo, a expectativa é de investir em soluções para Evolução e Go-

To-Market dos produtos de inovação. 

Os desafios escolhidos pelo SEBRAE-PE para este Primeiro Ciclo estão dispostos na Tabela 1 a 

seguir, bem como no Anexo I deste regulamento e disponíveis para download no site oficial da 

chamada: www.oisebrae.com.br. 

 

TEMA DESAFIO 

Competitividade do negócio 

tradicional na economia digital 

Como poderíamos apoiar o empresário tradicional a adequar seus 

modelos de negócios (processos de relacionamento, produção e 

entrega de valor) para o on-line, visando aumentar suas vendas? 

1. INFORMAÇÕES GERAIS 
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TEMA DESAFIO 

Artefatos inteligentes para a 

Transformação Digital do 

SEBRAE 

Como poderí-amos ajudar o colaborador do SEBRAE a mapear, 

qualificar e recomendar soluções internas e de mercado, por meio 

de artefatos digitais, para realizar entregas de valor mais assertivas 

e ágeis? 

MEI Mais Empresário 

Como podemos auxiliar o Microempreendedor Individual (MEI) a 

organizar a gestão do seu negócio de forma fácil, interativa e 

flexível, incluindo rotina de trabalho, gestão financeira, carteira de 

cliente e burocracias considerando sua dinâmica de  trabalho? 

Habilidades empreendedoras 

do jovem 

Como poderíamos ajudar o jovem a identificar, desenvolver e 

medir suas habilidades sócio-emocionais (soft skills) de forma a 

melhor direcionar sua carreira empreendedora? 

SEBRAE no mindshare do jovem 

Como poderíamos conquistar o mindshare dos jovens para que 

reconheçam o SEBRAE como parceiro na criação de negócios 

inovadores do futuro, aumentando sua atração e retenção como 

clientes? 

Modelagem de novos negócios 

inovadores 

Como poderíamos dar condições para que jovens criem novos 

empreendimentos inovadores, de forma colaborativa e articulados 

com ecossistemas de negócios e que façam sentido para suas 

realidades de mercado? 

Tabela 1 - Desafios do Primeiro Ciclo de Inovação do SEBRAE–PE. 

Esta chamada e seu Ciclo obedecem ao disposto no Contrato n.º 078/2020 

(http://bit.ly/Contrato_78_2020) firmado entre o Núcleo de Gestão do Porto Digital – NGPD e 

o SEBRAE–PE. 

 

1.2. Dos benefícios 

O Primeiro Ciclo do Sebrae Open Innovation inclui os seguintes benefícios às empresas, 

instituições, ICTs, entre outros participantes que atenderem a todos os requisitos previstos 

neste Regulamento e forem classificadas em todas as etapas do processo: 

a. Possibilidade de investimento financeiro estimado em R$ 40.000,00 (quarenta 

mil reais) para desenvolvimento de MVP de cada solução classificada; 

b. Possibilidade de investimento financeiro estimado em R$ 200.000,00 

(duzentos mil reais) e consultoria customizada em cada solução durante a 

quarta fase do Ciclo de Inovação (Evolução e Go-To-Market); 

c. Propriedade intelectual compartilhada, podendo a empresa colaboradora 

explorar a solução desenvolvida junto a instituições terceiras interessadas, em 

termos a serem negociados pelas partes e conforme item 4 do Regulamento; 

d. Envolvimento no Ecossistema de Inovação nacional e fácil acesso a potenciais 

clientes/usuários do SEBRAE-PE; 

e. Mentoria especializada em design, agile, lean startup e business durante as. 

Fases de prototipagem e MVP; 
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f. Disponibilidade de equipe exclusiva do SEBRAE-PE para fornecer informações 

necessárias e fazer conexões com os clientes. 

 

1.3. Cronograma do Primeiro Ciclo de Inovação Aberta SEBRAE-PE 

Na Tabela 1 a seguir estão apresentadas as principais datas referentes ao Primeiro Ciclo de 

Inovação Aberta do SEBRAE-PE por atividade, organizadas por fase: 
 

FASE ATIVIDADE PERÍODO 

ARTICULAÇÃO DE 
INOVAÇÃO ABERTA 

Abrir Chamada do 1º Ciclo 03/03/2021 

Realizar Live on boarding 04/03/2021 

Inscrição nos Desafios 03/03 a 24/03/2021 

Oportunidade de reunião de esclarecimento com 
especialistas SEBRAE-PE (a ser informado data/hora aos 
interessados 

08/03 a 19/03/2021 

Análise e Seleção (interna) 25/03 a 14/04/2021 

Resultado da seleção para a fase de Ideação e Validação 15/04/2021 

IDEAÇÃO E 
VALIDAÇÃO 

Fase de Prototipagem Gerenciada* 26/04 a 25/05/2021 

Pitch de apresentação dos Protótipos 26/05/2021 

Análise e Deliberação das soluções (interna) 26/05 a 02/06/2021 

Resultado de aprovados para fase de Desenvolvimento 
Gerenciado de MVPs 

03/06/2021 

DESENVOLVIMENTO 
DE MVP 

Fase de Desenvolvimento Gerenciado de MVPs ** 
26/04 a 30/06 ou 07/06 a 

06/08/2021 

Pitch de apresentação dos MVPs 01/07 e 09/08/2021 

Análise e Deliberação (interna) dos MVPs  01 a 08/07 e 09 a 13/08/2021 

Resultado da seleção para a fase de Evolução e Go-To-
Market das soluções 

08/07 e 13/08/2021 

GO-TO-MARKET Evolução e Go-To-Market de até 10 soluções A partir 08/07/2021 

Tabela 2 - Cronograma do Primeiro Ciclo de Inovação Aberta do SEBRAE-PE 

*IMPORTANTE: O SEBRAE-PE poderá, caso considere pertinente, investir no Desenvolvimento 

do MVP (terceira fase) de uma solução classificada sem a necessidade de que esta solução 

passe pela etapa de prototipagem na fase de Ideação e Validação (segunda fase), caso 

identifique que a solução em questão é estratégica para a Instituição. 

**IMPORTANTE: Todas as soluções terão o mesmo período de tempo de Fase 2 – Ideação e 

Validação (Prototipagem gerenciada) e Fase 3 - Desenvolvimento de MVP, sendo 30 dias para a 

primeira e 60 dias para a segunda. 

  



 

7 

 

O Primeiro Ciclo de Inovação Aberta do SEBRAE-PE é composto por quatro fases, onde a 

primeira se refere ao momento de lançamento da chamada, no qual os interessados acessam 

os desafios propostos pelo SEBRAE-PE e se inscrevem para participarem do processo seletivo 

para o desenvolvimento de um produto ou serviço de inovação. A segunda fase se baseia no 

desenho da solução dos desafios (Ideação e Validação – Prototipagem) e a terceira remete ao 

desenvolvimento do Mínimo Produto Viável (MVP) da solução. Já na quarta fase, ao final do 

ciclo, conforme destacado anteriormente, existe a possibilidade de investimento por parte do 

SEBRAE-PE para contribuir com o desenvolvimento da solução e o Go-To-Market da solução. 

A participação dos inscritos em parte ou no total das fases não garante que a solução será 

escolhida para ser investida, visto que em cada uma dessas fases está previsto um momento 

de seleção por parte do SEBRAE-PE e seu Comitê Técnico. As seleções contínuas possuem o 

objetivo de avaliar quais participantes continuarão e quais não estarão mais no processo - 

assunto que será melhor explanado no Item 3 deste regulamento. 

A seguir, serão detalhadas as dinâmicas gerais de cada uma das fases. Antecipadamente, no 

entanto, fica exposto neste documento a fundamental necessidade da presença do 

empreendedor da solução em todas as etapas do Ciclo de Inovação. 

 

2.1. Articulação de Inovação Aberta 

A primeira fase do Ciclo de Inovação é dividida em quatro atividades, sendo elas: a Abertura 

das Inscrições, live On Boarding, participação nas Reuniões de Esclarecimento de Desafios e, 

por último, o preenchimento do “Formulário de Inscrição de Desafios”.  

1. Abertura da Chamada e Live On Boarding: 

A abertura da chamada será lançada no site do projeto, disponível em www.oisebrae.com.br, a 

partir de 03 março 2021. As inscrições, realizadas inteiramente de modo online, através de um 

formulário específico, seguirão até o dia 24/03/2021. Já a Live On Boarding, com objetivo de 

apresentar os desafios ao público, destacar os principais pontos referentes às regras da 

chamada e sanar possíveis dúvidas dos proponentes, será realizada através da plataforma do 

YouTube do SEBRAE-PE em 04 de março 2021, às 16h no seguinte link: http://bit.ly/Live-

Sebrae-OI-Chamada. 

2. Reuniões de esclarecimento dos desafios, com especialistas do SEBRAE-PE: 

Os briefings de Inovação dos desafios serão divulgados no site da chamada 

www.oisebrae.com.br. Para melhor entendimento dos problemas e oportunidades será 

realizada uma ou mais - dependendo da demanda – videoconferências com representantes do 

SEBRAE-PE. O objetivo desse momento é contextualizar os proponentes acerca dos desafios e 

sanar demais dúvidas técnicas dos interessados. Em cada videoconferência os representantes 

do SEBRAE-PE abordarão um eixo de desafio e responderão às perguntas dos participantes 

relacionadas a esse eixo. Ademais, a videoconferência acontecerá através da plataforma do 

Google Meets (ou similar), de maneira inteiramente online. A agenda das reuniões e os links 

2. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
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de acesso serão disponibilizados até o dia 05 de março de 2021, no site do projeto: 

www.oisebrae.com.br. 

Atenção: as reuniões de esclarecimento dos desafios, assim como a participação na Live On 

Boarding, servem unicamente para sanar dúvidas dos proponentes, não constituindo critério 

de avaliação deste Ciclo de Inovação. 

Ressaltamos que a reunião estará aberta a quaisquer empresas, startups, ICTs ou pessoas 

físicas/jurídicas desde que possuidoras de condições técnicas de participar ativamente deste 

Ciclo de Inovação, e será gravada e disponibilizada no perfil do Youtube do Porto Digital 

(http://bit.ly/Youtube-NGPD) para os inscritos que não puderem participar ao vivo do evento. 

3. Preenchimento do “Formulário de Inscrição de Desafios”, de 03/03 a 24/03/2021: 

Os proponentes participarão deste Ciclo de Inovação através de preenchimento de formulário 

de inscrição online disponibilizado no site do Projeto e neste link: http://bit.ly/Form-Inscricao-

Sebrae-OI. 

Destaca-se que será necessário enviar um formulário respondido para cada um dos desafios de 

interesse. Por exemplo: caso seja do interesse do participante aplicar para dois desafios, este 

deverá realizar o preenchimento de dois formulários referentes a cada um dos desafios 

desejados; se só desejar aplicar sua solução para um desafio, apenas um formulário deverá ser 

encaminhado.  

ATENÇÃO: Cada proponente poderá enviar no máximo 3 (três) propostas, independentemente 

de serem elas direcionadas para o mesmo eixo de desafio ou para eixos diferentes.  

Após deliberação do SEBRAE-PE, o resultado dos aprovados para a próxima fase será 

disponibilizado no site do projeto www.oisebrae.com.br no dia 15 de abril de 2021. Os 

selecionados também serão contatados através de seus e-mails fornecidos no Formulário de 

Inscrição, a fim de traçar os próximos passos do processo. 

Os participantes selecionados para avançar à Fase 2 deverão assinar o Termo de 

Confidencialidade (Anexo II), garantindo sigilo às informações compartilhadas durante o Ciclo. 

 

2.2. Ideação e Validação 

Passada a Primeira Fase do ciclo, a de Articulação de Inovação Aberta, os participantes então 

selecionados pelo SEBRAE-PE e Comitê Técnico entram na Segunda Fase, voltada para Ideação 

e Validação das soluções. A partir deste momento, os participantes selecionados deverão 

trabalhar em estreita colaboração com o SEBRAE-PE, NGPD e parceiros a fim de evoluir um 

protótipo não funcional em um período máximo de 30 dias corridos. No início desta etapa, os 

proponentes deverão assinar o “Termo de Colaboração – Prototipagem” (Anexo III), se 

comprometendo a somar os melhores esforços visando evoluir com um protótipo não 

funcional. 

Esta etapa pressupõe envolvimento do CESAR e da Softex (parceiros na condução do processo) 

para realização de experimentações sobre o desafio a ser atacado e a validação das hipóteses 

através de ciclos interativos curtos com a participação e validação do SEBRAE-PE. Busca-se, 
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aqui, evidenciar que a solução trabalhada pode desenvolver novos modelos de negócio e 

estratégias corporativas alinhadas com a realidade da economia digital. A validação de 

hipóteses leva necessariamente a uma visão de produto e à ideação de protótipos que possam 

ser testados e validados. 

Ao longo da fase de Ideação e Validação, um time composto de representantes e especialistas 

do NGPD, Cesar e Softex realizará acompanhamento e mentoria contínua acerca de 

metodologias de gestão ágil de equipe, validação rápida de soluções e design de produtos e 

serviços junto às equipes participantes e o time SEBRAE-PE. O foco desta etapa consiste em 

apoiar na melhor construção e acompanhamento dos protótipos, a fim de gerar entregas 

aderentes ao objetivo estratégico do SEBRAE-PE. 

O acompanhamento se dará através de sprints semanais com daily de 15 minutos, de forma 

remota, a ser realizada através de plataforma digital (a exemplo de Google Meets ou Zoom), 

em link a ser fornecido ao participante através de e-mail. Em caso de necessidade de 

informativos, dúvidas ou consultas, durante a fase de Ideação e Validação a comunicação se 

dará via e-mail do Porto Digital (oil@portodigital.org). Essas e outra informações, que 

precisarão ser acordadas antes do início da fase com cada projeto selecionado, serão alinhadas 

em reunião de kick off que deverá ser a primeira atividade desta fase para definir as 

expectativas, papeis e responsabilidades dos envolvidos. 

Ao final do processo de ideação e validação, haverá apresentação das soluções desenvolvidas 

na fase em videoconferências que serão realizadas no dia 26 de maio de 2021. Para isso, o 

NGPD enviará a cada participante um e-mail contendo link, data e horário da sua 

videoconferência, além de eventuais informações adicionais. A dinâmica seguirá uma agenda 

específica onde cada equipe participante terá um tempo previamente acordado para 

realização de um pitch da solução, seguido de perguntas da Banca Avaliadora. Os times farão a 

apresentação separadamente – isto é: nenhum participante de fora da equipe poderá assistir 

ao momento de pitch de outro time. Cada apresentação visa fornecer subsídios para a 

deliberação das soluções que passarão para a fase seguinte. A seleção, no entanto, terá como 

base os Critérios de Seleção estabelecidos neste mesmo Regulamento. 

Ao final desta fase a equipe participante deverá apresentar ao time de gestão do NGPD e 

SEBRAE-PE um compilado com os seguintes entregáveis: 

i. Registro do Protótipo não funcional (de forma visual e descritiva), 

ii. Relatório de testes de validação. Documento contendo, pelo menos, o perfil e 

quantidade de usuários de testes, método utilizado para os testes, feedbacks dos 

usuários e aprendizados gerados; 

iii. Proposta de escopo do Mínimo Produto Viável, constando cronograma físico- 

financeiro e orçamento para desenvolvimento do MVP. 

Todos os recursos, sejam eles físicos, tecnológicos ou de qualquer outra natureza, que poderão 

ser de necessidade dos participantes para o desenvolvimento do protótipo e cumprimento do 

cronograma estabelecido neste Regulamento, para além do time do SEBRAE-PE, do NGPD e 

parceiros, serão de responsabilidade do proponente (a exemplo de aquisição/contratação de 

software, manutenção e segurança). 
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Destaca-se que os recursos humanos necessários ao desenvolvimento e ao cumprimento dos 

prazos previstos são de encargo do participante, devendo este se responsabilizar pela seleção, 

contratação, remuneração e quaisquer demandas trabalhistas decorrentes das atividades 

desenvolvidas nesta fase. 

Até o final desta fase os participantes deverão estar legalmente constituídos e registrados. 

Equipes acadêmicas sem um número fiscal e que desejem se registrar devem obter 

autorização de suas ICTs se quiserem se inscrever utilizando o número fiscal de sua Instituição. 

Também neste momento final os proponentes selecionados para a fase seguinte deverão 

assinar o “Termo de Cooperação para MVP” (Anexo IV), que trata dos principais pontos da 

Fase 3 do Ciclo de Inovação Aberta, como seus critérios de sucesso, escopo, prazos, equipe, 

orçamento, tecnologias pré-existentes, modelo de negócios, entre outras informações. 

 

2.3. Desenvolvimento de MVP 

Esta fase é voltada para o desenvolvimento e acompanhamento gerenciado dos Mínimos 

Produtos Viáveis (MVPs) dos protótipos selecionados para esta etapa. Nesta fase, cada equipe 

participante poderá receber um investimento financeiro estimado em R$ 40.000,00 (quarenta 

mil reais) por MVP desenvolvido durante este Ciclo de Inovação.  

Com o Termo já formalizado, os participantes passam a desenvolver um Mínimo Produto 

Viável o qual deverá endereçar a solução do desafio apresentada ao SEBRAE-PE. Esta fase 

ocorrerá em até 60 (sessenta) dias. Para isso, os participantes terão reuniões de 

acompanhamento com o cliente e com apoio da equipe NGPD e parceiros, a fim de garantir o 

melhor desenvolvimento dos MVPs. 

O empreendedor da solução será o responsável pela execução técnica do projeto ou indicará 

quem da equipe terá esse papel (quando aplicável). O encarregado pela função realizará o 

acompanhamento do MVP, bem como a entrega do objeto proposto.  

As reuniões acontecerão no formato de sprints semanais, conduzidas pelas equipes do CESAR 

e Softex, através de plataforma digital de reunião, de forma que todos os encontros serão 

remotos (através do Google Meets ou Zoom). Os participantes também terão momento de 

daily meetings de 15 minutos com as equipes do CESAR e Softex visando o suporte e auxílio às 

atividades. O link para participação será fornecido através de e-mail. Em caso de necessidade 

de informativos, dúvidas ou consultas, durante a fase de Desenvolvimento de MVP a 

comunicação se dará via e-mail do Porto Digital (oil@portodigital.org). 

Durante o período de acompanhamento do MVP, poderão ser solicitadas pelo SEBRAE-PE 

readequações, complementações ou esclarecimentos, que deverão ser atendidos pela 

empresa colaboradora no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento da 

solicitação, sob pena de desclassificação do projeto. 

Ao final do processo de desenvolvimento do MVP o SEBRAE-PE e seu Comitê Técnico farão 

análise e deliberação interna para seleção das propostas que irão para fase de Go-To-Market.  

Os proponentes apresentarão as suas soluções em videoconferências que serão realizadas no 

dia 01/07/2021 para aquelas soluções que iniciarem o ciclo já na fase de Desenvolvimento de 



 

11 

MVP e 09/08/2021 para aqueles que passarão antes pela fase de Ideação e Validação. Para 

isso, o NGPD enviará a cada participante um e-mail contendo link, data e horário da sua 

videoconferência, além de eventuais informações adicionais. A dinâmica seguirá uma agenda 

específica onde cada equipe participante terá um tempo previamente acordado para 

realização de um pitch da solução, seguido de perguntas da Banca Avaliadora. Os times farão a 

apresentação separadamente – isto é: nenhum participante de fora da equipe poderá assistir 

ao momento de pitch de outro time. Cada apresentação visa fornecer subsídios para a 

deliberação das soluções que passarão para a fase seguinte. A seleção, no entanto, terá como 

base os Critérios de Seleção estabelecidos neste mesmo Regulamento.  

Ao final desta fase a equipe participante deverá apresentar ao time de gestão do NGPD e 

SEBRAE-PE um compilado com os seguintes entregáveis: 

i. Registro do MVP desenvolvido (de forma visual e descritiva);  

ii. Relatório de testes de validação contendo, pelo menos, o perfil e quantidade de 

usuários de testes; método utilizado para os testes; feedbacks dos usuários; 

aprendizados gerados; 

iii. Proposta de escopo de desenvolvimento da solução, cronograma físico-financeiro, 

orçamento para o desenvolvimento e proposta de modelo de negócio da solução para 

a fase de Evolução e Go-To-Market. 

Caso o MVP seja avaliado positivamente pelo SEBRAE-PE, e este tiver interesse em continuá-lo, 

a solução passará para a quarta e última fase do Ciclo de Inovação, a de Evolução e Go-To-

Market, especificada abaixo. Destaca-se que existe a possibilidade, a depender da solução e da 

necessidade enxergada pelo SEBRAE-PE, de um período de experimentação da solução. Tal 

fase deverá ser acordada diretamente entre as partes envolvidas. 

 

2.4. Evolução e Go-To-Market 

 

Nesta última fase do Ciclo de Inovação Aberta, o SEBRAE-PE poderá selecionar equipes 

participantes para ter sua solução investida com suporte e assistência da equipe NGPD, 

parceiros e do SEBRAE-PE, a ideia é que o SEBRAE-PE e a equipe escolhida sejam parceiros e 

estabeleçam uma relação de copropriedade perante a solução. Cada equipe selecionada 

poderá receber o investimento no valor estimado em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) 

durante esta fase, a ser negociado com os times. Dessa forma, destaca-se que o valor a ser 

investido pelo SEBRAE-PE, provavelmente, não viabilizará o desenvolvimento completo da 

solução, portanto a equipe deverá prever investimentos nessa fase também, conforme 

considere necessário. 

 

Neste momento deverá ser assinado pelos participantes selecionados um “Termo de Evolução 

e Go-To-Market do Produto de Inovação” a ser elaborado em acordo das partes, que 

estipulará o valor final do investimento, e condições de propriedade intelectual relativa ao 

produto, serviço ou processo inovador desenvolvido, a exemplo da extensão da copropriedade 

do SEBRAE-PE e a forma de sua exploração . Será negociado entre as partes o porcentual de 

receita dessas soluções. Durante esta fase, as empresas escolhidas passarão por um período 

de desenvolvimento gerenciado, cuja duração será oportunamente definida. 
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Será buscado o aprimoramento contínuo do produto através de reuniões com o cliente 

(SEBRAE-PE), NGPD e parceiros, assim como testes e implementação de melhorias. O Núcleo 

de Gestão do Porto Digital estará acompanhando e conduzindo todo o processo, bem como se 

manterá disponível através dos seguintes canais para tirar dúvidas: 

i. WhatsApp: +55 81 99121-0040 

ii. E-mail: oil@portodigital.org 

 
Também poderá realizar videoconferências de acompanhamento e consultoria customizada, 
de forma que o produto de inovação desenvolvido possa se tornar competitivo no mercado, 
trazendo benefícios tanto para a empresa participante quanto para o SEBRAE-PE. 
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O processo seletivo dos participantes interessados em integrar o Primeiro Ciclo de Inovação 

Aberta será de responsabilidade do SEBRAE-PE. O Núcleo de Gestão do Porto Digital, bem 

como demais parceiros, não participarão, sob nenhuma circunstância, da escolha dos 

participantes, sendo eles apenas agentes de articulação dos ecossistemas e responsáveis pelo 

acompanhamento de todo o processo. 

Cada uma das fases conta com um período de triagem ao seu final. Neles, o SEBRAE-PE irá 

ponderar e deliberar sobre a situação daqueles participantes que apresentaram soluções com 

maior aderência aos desafios traçados. O SEBRAE-PE, em conjunto com seu Comitê Técnico, a 

seu exclusivo critério, também poderá estabelecer um prazo adicional para a evolução do 

entregável de determinado participante em virtude de fato superveniente. 

O processo avaliativo levará em consideração o que foi desenvolvido pelos participantes ao 

longo das fases. Mais detalhes sobre o método de seleção poderão ser fornecidos ao longo do 

Ciclo de Inovação Aberta.  

Os processos avaliativos durante todo o Ciclo de Inovação terão como base os seguintes 

critérios: 

● Factibilidade - Coerência da solução apresentada quanto a susceptibilidade de 

implementação considerando as capacidades disponíveis e os recursos necessários 

relatados pela equipe; 

● Viabilidade – Aplicação da relação custo/benefício sobre a sustentabilidade 

mercadológica, financeira e social da solução; 

● Desejabilidade – Grau de interesse do mercado e/ou dos usuários pela solução 

apresentada e potencial de ser reproduzida em escala para um grande número de 

clientes; 

● Maturidade Tecnológica – Escala de maturidade da solução quanto ao seu 

desenvolvimento como produto, acesso ao mercado e riscos tecnológicos associados. 

● Aderência - Alinhamento da solução proposta com o desafio escolhido; 

● Grau de inovação e diferencial competitivo - Ineditismo sobre tecnologias ou modelos 

de negócios para o mercado ou setor tratado e diferencial frente aos concorrentes; 

● Capacidade de execução e dedicação da Equipe – Conhecimento técnico,  habilidade 

comportamental, nível de dedicação e experiência da equipe para construção da 

solução e desenvolvimento do negócio;  

● Qualidade da fundamentação – Embasamento e justificativa da solução proposta. 

As propostas serão avaliadas a partir da composição de todos os critérios estabelecidos acima. 

Logo, é esperado que as soluções apresentem alguma assimetria na pontuação final entre os 

critérios. Não obstante, por se tratar de uma ETEC (Encomenda Tecnológica), o nível de risco 

tecnológico será analisado nas soluções apresentadas. Produtos maduros, validados, gerando 

3. DO PROCESSO SELETIVO 
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receita significativa, que não necessitam de adequações, e consequentemente possuam baixo 

risco, não são objetos desta chamada. 

O Anexo V desta chamada (LISTAGEM DE REQUISITOS PARA SOLUÇÕES QUE DEPENDEM DE 

EXECUÇÃO OU INTEGRAÇÃO COM O AMBIENTE TECNOLÓGICO DO SEBRAE-PE) exibe uma 

lista de requisitos não obrigatórios para a apresentação e/ou desenvolvimento das soluções, 

mas essenciais para aplicações que dependem de execução ou integração com o ambiente 

tecnológico do SEBRAE-PE. 

Logo, apesar dos requisitos deste Anexo V não serem observados como critérios de avaliação 

das propostas, o SEBRAE-PE alerta que não atender a esses requisitos, nos casos específicos 

sugeridos no Anexo V, pode comprometer o desenvolvimento da solução e consequentemente 

sua participação nesta chamada.  

O participante reconhece o direito do SEBRAE-PE de não aceitar a apresentação de 

propostas/soluções/protótipos/MVPs de algum(ns) participante(s) conforme seu critério 

exclusivo e a depender de sua análise a respeito do atendimento (ou não) dos critérios de 

aceite traçados pela instituição - como os exemplificados anteriormente mas sem prejuízo de 

outros critérios que venham a ser definidos/ajustados pelas partes durante alguma reunião em 

determinada fase do ciclo, além de outros critérios que o SEBRAE-PE considere relevante e 

indispensável para o presente Projeto. 

O participante declara estar ciente das condições de participação no presente Projeto, 

sobretudo sobre a possibilidade de sua proposta ou seu protótipo/MVP ser recusado pelo 

SEBRAE-PE, a seu exclusivo critério. O participante não poderá questionar a justificativa 

apresentada pelo SEBRAE-PE para a recusa da sua entrega, tampouco poderá alegar qualquer 

prejuízo em razão disso. 

O fato de participar de alguma fase do Ciclo de Inovação Aberta não faz com que nenhum 

direito ou expectativa de direito relacionado à aceitação da entrega seja criado, tampouco 

ensejará qualquer pretensão indenizatória em face do SEBRAE-PE ou do Núcleo de Gestão do 

Porto Digital, independente do motivo da aceitação ou da recusa.  
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4. PROPRIEDADE INTELECTUAL E TERMOS DE COMPROMISSO 
  

As soluções ou Produtos de Inovação aceitos e desenvolvidos durante o Primeiro Ciclo de 

Inovação Aberta obedecerão a todo o disposto no Contrato n.º 78/2020 

(http://bit.ly/Contrato_78_2020) , firmado entre o SEBRAE-PE e o Núcleo de Gestão do Porto 

Digital, bem como em possíveis aditivos contratuais. 

O participante deve garantir que o produto e demais materiais a serem desenvolvidos durante 

este Ciclo de Inovação não infringem direito autoral, segredo comercial ou outros direitos de 

terceiros. Os participantes e as soluções desenvolvidas deverão estar em conformidade com a 

LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados. 

Todos os participantes do Ciclo de Inovação, conforme forem evoluindo ao longo das etapas, 

deverão assinar os documentos aqui mencionados a fim de garantir o compromisso mútuo e 

assegurar que determinadas responsabilidades sejam cumpridas imprescindivelmente.  

Os que forem selecionados a avançar à Segunda Fase deverão, ao fim da Primeira Fase, firmar 

o compromisso de confidencialidade e sigilo através do “Termo de Confidencialidade”, 

conforme modelo do Anexo II, já especificado anteriormente. 

Na Segunda Fase do Ciclo de Inovação Aberta, deverá ser assinado o “Termo de Colaboração - 

Prototipagem”, o qual visa garantir o compromisso de construir um protótipo não funcional da 

solução exposta. O modelo deste termo, como especificado anteriormente, segue como Anexo 

III deste Regulamento. 

A fim de assegurar o melhor desenvolvimento gerenciado do MVP, foco da Terceira Fase do 

Ciclo de Inovação Aberta, será assinado o “Termo de Cooperação para MVP”, o qual explanará 

detalhes do que se espera para a entrega ao final da etapa - como critérios de sucesso e 

escopo do MVP, que serão abordados no documento, conforme modelo do Anexo IV. 

Na fase de evolução e Go-to-market, SEBRAE-PE, NGPD e a empresa colaboradora deverão 

firmar Termo de Evolução e Go-To-Market do Produto de Inovação, a ser negociado 

futuramente, relativo à solução a ser desenvolvida pela empresa colaboradora no âmbito do 

Ciclo de Inovação. As partes poderão negociar as disposições contidas neste Termo, mas ele 

deverá observar, no mínimo, os seguintes aspectos: 

• A empresa colaboradora ficará livre para evoluir e comercializar a solução, 

comprometendo-se o SEBRAE-PE a dar-lhe preferência para o desenvolvimento de 

atualizações que o SEBRAE-PE pretenda contratar, desde que observadas condições 

comerciais razoáveis e compatíveis com o mercado; 

• Os direitos de propriedade intelectual pertencerão exclusiva e simultaneamente à 

empresa colaboradora que desenvolver a solução e ao SEBRAE-PE e à, em regime de 

copropriedade; 

• A empresa colaboradora, o NGPD e o SEBRAE-PE definirão em conjunto, caso a caso, 

os respectivos termos relativos a propriedade intelectual, como os percentuais de 

titularidade de cada co-titular, os termos da exploração econômica da solução por 

qualquer dos co-titulares e as remunerações a serem percebidas por cada um nesses 
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casos, sempre observando práticas do mercado e respeitados os termos deste 

Regulamento e as diretrizes do Contrato n.º 78/2020 (http://bit.ly/Contrato_78_2020); 

• Dentre esses termos, o SEBRAE-PE terá direito de uso de todas as soluções 

desenvolvidas em função da contratação, à percepção de percentual sob a exploração 

econômica e ao acesso ao seu código fonte e a toda a sua documentação técnica, que 

deverão ser disponibilizados pela empresa colaboradora ao fim do desenvolvimento 

da solução; 

• Apesar de ser co-titular, o SEBRAE-PE apenas poderá utilizar o código fonte, a 

documentação técnica e/ou outros elementos relativos à solução, adaptando-os e 

explorando-os como entender mais conveniente, nos casos de (i) descontinuidade da 

solução ou de sua versão pela empresa colaboradora; (ii) falência da empresa 

colaboradora; (iii) incapacidade técnica comprovada da empresa colaboradora; (iv) 

caso, apesar de concedida a preferência à empresa colaboradora para desenvolver 

atualizações na solução, a contratação seja frustrada por quaisquer motivos alheios ao 

controle do SEBRAE-PE, incluindo a não observação, por parte da empresa 

colaboradora, de condições comerciais razoáveis e compatíveis com o mercado; ou (v) 

na ocorrência de outros eventos relevantes a serem previstos no contrato (entre a 

empresa colaboradora, NGPD e SEBRAE-PE). Em qualquer desses casos, a empresa 

colaboradora deverá disponibilizar novamente, em até 5 (cinco) dias úteis, o código 

fonte e toda a documentação técnica relativa à solução, caso tenham sido atualizados; 

• Especificamente no caso de soluções desenvolvidas para uso interno do SEBRAE-PE: 

o O SEBRAE-PE se colocará à disposição para facilitar a comercialização da 

solução junto ao Sistema Sebrae;  

o A empresa colaboradora prestará os serviços de manutenção corretiva sobre a 

solução pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da 

validação da solução. Caso a empresa colaboradora ofereça a solução 

desenvolvida, de forma padronizada (standard), a outros clientes, deverá 

disponibilizar ao SEBRAE-PE suas atualizações e melhorias sempre que 

realizadas, sem custos adicionais; 

o O SEBRAE-PE terá o direito de receber percentual sobre o valor das receitas 

geradas pela exploração da solução, incluindo de futuras versões, com 

aplicações similares àquelas da solução desenvolvida sob o contrato de 

Encomenda Tecnológica. Caso a empresa colaboradora adapte a solução para 

diferentes aplicações, distintas daquelas trabalhadas na Encomenda 

Tecnológica, o SEBRAE-PE não terá direito a qualquer percentual da 

exploração dessas versões da solução; 

o Os percentuais da participação do SEBRAE-PE no valor das receitas serão 

definidos no Termo de Evolução e Go-To-Market do Produto de Inovação 

entre a empresa colaboradora, o NGPD e o SEBRAE-PE, podendo ser reduzidos 

em razão do decurso do tempo. 
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• Especificamente em relação às soluções voltadas aos clientes do SEBRAE-PE, 

o O SEBRAE-PE envidará seus melhores esforços para a comercialização da 

solução junto aos seus clientes e, em função disso, receberá percentual sobre 

o valor das receitas geradas com essa exploração; 

o A empresa colaboradora deverá levar em consideração, durante o 

desenvolvimento da solução e proposição de seu modelo de negócios, a 

viabilidade econômica de acesso da solução pelos clientes do SEBRAE-PE 

(micro, pequenos e médios negócios) 

A assinatura e o cumprimento das cláusulas dos documentos mencionados acima são de suma 

importância para assegurar e reiterar as responsabilidades fundamentais das partes envolvidas 

no Ciclo de Inovação Aberta. O não cumprimento de itens dispostos nos termos vinculativos ou 

deste Regulamento poderá acarretar na desclassificação do participante no Primeiro Ciclo de 

Inovação Aberta. 
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6. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I – BRIEFING DOS DESAFIOS 

 

 
  



SEBRAE Open Innovation
Chamada aberta de inovação

Seja um parceiro do SEBRAE na transformação dos pequenos negócios. 
Venha participar de nossa Chamada de Inovação!

Visite: www.oisebrae.com.br

REALIZAÇÃO:



Como poderíamos apoiar o empresário tradicional a adequar seus 
modelos de negócios (processos de relacionamento, produção e 
entrega de valor) para o on-line, visando aumentar suas vendas?

RESUMO DO DESAFIO

Atualmente, os pequenos negócios tradicionais têm 
extrema dificuldade de se inserir ou evoluir no 
mercado digital por falta de conhecimento técnico e 
gestão dos processos adequados de relacionamento, 
produção e entrega de valor pensados para o online, o 
que resulta em apenas 11%* das empresas no 
Nordeste venderem online de forma estruturada em 
plataformas especializadas.

RESULTADOS ESPERADOS

Diante do contexto detalhado abaixo, pretendemos que a 

nova solução inovadora entregue um ou mais dos resultados:

● Aumente as vendas dos negócios tradicionais atendidos 

em pelo menos 30% através de canais digitais, em 1 ano.

● Atenda negócios tradicionais de forma escalável.

● Tenha usabilidade simples e possibilite que mesmo os 

empresários com pouco conhecimento no digital 

consigam extrair ganhos de ampliação de mercado e 

resultados financeiros, melhorando seu 

relacionamento, produção e/ou entrega de valor pelo 

online.

● Disponibilize diagnóstico que apoie o empresário a 

visualizar suas deficiências.

● Gere inteligência para o empresário, possibilitando 

melhores decisões.

● Mapeie e sugira soluções adequadas à necessidade 

atual de cada empresa.

DESAFIO 1 
Competitividade do negócio tradicional na economia digital

* CGI.BR/NIC.BR, centro regional deestudos para o desenvolvimento da sociedade da 
informação (CETIC.BR), julho dde 2019



Quem é nosso cliente?
A empresa tradicional, em sua grande maioria, ainda não vende no digital de forma estruturada. Este empresário possui bom 

conhecimento técnico na sua área específica, mas lhe falta o conhecimento e prática de gestão para o online. Por isso, sente 

dificuldade em alcançar clientes que estão num contexto fora do tradicional, chegando inclusive a duvidar se as pessoas 

gostariam de comprar seu produto ou serviços no canal online. Alguns se encontram em uma zona de conforto, o que dificulta a 

busca por qualificação. Outros, sobrevivem neste momento crítico da economia, com escassez de recursos financeiros e de 

tempo para sair do operacional e ter visão mais estratégica.

Parte do empresariado não acreditava no impacto do digital no seu negócio, o que por muitas vezes justificava a apatia perante 

mudanças nessa área. Hoje, vê uma nova realidade de interação na sua cadeia de mercado, antes baseada em relações de 

indicação e proximidade com representantes comerciais de fornecedores, e em clientes mais próximos que buscavam seu serviço 

por comodidade. Nesta nova economia, com as relações escalonadas pelo digital, seus fornecedores e clientes enxergam mais 

alternativas ao seu serviço, diminuindo sua competitividade e o forçando a aderir às novas práticas mercadológicas. 

O que está acontecendo de fato?

● Com a atuação analógica, esse pequeno negócio acaba se restringindo ao mercado ao seu redor e com baixa capacidade de 

interagir com novos mercados para captação de novos clientes.

● O hábito de consumo das pessoas vêm mudando nos últimos anos provocado pelas redes sociais e plataformas de negócios 

online, que foi intensificado ainda mais no ano de 2020, por conta do isolamento social forçado. 

● A pandemia reforçou  a necessidade da transformação digital nas empresas, intensificando também a baixa 

competitividade destas empresas em relação às que têm se adaptado ao digital.

Detalhamento do Desafio



● Os pequenos negócios não conseguem acessar o mercado digital por falta de conhecimento técnico, processos adequados 

e gestão, além da incerteza ao acessar um ambiente digital de negócios desconhecido. Há dificuldade em ir para o digital e 

atrair seu negócio sem ter uma pontuação referendada.

● Como o empresário aumenta  vendas, reduz custos internos e compra insumos e matérias-primas mais baratos são 

exemplos de atividades impactadas pela nova economia.

● Em contrapartida, a empresa que nasce digital tem mais facilidade na utilização de ferramentas digitais e normalmente 

possui estratégia de gestão, marketing e vendas mais adequadas ao online.

● Há uma distância crescente entre as MPEs tradicionais "analógicas" e o mercado consumidor, cada vez mais digital.

● 87% dos consumidores que fizeram sua primeira compra em 2020 afirmam manter consumo digital.

● Em 19 anos, o e-commerce representou 6% do PIB e em 2020 passou a 10%.

● Há 20 anos o e-commerce cresce muito acima do PIB e varejo, acelerando fortemente em 2020 durante a pandemia.

● Cruzando os dados do levantamento feito pela Big Data Corp e Paypal em 2019, onde mapeou 23 milhões de sites e 

identificou 930 mil sites de e-commerce com o volume de empresas registradas na Receita Federal (19.209.508), 

identificamos que apenas 4,84% das empresas têm loja online.

● O empresário enfrenta momentos de incertezas, de prioridade na sobrevivência, falta de pessoal/colaboradores com 

habilidades e de confiança.

● Empresários de alguns segmentos não percebem a necessidade de priorizar o digital porque o negócio tem funcionado 

através de contatos, editais, licitações etc.

● Ainda, a nova economia proporciona experiências híbridas - um misto da experiência física com a digital - e que precisa ser 

levada em conta.

Detalhamento do Desafio



Quando o problema é observado?
Percebe que tem um problema quando identifica que sua concorrência é nacional ou global, porque seus concorrentes já estão 

nas redes sociais e plataformas de vendas online ou no momento em que clientes fiéis desaparecem da sua loja por satisfazerem 

suas necessidades em lojas online concorrentes, com fácil acesso aos produtos e serviços, comparatividade de preços e valor 

agregado gerado, as quais também foram agravadas pelo contexto da pandemia. 

Onde o problema acontece?
Normalmente no seu ponto físico, do qual é dependente para efetivar suas vendas. Seu processo de relacionamento, venda e 

distribuição não consegue entregar uma boa experiência frente à mudança de cultura de compra no mercado, cada vez mais 

digital. Depender de um ponto físico limita o acesso dos stakeholders e pode atrasar processos de atendimento, produção e 

entregas.

Qual a causa raiz do problema?
Se sente incapaz por não ter informações e conhecimentos de como se inserir no digital, não sabendo utilizar as ferramentas de 

maneira adequada. Assim, tem problemas de autogestão. Diz que não tem tempo para aprender a usar novas ferramentas, 

dependendo dos filhos ou parentes para fazer uso do digital. Ao mesmo tempo, lhe faltam recursos financeiros para contratar 

algum profissional especializado/dedicado ao serviço e de sua confiança.

Qual o impacto do problema?
Cruzando os dados do levantamento feito pela Big Data Corp e Paypal em 2019, onde mapeou 23 milhões de sites e identificou 

930 mil sites de e-commerce com o volume de empresas registradas na Receita Federal (19.209.508), identificamos que apenas 

4,84% das empresas têm loja online.
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Já o estudo produzido pela cetic.br, em julho de 2019, aponta que 11% das empresas do nordeste têm presença em plataformas 

especializadas de comércio eletrônico como mercado livre, OLX, americanas, porém 84% faturam no máximo 10% pelo online. 

De acordo com diversas pesquisas publicadas ao longo de 2020, apontam crescimento nessas duas taxas, mas mesmo assim, 

ainda é muito pouco para uma parcela tão expressiva do mercado, que são os pequenos negócios, que representam 95% do 

número de empresas do país. 

A Pesquisa do Sebrae, realizada em 2020 durante o pico da pandemia, mostra que 31% das empresas mudaram o funcionamento 

e precisaram se adaptar para manter a saúde financeira, porém a pesquisa também revelou que a situação financeira da maioria 

das empresas (73,4%) já não estava boa antes mesmo da crise da Covid-19. Quase a metade dos empresários (49%) respondeu 

que as finanças estavam razoáveis, enquanto 24,4% responderam que estavam ruins.

Quais as alternativas existentes?

Ao tentar resolver seu problema, o cliente:

1. Recorre a pessoas não especializadas, normalmente da família ou amigos, que utilizam as ferramentas de gestão e de redes 

sociais de forma amadora, mas de baixo custo.

2. Procuram o SEBRAE/PE para ter consultorias ou realizar capacitações.

3. Contratam empresas especializadas de baixo custo para gerenciar as redes sociais do negócio.

4. Utilizam sistemas de gestão de baixo custo e com interface simplificada que não atendem à necessidade do empresário.

5. Utilizam canais digitais, plataformas de integração e lojas integradas a redes sociais de forma amadora.

6. Insistem nos processos analógicos, buscando incorporar processos ainda tradicionais.
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Quais deficiências o cliente encontra nas alternativas?
Algumas das principais deficiências encontradas nas alternativas são:

1. As opções não incorporam estratégias digitais no negócio, apenas se comunicam com o cliente final - não ocorre uma 

verdadeira transformação digital.

2. Ter pessoas não especializadas gerindo as redes sociais é ineficaz, onerando o orçamento da empresa e gerando um alto 

risco de causar problemas à imagem e à reputação diante dos clientes.

3. Não recebe um acompanhamento para dar suporte à aplicação dos aprendizados que obteve nas capacitações que 

recebeu.

4. Não trabalha aspectos de mudança atitudinal e mentalidade durante as capacitações que realiza.

5. Utilizar ferramentas digitais de forma amadora resulta em ineficiência e desânimo para a sua continuidade. Por utilizar as 

plataformas sem estratégia e conhecimento aplicado, os resultados são muito baixos, contribuindo com a crença que o 

digital não traz lucratividade e que não serve para o seu negócio.

Informações complementares:

Dados compilados do mercado online pelo projeto RETAIL: 
https://drive.google.com/file/d/1dsNVJFxYNIRn0eTQSCqgaFpWPShcGG5Q/view?usp=sharing 

SEBRAE e o futuro: https://drive.google.com/file/d/1HvbtXLSTHg6N3igEKyDAFq3-XVbSpf2P/view?usp=sharing

Inscreva-se no site: www.oisebrae.com.br

Dúvidas: acesse o regulamento ou entre em contato pelo
E-mail: oil@portodigital.org ou pelo WhatsApp: (81) 9 9121-0040.
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Como poderíamos ajudar o colaborador do SEBRAE a mapear, qualificar e 
recomendar soluções internas e de mercado, por meio de artefatos 
digitais, para realizar entregas de valor mais assertivas e ágeis? 

RESUMO DO DESAFIO

O SEBRAE/PE definiu que seu processo de 
transformação digital está baseado em três pilares 
estratégicos: Pessoas, Artefatos Digitais e Cultura. 
Atualmente, o cliente SEBRAE/PE experimenta falta de 
assertividade e morosidade na entrega do serviço 
contratado. Isso é um problema porque o colaborador do 
SEBRAE/PE tem dificuldade de mapear, qualificar e 
recomendar soluções internas e de mercado voltadas 
para os pequenos negócios, o que resulta,  para o cliente, 
em insatisfação com o relacionamento e desistência da 
compra e, para o colaborador, em burocracia 

desnecessária com ações operacionais. 

RESULTADOS ESPERADOS

Diante do contexto detalhado abaixo, pretendemos que a 

nova solução inovadora entregue um ou mais dos resultados:

● Aumente a taxa de retorno dos clientes (quando são 

atendidos duas vezes ou mais), de 35% para 50%, em 

até um ano.

● Aumente em 50% a taxa de conversão atual, em até um 

ano, para soluções internas ou de parceiros.

● Aumente a nota média de satisfação (NPS - Net 

Promoter Score), de 75 para 85, em 2022.

● Diminua o tempo médio de aquisição de produtos pelos 

clientes: imediato para produtos não personalizados e 

até 03 dias para produtos personalizados, até dezembro 

de 2021.

● Seja habilitada por tecnologias inteligentes, 

automatizadas, ágeis, escaláveis e amigáveis com 

carteira de soluções, internas e externas, assertivas 

para o enfrentamento dos problemas dos clientes.

DESAFIO 2 
Artefatos inteligentes para a transformação digital do SEBRAE



Quem é nosso cliente?
O cliente Sebrae busca soluções nos canais da organização e tem diversos níveis de maturidade no uso do digital. Este usuário 

apresenta diferentes categorias de conhecimento sobre sua empresa e procura o SEBRAE para abrir um negócio ou resolver 

problemas da sua empresa e inovar nos produtos, serviços e processos, olhando para o mercado. A respeito do atendimento do 

SEBRAE, depara-se com uma infinidade de informações para aquisição de uma solução que, muitas vezes, não está aderente à sua 

necessidade e nem é entregue rapidamente.

Por outro lado, o analista técnico do SEBRAE, envolvido direta e indiretamente no atendimento ao empresário, precisa realizar 

processos de diferentes complexidades para entregar soluções, com diversos níveis de contato e maturidade na análise de dados 

sobre o cliente e seu mercado. Este analista apresenta crescente familiaridade com o digital, acha os processos internos confusos, 

e se frustra por dedicar boa parte do seu tempo em tarefas operacionais do processo - muitas vezes redundantes - para 

completar o atendimento e, muitas vezes, sem conseguir entregar soluções de forma ágil e aderente ao cliente.

O que está acontecendo de fato?

O SEBRAE/PE definiu que seu processo de transformação digital está baseado em três pilares estratégicos: Pessoas, Artefatos 

Digitais e Cultura. Ao longo dos últimos anos a instituição tem investido fortemente na capacitação dos seus colaboradores e na 

gestão de mudança cultural focada na inovação.

Com os Startup Teams, times ágeis formados por colaboradores internos, e as chamadas de inovação aberta (Encomenda 

Tecnológica com ICTs), a instituição pretende desenvolver artefatos digitais que possam suportar e contribuir com um novo 

modelo de negócio do SEBRAE, mais aderentes com os desafios da economia digital.

Nesse contexto, apesar do SEBRAE/PE ter evoluído bastante na simplificação dos seus processos e normas, na aquisição de 

soluções digitais e contratação de consultorias que conduzem para uma instituição mais digital, ainda assim carece de artefatos 
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criativos e inovadores que automatizam tarefas rotineiras e gere maior inteligência e agilidade com a integração dos seus 

sistemas e menor necessidade de operações manualizadas.

Por exemplo: atualmente nosso cliente ainda enfrenta falta de assertividade porque não há inteligência de recomendação de 

soluções, do SEBRAE e de mercado, de acordo com o seu perfil, nos nossos sistemas, ficando na mão da recomendação de algum 

colaborador que o atende. Bem como lentidão na aquisição e acesso dos serviços da instituição e parceiros, o que impacta 

negativamente na sua experiência.  Ex: Pedidos podem levar de 7 a 90 dias para serem concluídos.

O SEBRAE dispõe de centenas de soluções prontas e tantas outras com possível customização, bem como soluções de empresas 

parceiras em âmbito local ou nacional, deixando o analista confuso e desprevenido porque não é possível conhecer a fundo todas 

as soluções disponíveis. Isso é ainda mais agravado com a crescente disseminação e produção de conteúdos, informações, 

metodologias e soluções pelo mercado para os pequenos negócios que o SEBRAE nem tem ciência.

Assim, o SEBRAE não consegue escalonar e gerar valor na venda de produtos pois lida, por um lado, com um conjunto de dados e 

informações desestruturados e escasso conhecimento sobre o cliente e o portfólio de soluções próprio, dos parceiros e do 

mercado para recomendar soluções de forma assertiva; e por outro, com processos de aquisição e contratação diversos e 

complexos, além de sistemas não integrados.

Geralmente o cliente tem muita dificuldade em escolher uma solução, muitas vezes considerando o SEBRAE como uma grande 

biblioteca desorganizada. Quando finalmente identifica uma solução, inicia-se internamente o processo de aquisição, que 

depende do tipo de instrumento (curso, consultoria, etc), da finalidade (gestão, inovação, etc) e da origem (próprio, de 

fornecedores, parceiros ou mercado). Os modelos atuais de contratação do SEBRAE podem demorar de 7 a 90 dias, por seguir 

regras cujas especificidades tornam o processo complexo, moroso, e são operacionalizados de forma manual por ferramentas 

com baixa tecnologia e desintegradas.
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Em suma, o SEBRAE tem dificuldade de enxergar todas as soluções internas (PE + 26 UFs + Nacional), bem como a infinidade de 

soluções disponíveis no mercado voltadas para os pequenos negócios que poderiam ser ofertadas pela instituição, mas que não 

são identificadas nem qualificadas, tornando morosa, complexa e limitada às recomendações aos seus clientes.

Além do mais, o modelo de vendas do SEBRAE não é automatizado, inteligente e simples, tendo formas e regras para cada 

produto presente no imenso portfólio, composto por soluções próprias, de parceiros e de fornecedores, que são processados em 

sistemas desintegrados, obsoletos, e que não são capazes de gerar inteligência de dados para direcionar a entrega de soluções 

aderentes e de se conectar a outras plataformas de mercado.

Quando o problema é observado?
Quando o colaborador tenta resolver o problema do cliente, mas não consegue identificar facilmente qual a solução do SEBRAE 

ou de mercado mais apropriada para ele, enfrentando adicionalmente problemas burocráticos na contratação dos serviços.

Por exemplo: Quando o colaborador escolhe uma solução, inicia-se internamente o processo de aquisição, que depende do tipo 

de instrumento (curso, consultoria, etc), da finalidade (gestão, inovação, etc) e da origem (próprio, de fornecedores, parceiros ou 

mercado).

Onde o problema acontece?
No processo de atendimento do cliente. Com base nas informações dadas pelo cliente e sua anamnese superficial pela gama de 

dados desestruturados, o analista de atendimento recomenda soluções limitadas ao seu conhecimento, levando o cliente a tomar 

a decisão de adquirir uma solução que pode não ser a adequada para resolver o seu problema.
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Para complicar mais, todos os processos de aquisição e contratação de soluções têm regras e formas específicas para cada tipo 

muito burocratizadas. Alguns exemplos:

Contratações de credenciados para consultoria e instrutoria de gestão:
● O analista de negócio envia a solicitação por meio do sistema denominado GEDOC/FLUIG e o colaborador da UABS 

transpõe manualmente a demanda para o sistema fechado SGF, desenvolvido pelo Sebrae/NA, seguindo o modelo de 

rodízio e o aceite do credenciado para processamento das aquisições (prazo mínimo de 7 a 15 dias úteis);

Contratações de provedores para consultoria e instrutoria de inovação:
● O analista de negócio envia a solicitação por meio do sistema denominado SGTec e o colaborador da unidade de gestão de 

soluções e programas realiza o processo de licitação com provedores pré-selecionados (prazo mínimo de 10 dias úteis);

Contratações de profissionais de mercado:

● O analista de negócio envia solicitação por meio do sistema denominado GEDOC e o colaborador da UABS realiza 

processo licitatório (diversas modalidades) para atendimento a demanda;

Contratações via edital de mercado:
● O cliente acessa o portal Sebrae, escreve sua necessidade e um analista recebe a demanda e inicia o processo de 

contratação, similar a contratação de credenciados.

Outra etapa da jornada ocorre em produtos com contrapartida financeira por parte do cliente, onde a dinâmica de pagamento é 

desconectada do processo de aquisição, com deficiência de automação e diferente para cada produto, dificultando, inclusive, a 

rastreabilidade do pagamento e quitação.

Por fim, a etapa de avaliação da entrega da solução realizada pelo cliente e pelo analista também apresenta complexidades, pois 
dispõe de formas distintas de avaliar e não gera inputs relevantes para a melhoria do processo.
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Qual a causa raiz do problema?
O colaborador do SEBRAE/PE tem dificuldade de visualizar possibilidades de soluções relevantes para os clientes, além das 

opções ofertadas corriqueiramente pelos projetos da sua unidade, porque o Sistema SEBRAE (27 UFs + Nacional) não é 

integrado e as soluções do mercado estão fora do seu alcance de busca inteligente e automatizada.

Além disso, devido a processos de aquisição e contratação complexos e com regras distintas de acordo com o instrumento (curso, 

consultoria, etc), a finalidade (gestão, inovação, etc) e origem (próprio, de fornecedores, parceiros ou mercado), o atendente 

ainda depende de sistemas e ferramentas próprios de baixa tecnologia, pouco integrados e que devolvem pouca inteligência ao 

analista sobre o momento do cliente e seu mercado.

Qual o impacto do problema?
A falta de assertividade e morosidade da entrega para o cliente resulta na insatisfação com o relacionamento e desistência da 

compra; e, para o analista de atendimento, no retrabalho, no esforço dedicado às ações operacionais e não estratégicas, que 

acabam sem resultado.

● 63% dos colaboradores do SEBRAE entrevistados pelo ST16 consideram que a falta de integração dos sistemas leva à 

perda de tempo e frustração interna;

● Os modelos atuais de contratação do Sebrae podem demorar de 7 a 90 dias.

● Gera insatisfação com o relacionamento e desistência da compra e, para o analista de atendimento, resulta em retrabalho, 

esforços com poucos resultados e dedicados a ações operacionais e não estratégicas;

● Em 2020, 65% dos clientes só foram atendidos uma vez pelo Sebrae/PE;
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Quais as alternativas existentes?
Para o cliente:

● Procura soluções em organizações concorrentes

● Tomam decisões sobre a abertura de negócio ou sobre sua empresa sem orientação de especialistas;

● Busca benchmarking sobre empreendedorismo e mercado na internet e na rede de empreendedores.

Para o analista:
● Recomendações baseadas apenas em empirismo e na expertise do analista;

● Dedicação de maior esforço do analista para acompanhamento das tarefas operacionais que consolidarão o atendimento, 

na tentativa de aumentar a celeridade;

● Usam ferramentas individuais (planilhas) para controle do processo de vendas.

Quais deficiências o cliente encontra nas alternativas?
Algumas das principais deficiências encontradas nas alternativas são:

Para o cliente: 

● Pagam preços de mercado (não-subsidiado) para ter acesso a soluções que resolvam suas necessidades;

● A tomada de decisão apresenta maior risco, pois é empírica;

● A solução adquirida nem sempre está aderente à sua necessidade e desconectada de sua realidade.

Para o analista:

● As recomendações feitas não se baseiam em dados, e nem em análises sobre o mercado e o consumidor;

● Analista não dedica tempo necessário a ações estratégicas, pois perde tempo em tarefas operacionais; 

● Centralização de informações, gerando retrabalho e pouca inteligência; 

● Processos com maior probabilidade a erros, gerando retrabalho e eventuais descumprimento à LGPD.
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Informações complementares:

Apresentação da Estratégia de Transformação digital do Sebrae: 
https://drive.google.com/file/d/1f7Ys9dSPzgnfYKifonGM5el_iQoxs-n2/view?usp=sharing

Projeto Transformação Digital do SEBRAE: https://drive.google.com/file/d/1IftOtE4e9qvjH28Ka_w7CFNAntrKH0Oh/view?usp=sharing

Pesquisa sobre a burocracia do SEBRAE (Startup Team 16): https://drive.google.com/file/d/1sIbRslgeWzZ9J_fbauC3isZGpNL5E_xu/view

SEBRAE e o futuro: https://drive.google.com/file/d/1HvbtXLSTHg6N3igEKyDAFq3-XVbSpf2P/view?usp=sharing

Inscreva-se no site: www.oisebrae.com.br

Dúvidas: acesse o regulamento ou entre em contato pelo
E-mail: oil@portodigital.org ou pelo WhatsApp: (81) 9 9121-0040.
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Como podemos auxiliar o Microempreendedor Individual (MEI) a 
organizar a gestão de seu negócio de forma fácil, interativa e flexível, 
incluindo sua gestão financeira, carteira de cliente e burocracias, 
considerando sua rotina de trabalho?

RESUMO DO DESAFIO

Atualmente, o MEI não consegue gerir sua atividade e 
não tem uma visão estratégica do negócio. Tem uma 
rotina extremamente corrida, porque na grande maioria 
trabalha sozinho, dedicando todo tempo ao exercício da 
atividade, negligenciando a gestão. A maioria encontra 
alguma dificuldade em manter suas obrigações em dia 
(pagamento de impostos) e sua atividade sustentável.

RESULTADOS ESPERADOS

Diante do contexto detalhado abaixo, pretendemos que a 

nova solução inovadora entregue um ou mais dos resultados:

● Reduza a inadimplência de 49% para 30%, em 1 ano;

● Ao menos 50% dos MEIs atendidos pela solução passem 

a gerenciar com frequência seu negócio.

● Atenda os MEIs de forma escalável.

● Seja de fácil uso e flexível à rotina de trabalho do MEI, 

adequando-se à natureza de cada negócio, observando 

a convivência do físico com o digital.

● Auxilie no planejamento e mapeie o andamento do 

negócio do MEI, possibilitando uma visão estratégica 

que maximize as chances de sobrevivência do seu 

negócio.

● Facilite e dê autonomia ao MEI a resolver seus 

problemas burocráticos sozinho, de forma online.

● Aproxime e motive o MEI à profissionalização através 

da troca de experiências com outros MEIs.

DESAFIO 3 
MEI Mais Empresário



Quem é nosso cliente?
Microempreendedor individual* (MEI) que tem dificuldade de se enxergar como empresário. Foca demasiado no operacional da 

empresa e tem pouco tempo para o que é estratégico, e por vezes tem a visão de que “ele(a)” é a empresa, então acaba se 

dedicando a vender seus produtos/serviços e não vê benefícios em dedicar parte do seu tempo para criar e executar um 

planejamento estratégico e organização da gestão da empresa.

A maioria dos MEI trabalham sozinhos e não tem tempo para se organizar, muito menos identificar novas oportunidades e 

estratégias. Não tem entendimento no final do mês se a empresa está indo bem ou mal. Falta-lhe conhecimento em gestão, esse 

público alvo é mais focado em conhecimentos técnicos sobre o seu negócio. Muitos não conseguem separar a pessoa física da 

jurídica, inclusive chegando a misturar contas bancárias e cartões de crédito, contatos de clientes com amigos e familiares.

Uma parte dos MEIs que nos procuram não desejam ser reenquadrados para não perder os benefícios e pagar mais impostos, 

mesmo possuindo mais de um empregado, abrem o MEI e exigem que os funcionários também o façam a fim de firmar contratos 

de trabalho sem vínculo empregatício e com menos custos.

Muitos não controlam o faturamento e desenquadram sem planejar o crescimento para ME, ocasionando uma evolução 

desordenada e consequentemente adquire maiores responsabilidades e obrigações sem uma preparação prévia, tanto de gestão 

quanto contábil.

O que está acontecendo de fato?

O SEBRAE/PE definiu que seu processo de transformação digital está baseado em três pilares estratégicos: Pessoas, Artefatos 

Digitais e Cultura. Ao longo dos últimos anos a instituição tem investido fortemente na capacitação dos seus colaboradores e na 

gestão de mudança cultural focada na inovação.

Com os Startup Teams, times ágeis formados por colaboradores internos, e as chamadas de inovação aberta (Encomenda

* https://datasebrae.com.br/perfil-do-microempreendedor-individual/
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Tecnológica com ICTs), a instituição pretende desenvolver artefatos digitais que possam suportar e contribuir com um novo 

modelo de negócio do SEBRAE, mais aderentes com os desafios da economia digital.

Nesse contexto, apesar do SEBRAE/PE ter evoluído bastante na simplificação dos seus processos e normas, na aquisição de 

soluções digitais e contratação de consultorias que conduzem para uma instituição mais digital, ainda assim carece de artefatos 

O que está acontecendo de fato?

O MEI veio com o objetivo de mitigar a cultura da informalidade, dando a facilidade para quem não tinha condição de se 

formalizar. Há 365.159 MEIs em Pernambuco, deste total, 50.927 foram atendidos em 2020 no SEBRAE. Este número 

corresponde a 59% do total de empresas atendidas. Cerca de 90% dos MEIs que procuram o SEBRAE o fazem para buscar 

serviços ligados à resolver temas mais burocráticos do que estratégicos. Por exemplo, para emissão de boletos.

Outro dado importante é que até maio de 2019, cerca de 54% dos MEIs no Brasil estavam inadimplentes com o pagamento dos 

tributos e contribuição previdenciária (DAS). Segundo o Data Sebrae a taxa de mortalidade desses negócios em até 3 anos de 

funcionamento é de 66,6%.

A maioria enxerga o negócio como algo para sobreviver, não possuindo visão estratégica, o que o torna pouco competitivo no 

mercado e, por trabalhar sozinho e não praticar a gestão do tempo, acaba não focando na organização da gestão do seu negócio e 

na identificação de oportunidades. Em geral, há falta organização, gestão e compreensão da saúde financeira da empresa.

Os que fazem um esforço de gestão, encontram dificuldades de registrar e obter análise da atividade do negócio (visão), o que 

gera dependência do consultor SEBRAE na hora de tomar algumas decisões.
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Quando o problema é observado?
O cliente observa seu problema de falta de planejamento e gestão quando: 

● Perde o direito a seus benefícios, como:

○ Direito ao auxílio-maternidade;

○ Afastamento remunerado em casos de saúde;

○ Direito à aposentadoria;

○ Isenção no pagamento de tributos federais (PIS, Cofins, IPI, etc);

○ Abertura de conta em bancos, com o CNPJ;

○ Acesso a crédito com juros baixos

● Busca o Sebrae e toma conhecimento que tem um problema que representa risco à sua permanência como MEI e, 

consequentemente, ao direito a usufruir seus benefícios.

● Diante de uma situação difícil, prefere dar baixa no seu negócio e voltar para a informalidade. 

Onde o problema acontece?
Na própria rotina do empreendedor e nas ferramentas e práticas equivocadas que adota para gerenciar seu negócio.

Qual a causa raiz do problema?
O MEI não sabe ou não consegue gerir seu negócio de forma autônoma e, por isso, alguns buscam o SEBRAE. Outros pedem 

ajuda/ conselho a amigos e/ ou familiares e alguns desconsideram a necessidade disso. Muitos sequer reconhecem as suas 

obrigações enquanto MEI formalizado e, por este motivo, negligenciam pagamentos e outros deveres. Poucos têm organização, 

gestão e compreensão da saúde financeira da empresa.
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Via de regra, este público sequer identifica ou reconhece que tem um problema de gestão do negócio. Não sabe como vai a sua 
empresa e nem consegue identificar novas oportunidades de mercado que possa aproveitar.

Muitos MEIs só existem para usufruir dos benefícios de ser um Microempreendedor Individual, negligenciando áreas 
importantes como as finanças e gestão, deixando de pagar suas obrigações legais. Esse ciclo se repete inúmeras vezes, por que o 

já candidato a MEI já inicia sua jornada sem uma visão estratégica de crescimento. Pelo medo de perder os benefícios legais, 

poucos objetivam se tornar Microempresas.

Por outro lado, a comunicação por parte do Sebrae é falha, já que poucos buscam o Sebrae para resolver coisas estratégicas: a 
maioria dos MEIs que procuram a instituição o fazem para buscar serviços ligados à resolver temas burocráticos. Ainda, os MEIs 

mais digitais parecem não acessar os serviços do Sebrae.

Qual o impacto do problema?

O SEBRAE-PE hoje perde imenso tempo apenas para emitir boleto para MEIs, pelo simples fato do MEI não ser autônomo nesta 
tarefa ou por puro esquecimento. Para o SEBRAE, o impacto é de aproximadamente 59% do custo operacional de atendimento. 

Para o MEI, o impacto é a perda de benefícios aos quais tem direito, o fechamento de sua empresa ou a perda de oportunidades 

de crescimento pela má gestão.

Em períodos de crise, como por exemplo a pandemia, muitos MEI´s não enxergaram alternativas de continuar funcionando por 

falta do mindset de empresário e por falta de gestão acabam tendo que fechar o negócio. 

Além do mais, existe um custo financeiro para o MEI, tendo em vista que para resolver problemas burocráticos ele se desloca até 

um ponto físico, seja o próprio SEBRAE ou alguma das salas do empreendedor, o que envolve custo de deslocamento, bem como 

tempo de trabalho perdido, pela falta de autonomia, porque esses serviços estão disponíveis na web e app.
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Quais as alternativas existentes?
● Ferramentas de controle de gestão gratuitas, como o app SEBRAE, o MarketUP e outros sistemas de gestão e emissão de 

notas fiscais eletrônicas,

● Cadernos e planilhas que auxiliam neste controle.

● Agência de empreendedorismo, Associação comercial, Sala do Empreendedor, Associações empresariais.

● Capacitações com baixa carga horária e conteúdos rasos

Quais deficiências o cliente encontra nas alternativas?
● As ferramentas que estão disponíveis são de fácil manuseio, porém dependem exclusivamente da vontade do MEI em 

aplicar os conhecimentos e ferramentas adquiridas e utilizar de forma consistente, visando seu crescimento, dedicando 

tempo para se fazer os registros.

● Quando o mesmo acessa a ferramenta e conhece, mas não aplica, acaba não solucionando seu problema, e voltando à 

informalidade ou gerando dependência do consultor do Sebrae por exemplo, para realizar as atividades por ele.

● Não existe uma ferramenta que atenda completamente as “burocracias” do MEI, se quiser resolver essas questões sozinho 

(sem ajuda do SEBRAE, Sala do Empreendedor, etc) ele precisa recorrer ao site do Portal do Empreendedor, o que em 

muitos casos dificulta, por não ser de simples acesso.

● Não se enquadram na dinâmica de trabalho dos MEIs, que precisa fazer tudo sozinho em uma rotina intensa de trabalho.
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Informações complementares:

Perfil do MEI: https://datasebrae.com.br/perfil-do-microempreendedor-individual/

Pesquisa quantitativa do MEI: 
https://datasebrae.com.br/wp-content/uploads/2019/07/013_0319_APRE_MEI_v15_principais-resultados-inicio.pdf

Educação Financeira do MEI: https://datasebrae.com.br/wp-content/uploads/2018/05/Educação_Financeira_MEI_2018_FINAL.pdf

SEBRAE e o futuro: https://drive.google.com/file/d/1HvbtXLSTHg6N3igEKyDAFq3-XVbSpf2P/view?usp=sharing

Inscreva-se no site: www.oisebrae.com.br

Dúvidas: acesse o regulamento ou entre em contato pelo
E-mail: oil@portodigital.org ou pelo WhatsApp: (81) 9 9121-0040.

Detalhamento do Desafio

https://datasebrae.com.br/perfil-do-microempreendedor-individual/
https://datasebrae.com.br/wp-content/uploads/2019/07/013_0319_APRE_MEI_v15_principais-resultados-inicio.pdf
https://datasebrae.com.br/wp-content/uploads/2018/05/Educa%C3%A7%C3%A3o_Financeira_MEI_2018_FINAL.pdf
https://drive.google.com/file/d/1HvbtXLSTHg6N3igEKyDAFq3-XVbSpf2P/view?usp=sharing


Como poderíamos ajudar o jovem a identificar, desenvolver e medir suas 
habilidades socioemocionais (soft skills) de forma a melhor direcionar sua 
carreira empreendedora? 

RESUMO DO DESAFIO

O jovem está muito focado em desenvolver suas hard 
skills (conhecimentos específicos em uma determinada 
área), desconhecendo ou mesmo negligenciando suas 
soft skills (habilidades socioemocionais) como 
fundamentais para definição de sua carreira profissional. 

Isso é um problema porque normalmente as soft skills 
não são habilidades trabalhadas nas disciplinas escolares, 
o que resulta em jovens pouco preparados para o futuro, 
cenário agravado pela crise econômica da pandemia e 
por um mercado de trabalho em transformação, 
tendendo a uma redução de empregos formais e novos 
contextos de mercado provocado pelas tecnologias 
digitais.

RESULTADOS ESPERADOS

Diante do contexto detalhado abaixo, pretendemos que a 
nova solução inovadora entregue um ou mais dos resultados:

● Engaje 150 mil jovens por ano, tornando as soft skills 
para empreender algo disseminado e conhecido, a 

ponto de despertar a curiosidade e domínio do assunto 

entre os jovens.

● Entregue um modelo através do qual o jovem estudante 
possa identificar, desenvolver e evoluir suas soft skills, 

com uma metodologia atrativa, que gere resultados 

confiáveis e que seja ao mesmo tempo divertida.

DESAFIO 4 
Habilidades empreendedoras do jovem



Quem é nosso cliente?
Nosso público é o jovem, entre 15 e 20 anos e que está no momento de decidir qual área profissional deseja seguir. Normalmente, 

ainda é muito imaturo e não sabe o que são soft skills nem como isso pode contribuir para sua trajetória profissional.

Este jovem normalmente não sabe ao certo o caminho profissional que deseja seguir e se sente meio perdido. Está muito focado 

em desenvolver estes conhecimentos, (hard skills), mas ainda não enxerga suas habilidades sociocomportamentais e aptidões 

mentais individuais (soft skills) como capacidades fundamentais nesta caminhada.

Sua vontade é passar fácil no vestibular, poder entrar (e pagar) a faculdade, e depois exercer uma profissão, de preferência 

estável. Até mesmo antes de ingressar na faculdade, e por necessidade de pagar seus estudos, alguns passam a trabalhar ou 

empreender vendendo produtos de todo tipo aos colegas, se envolvendo com organização de eventos, entre outras ocupações; 

outros buscam alternativas de estágio para ganhar uma renda mínima.

Este jovem normalmente é flexível para novas experiências, porém imediatista: quer respostas rápidas e gosta de resolver as 

coisas de imediato. Motiva-se por desafios e tem curiosidade por assuntos/ tendências muito comentadas por seus amigos. 

Alguns buscam se envolver com iniciativas alinhadas com o que acreditam, mas muitos são levados a empreender por 

necessidade.

Algumas outras características desse jovem:

● Preferem conteúdos visuais aos escritos, principalmente no formato vídeo.

● Valorizam programas de mentoring para desenvolver novas habilidades.

● São autodidatas. Buscam informações que não conhecem na internet.

● A gamificação agrada a Geração Z porque torna o conteúdo atrativo e fácil de ser assimilado.

● Preferem consumir informação em pequenas doses: as “pílulas de conhecimento”.

● 36% veem aulas online, 20% leem livros em celulares/tablets e 32% trabalham online com colegas.
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O que está acontecendo de fato?

O jovem no final do ensino médio recebe formação específica para aumentar suas chances de passar no vestibular, mas 

normalmente não recebe nenhum direcionamento da instituição de ensino sobre como desenvolver suas soft skills, cada vez mais 

importantes em um mercado complexo e em constante mudança, com novas formas de trabalho e modelos de negócios que 

exigem tais habilidades.

Em pesquisa realizada pela empresa vozes da educação encomendada pelo SEBRAE/PE com 1.392 professores do ensino médio, 

apenas 19,4% dos professores acreditam que as habilidades empreendedoras estão sendo desenvolvidas nas escolas. Empatia e 

resiliência (49%), resolução de problema(41%), comunicação (40%), autoconhecimento (33%).

Uma pesquisa realizada pela Universidade Anhembi Morumbi com 18.477 alunos do 3º ano do ensino médio na cidade de São 

Paulo revelou que 59% desses estudantes já escolheram a carreira que querem seguir, nas escolas públicas, o índice chega a 63%. 

Entre aqueles que já estão decididos, contudo, menos da metade (46%) revelou ter mantido algum contato com a profissão 

escolhida*.

Quando o problema é observado?

Quando o(a) jovem está cursando o ensino médio se preparando para prestar vestibular, ou buscando alguma área profissional 
que seja do seu interesse.

Onde o problema acontece?

Na escola, onde deveria reconhecer e desenvolver suas soft skills com maior foco na sua futura ocupação, diante dos novos e 
futuros contextos de trabalho provocados pelas tecnologias digitais.

* Fonte: https://veja.abril.com.br/educacao/metade-dos-jovens-escolhe-carreira-sem-conhecer-profissao/
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Qual a causa raiz do problema?

As soft skills não são habilidades trabalhadas em disciplinas de ensino médio e até mesmo de graduação. Não é um assunto 
abordado com a devida importância, tanto nas escolas quanto em outros ambientes, levando ao jovem a desconhecer ou mesmo a 

se desinteressar pelo assunto.

Qual o impacto do problema?

Os jovens definem sua carreira profissional sem terem suas habilidades de soft skills reconhecidas e desenvolvidas, o que 
potencialmente impacta de forma negativa na sua carreira, seja como empreendedor ou colaborador de uma empresa ou 

instituição.

As habilidades socioemocionais serão as mais exigidas para que seja possível se adaptar às mudanças constantes causadas pelas 
tecnologias digitais, como também para uma atuação direcionada ao ser humano, já que os robôs e algoritmos farão otrabalho 

pesado e repetitivo. Assim, o profissional do futuro estará liberado das atividades mecânicas, mas terá que desenvolver a 

capacidade de pensar, refletir e lidar com problemas complexos.

Quais as alternativas existentes?

No seu processo de descoberta do que são soft skills, bem como o seu desenvolvimento, o jovem:

● Realiza mapeamentos de perfil profissional/comportamental, como a metodologia DISC e testes vocacionais.
● Participa de imersões como o EMPRETEC e desafios universitários em geral.

● Troca experiências com seus pares e com mentores.

● Realiza intercâmbio.
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Quais deficiências o cliente encontra nas alternativas?

● Alguns testes vocacionais gera resultados aleatórios e pouco confiáveis, desmotivando os jovens a dar credibilidade a tal 
ferramenta.

● Os jovens podem até reconhecer suas soft skills mas não sabem como desenvolvê-las nem perceber sua evolução.

● Cursos e imersões geralmente demandam um alto investimento financeiro e de tempo.
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Informações complementares:

Data Sebrae - Educação Empreendedora: https://datasebrae.com.br/educacaoempreendedora/

Dados compilados da Geração Z: 
https://drive.google.com/file/d/1ndIj72fibcVW3cSyTDKrvDmYK0_ywGMg/view?usp=sharing

Empreendedorismo do amanhã: https://datasebrae.com.br/wp-content/uploads/2019/11/Empreendedorismo-do-Amanhã_Relatório-Completo.pdf

Global Entrepreneurship Monitor (GEM) Brasil: 
https://datasebrae.com.br/wp-content/uploads/2020/06/GEM-2019-Relat-Executivo_Final_compressed-1.pdf

Jovem Empreendedor: https://drive.google.com/file/d/1mN5vyXNPAWPN1Yia9Cb7wQc82nUWCUuu/view?usp=sharing

SEBRAE e o futuro: https://drive.google.com/file/d/1HvbtXLSTHg6N3igEKyDAFq3-XVbSpf2P/view?usp=sharing

Inscreva-se no site: www.oisebrae.com.br

Dúvidas: acesse o regulamento ou entre em contato pelo
E-mail: oil@portodigital.org ou pelo WhatsApp: (81) 9 9121-0040.
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Como poderíamos conquistar o mindshare dos jovens para que 
reconheçam o SEBRAE como parceiro na criação de negócios inovadores 
do futuro, aumentando sua atração e retenção como clientes?

RESUMO DO DESAFIO

Durante a pandemia, houve um crescimento de 50% de 
jovens empreendedores entre 17 e 24 anos que 
começaram um negócio*. No entanto, o SEBRAE não tem 
relevância junto a esse público por nunca tê-lo 
priorizado, o que resulta em uma um marketshare de 
apenas 2%, no Sebrae/PE, neste segmento atualmente.

A instituição não tem obtido bons resultados em suas 
tentativas de captar e atender bem o público jovem pois 
usa soluções inadequadas quanto ao perfil, linguagem e 
abordagens ao ethos/cultura do jovem. Além disso, não 
tem muitos profissionais (colaboradores e consultores) 
que dialoguem bem com este público e a comunicação e 
relacionamento institucional não é atrativa e aderente.

RESULTADOS ESPERADOS

Diante do contexto detalhado abaixo, pretendemos que a 
nova solução inovadora entregue um ou mais dos resultados:

● Um storytelling e serviços bem fundamentados no 
ethos/cultura do jovem universitário, engajando ao 

menos 100 mil estudantes em 1 ano.

● Minimize a insegurança e ausência de um passo a passo 
desenhado para este público, apresentando tendências 

e referências de cultura empreendedora de forma 

flexível e adaptada para diversos estilos de 

aprendizado, base técnica e estados psicológicos.

● Jovens atuando como promotores do SEBRAE.

● Estar entre as 3 marcas top-of-mind na questão 
Empreendedorismo/Inovação para a faixa etária de 

17-24 anos, nos próximos 2 anos.

DESAFIO 5 
SEBRAE no mindshare do jovem

* Fonte: McKinsey (Dados mundiais): 

https://www.mckinsey.com/featured-insights/leadership/the-next-normal-arrives-trends-that-will-define-2021-and-beyond?cid=covidcenter-soc-lkn-
mip-mck-oth-2101--&sid=4416772481&linkId=109469819#



Quem é nosso cliente?

O jovem entre 17 e 24 anos, que busca propósito nos influenciadores e marcas que consome. Sente insegurança ao considerar ou 
iniciar sua jornada empreendedora, pois além de não saber o “como fazer”, desconfia das suas próprias qualidades pessoais e da 

capacidade do mercado de trabalho atual de absorver sua demanda. 33,2% dos jovens classificam como “sucesso” ter seu próprio 

negócio, mas 79% desejam trabalhar em grandes ou médias empresas, por acreditarem que carteira assinada dão mais segurança 

e 77% acreditam que precisarão se esforçar mais do que as gerações anteriores para se realizar profissionalmente.

Ele tem muita autonomia na busca de informações que não conhece na internet, preferem conteúdos visuais, principalmente 

vídeo, em formato de “pílulas de conhecimento”, valorizam programas de mentoring para desenvolver novas habilidades e sentem 

que conteúdos gamificados são mais atrativos e fácil de ser assimilado. No entanto, o que encontra hoje na internet são 

informações fragmentadas, levando-o a se sentir perdido e, assim, acaba desistindo do empreendedorismo.

O que está acontecendo de fato?

O SEBRAE, instituição tradicional no âmbito empresarial, tem enfrentado problemas para captar e conduzir jovens em um 

caminho empreendedor ou de inovação, principalmente na faixa etária mais jovem (17-24 anos).

O jovem entre 17 e 24 anos tem certa autonomia na busca de suas informações, ao mesmo tempo que procura propósito e ética 

nas instituições com as quais se relaciona. Porém experimenta burocracia, informações fragmentadas que requerem muito 

esforço e geram insegurança ao começar sua jornada empreendedora. Hoje, há poucas instituições de referência em 

empreendedorismo que consiga indicar um passo a passo e dar o suporte adequado na sua jornada - e muitas não conseguem 

atraí-lo por utilizarem conteúdos pouco relevantes ou meios ainda muito analógicos -, o que contribui para um alto número de 

abandono de ideias e iniciativas empreendedoras.
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Ainda, o jovem se sente inseguro no contexto atual, com muitas mudanças no cenário econômico e social, bem como em 
mudanças do futuro do trabalho. Com isso, tem medo de não conseguir se colocar no mercado de trabalho ou de obter uma 

renda. Alguns, passam a considerar o empreendedorismo como uma opção, seja por propósito ou por necessidade, porém a 

jornada empreendedora parece ser extremamente desafiadora.

O SEBRAE não sabe atender bem o público jovem, por escassez de profissionais e de soluções com o perfil, linguagem e 

abordagens adequadas ao ethos/cultura do jovem, bem como a comunicação muitas vezes não dialoga com esta fatia de público. 

Por este motivo, atualmente atinge apenas 2% do total deste mercado (jovens entre 17-24 anos), o que implica numa dificuldade 

em renovar sua base de clientes, perda de relevância perante o cenário de inovação e do mercado empresarial como um todo.

A construção de imagem e de portfólio de oferta de produtos e serviços sempre foi mais focado em empresários tradicionais. O 

SEBRAE Nacional no ano de 2013 desenvolveu um Programa de Educação Empreendedora, programa este que foi aderido por 

todos os estados da federação apenas em 2015, porém o mesmo ainda não possui a penetrância e aderência necessária para 

atingir o público universitário em larga escala e com alta relevância.

Quando o problema é observado?

Para o jovem, o problema ocorre quando o mesmo se depara com a necessidade e/ou oportunidade de empreender, o que muitas 
vezes pode ocorrer na época da conclusão dos seus cursos, tendo em vista que muitas vezes têm dificuldade de se colocar no 

mercado de trabalho - ao mesmo tempo em que sofrem pressão social por seguirem carreira nas suas áreas de formação.

Onde o problema acontece?

Os jovens não recebem uma formação empreendedora da sua instituição de ensino, ao mesmo tempo em que percebem a 
escassez de oportunidades no mercado de trabalho tradicional.
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Qual a causa raiz do problema?

● O jovem não recebe e nem tem fácil acesso a uma formação empreendedora adequada aos tempos atuais e futuros, o que 
traz insegurança para empreender e, muitas vezes, sequer contempla empreender como uma saída.

● Quando o faz, depara-se com uma enxurrada de informações e com pouco ou nenhum acompanhamento.

● O processo de empreender ainda é bastante burocrático e é visto como um caminho incerto pelos pais que induzem os 

filhos na busca de uma estabilidade empregatícia / financeira.

● Por outro lado, o jovem nunca foi prioridade na estratégia do Sebrae. O foco maior foi nos negócios tradicionais. Por este 

motivo, o SEBRAE não sabe captar e atender bem o público jovem, usando soluções inadequadas quanto ao perfil, 

linguagem e abordagens ao ethos/cultura do jovem. Sua comunicação muitas vezes não dialoga com esta fatia de público.

Qual o impacto do problema?

O SEBRAE precisa formar já sua clientela do futuro, por isso a importância de adquirir o mindshare dos jovens, agora. Tendo em 
vista, a fortes mudanças nos mais diversos mercados provocados pelas tecnologias digitais e a perspectiva de impactos ainda 

maiores no mercado de trabalho com inteligência artificial, robôtica, Internet das coisas, entre outros, inevitavelmente a maioria 

dos jovens, futuros profissionais, precisarão empreender e precisam enxergar no SEBRAE a instituição que pode apoiá-lo nessa 

jornada.

Ao longos dos últimos anos, o SEBRAE vem sentindo sua relevância junto ao público jovem diminuir e seu número de 

atendimentos não ter expressividade, representando apenas 2% da população jovem. Por outro lado, o número de negócios 

criados por jovens cresceu mais de 50% durante a pandemia (mundialmente, em comparação a 2019).
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Quais as alternativas existentes?

● busca informações no Google
● Segue perfis de influencers e de autoridades em determinados assuntos (como coachings, educadores financeiros e 

empreendedores de sucesso)

● Buscam conselhos de amigos e parentes.

○ Fazem cursos online com novos entrantes. Exemplos:

○ Keep learning school: tem uma base de 450K jovens nos seus cursos.

○ Perestroika: um curso deles chega a ter mais de 250K de participantes.

○ Outras empresas: @alemdafacul (Além da Facul), @exito.in.stituto (Instituto Êxito), @slasheducation (Slash), 

@escolaconquer (Conquer)

● Entretanto, a maior parte deste público parece parar no meio do caminho e às vezes já de partida, por entenderem que é 

algo complicado e arriscado.

Quais deficiências o cliente encontra nas alternativas?

● Ofertam conteúdos com linguagem adaptada, porém a maior parte do que é ofertado possui a falta de aspectos como a 
troca de experiências, o estabelecimento de networking e a mentoria continuada, em especial estabelecendo match com 

públicos de diferentes gerações e com bagagens diversas.

● Existe, ainda, um momento de transição de mercado, onde muitas vezes a profissão está descolada do aprendizado 
adquirido no formato tradicional (universidades), devido às mudanças na configuração do trabalho, bem como outros 

aspectos ligados à crise que modificam o panorama de oferta de oportunidades que existia há alguns anos atrás.

Detalhamento do Desafio



Informações complementares:

Data Sebrae - Educação Empreendedora: https://datasebrae.com.br/educacaoempreendedora/

Dados compilados da Geração Z: https://drive.google.com/file/d/1ndIj72fibcVW3cSyTDKrvDmYK0_ywGMg/view?usp=sharing

Empreendedorismo do amanhã: 
https://datasebrae.com.br/wp-content/uploads/2019/11/Empreendedorismo-do-Amanhã_Relatório-Completo.pdf

Global Entrepreneurship Monitor (GEM) Brasil: 
https://datasebrae.com.br/wp-content/uploads/2020/06/GEM-2019-Relat-Executivo_Final_compressed-1.pdf

Jovem Empreendedor: https://drive.google.com/file/d/1mN5vyXNPAWPN1Yia9Cb7wQc82nUWCUuu/view?usp=sharing

SEBRAE e o futuro: https://drive.google.com/file/d/1HvbtXLSTHg6N3igEKyDAFq3-XVbSpf2P/view?usp=sharing

Inscreva-se no site: www.oisebrae.com.br

Dúvidas: acesse o regulamento ou entre em contato pelo
E-mail: oil@portodigital.org ou pelo WhatsApp: (81) 9 9121-0040.
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Como poderíamos dar condições para que jovens criem novos 
empreendimentos inovadores, de forma colaborativa e articulados com 
ecossistemas de negócios e que façam sentido para suas realidades de 
mercado?

RESUMO DO DESAFIO

Normalmente, os jovens modelam seus negócios muito 
longe do cliente, sem entendimento real do contexto do 
mercado, sem proximidade com quem já empreendeu ou 
conhece o segmento e sem conexões importantes com 
parceiros. Ainda, o empreendedor encontra uma 
overdose de conteúdos desestruturados sobre como 
modelar negócios inovadores atrapalhando sua jornada 
empreendedora, resultando em descontinuidade de 
ideias e alto índice de mortalidade nos primeiros anos das 
empresas.

RESULTADOS ESPERADOS

Diante do contexto detalhado abaixo, pretendemos que a 
nova solução inovadora entregue um ou mais dos resultados:

● Atenda 50 mil jovens, gerando 500 novos negócios 
inovadores e sustentáveis em até 2 anos.

● Uma experiência dinâmica, interativa com foco mais 
prático que teórico, e que contemple tendências de 

como inovar em vários segmentos.

● Potencialize a inteligência coletiva e a participação de 
mentores e especialistas que possam influenciar 

positivamente no resultado do negócio.

● Integre parceiros e fornecedores que ofereçam 
condições especiais para os jovens atendidos pela 

solução.

DESAFIO 6 
Modelagem de novos negócios inovadores



Quem é nosso cliente?

Jovens que têm o desejo de ter seu próprio negócio e jovens que empreendem por necessidade para ter alguma renda, ou ainda 
que não encontram trabalho.

Os primeiros adotantes estudantes e egressos do curso técnico e universitários que ainda estão descobrindo em que área 

profissional desejam atuar. Os que têm uma vertente empreendedora investem muito na ideia inicial, sem explorar a verdadeira 

problemática, sem validar a aderência no mercado.

Os segundo adotantes são jovens de mais de 25 anos e egressos que estão buscando empreender mas não sabem por onde 

começar e o que encontram de informações são padronizadas e não atendem a realidade.

Eles pertencem a geração Y, Z e milleniuns. Geralmente, são ansiosos, ficam entediados facilmente e querem ver resultados 

rápidos. Buscam  caminhos que favoreçam a absorção rápida de conteúdos práticos e que façam sentido para eles.

O que está acontecendo de fato?

Estamos em uma era de muita informação sobre inovação e empreendedorismo disponíveis, mas sem ter um direcionamento 

claro a seguir numa jornada empreendedora. Muitos conteúdos, muitos cursos, muitas trilhas de influenciadores. Os jovens não 

sabem o caminho, só escutam falar e  quando encontram algo, é muito superficial, não diz de fato como fazer ou são conteúdos 

mais densos e técnicos que não conseguem entender e aprofundar. Encontram modelos de negócios prontos que não se adequam 

às suas necessidades.

Observa-se também que além da dispersão de conteúdos e informação,  não existe um ambiente integrado onde o jovem consiga 

acessar facilmente todos ou quase todos os principais parceiros para se iniciar um negócio com baixo investimento, tais como: 

coworking, assessorias jurídica e contábil, mentores de negócio, fornecedores, etc. Tornando sua jornada empreendedora ainda 

mais desafiadora, burocrática, onerosa e morosa. Além de suporte para implantar o empreendimento.
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Quando o problema é observado?

● Quanto precisam gerar renda pessoal e vêem o empreendedorismo como uma opção;
● Quando possuem uma idéia e querem dar sequência, mas não sabem como iniciar a jornada em meio a tantas informações 

e conteúdos;

● No momento em que buscam algo personalizado, como uma mentoria, assessoria, consultoria para modelar um negócio, 

indicação de fornecedores/ parceiros; sentem falta de apoio, não conseguem colocar em prática o que 

aprendem/orientam. Sentem falta de que as coisas sejam mais práticas, customizadas para o seu problema.

Onde o problema acontece?

Nas diversas trilhas de empreendedorismo, eventos e soluções existentes, presenciais e online, como  lives, vídeos, conteúdos, 
ebooks, blogs, soluções. Sejam do sebrae ou do mercado em geral. Sempre lidando mais do mesmo, mas não sendo completos e 

integrados.

Qual a causa raiz do problema?

Há uma overdose de conteúdos desestruturados sobre como modelar negócios inovadores e uma alta taxa de descontinuidade 
de sua jornada empreendedora, o que gera o desenvolvimento de soluções pouco aderentes ao mercado.
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Qual o impacto do problema?

O impacto pode ser sentido em diversas variáveis no decorrer da jornada empreendedora como surgimento de negócios 
amadores, perda de dinheiro e tempo, negócios não sustentáveis e competitivos, diante das situações recorrentes, tais como*:

● Ideias de negócios sem mercado;

● Falta de recurso para investimento e capital de giro;

● Problemas societários;

● Problemas em seleção e contratação de colaboradores;

● Problemas de custos e precificação;

● Não conseguem ultrapassar a fronteira de venda dos amigos e familiares;

● Produto/serviço sem um modelo de negócio;

● Deficiência em marketing;

● Perda de foco;

● Dificuldade de expansão e escalabilidade do negócio;

● Desarmonia entre os interesses dos investidores/instituições financeiras e os sócios;.

● Falta de estratégia e visão de futuro alinhado com a nova economia digital.

Detalhamento do Desafio

* Algumas fontes que retratam os tópicos acima.

https://www.similarweb.com/corp/blog/postmortem-analysis/
https://www.fdc.org.br/conhecimento/publicacoes/artigo-29767
https://atendimento.sebraemg.com.br/biblioteca-digital/content/causas-mortalidade-startups-brasileiras
http://www.sustenere.co/index.php/rbadm/article/view/4896
https://oglobo.globo.com/economia/taxa-de-mortalidade-de-start-ups-chega-75-22695381
https://startup.farm/blog/pesquisa-da-startup-farm-revela-a-mortalidade-das-startups-brasileiras/
https://www.cbinsights.com/research/startup-failure-post-mortem/
https://www.getautopsy.com/autopsy-academy

https://www.similarweb.com/corp/blog/postmortem-analysis/
https://www.fdc.org.br/conhecimento/publicacoes/artigo-29767
https://atendimento.sebraemg.com.br/biblioteca-digital/content/causas-mortalidade-startups-brasileiras
http://www.sustenere.co/index.php/rbadm/article/view/4896
https://oglobo.globo.com/economia/taxa-de-mortalidade-de-start-ups-chega-75-22695381
https://startup.farm/blog/pesquisa-da-startup-farm-revela-a-mortalidade-das-startups-brasileiras/
https://www.cbinsights.com/research/startup-failure-post-mortem/
https://www.getautopsy.com/autopsy-academy


Quais as alternativas existentes?

Nos diversos eventos e soluções existentes, presenciais e online,como  lives, vídeos, conteúdos, ebooks,blogs, soluções, onde 
podemos evidenciar os seguintes problemas.

Algumas soluções citadas na pesquisa qualitativa dos primeiros adotantes:

● Vários jornais, UX Trends, Futuro das Coisas, Endeavor, soluções que tratam do Efeito Orna (conteúdos ricos de forma 
dinâmica e super atuais); Agências Bolso; Google; Google Academy; Google Primer; Medium; abstartups; sebrae.com.br; 

keep learning school;
● Influenciadores;

● Vídeos no youtubes e blogs que ranqueia na pesquisa do google ;

● Eventos, startups farm, shawee (os hackathons em geral), techstars, Copa mundial de empreendedorismo, Startup grind, 

AWS, Startse; etc.

Quais deficiências o cliente encontra nas alternativas?

Nos diversos eventos e soluções existentes, presenciais e online,como  lives, videos, conteúdos, ebooks, blogs, soluções, onde 
podemos evidenciar os seguintes problemas:

● Quando tem que ler e ver vários conteúdos dispersos e se veem perdendo tempo
● Muitos desses conteúdos possuem chamadas muito interessantes, prometem muito e oferecem muito pouco.

● Conteúdos geralmente são repetitivos ou generalistas que dão respostas básicas a perguntas complexas, sem dizer de fato 

como fazer/resolver

● Acham algo de boa qualidade, a linguagem é técnica demais e pouco efetiva o objetivo do tema.
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● In“Me incomoda é que fornece algo muito raso. Muitas vezes com chamadas maravilhosas, mas com um conteúdo raso ou 
mais do mesmo. Coisas que pessoas que já estão na área ou já buscaram na net acham. Não tem inovação.” (entrevistado)

● Os materiais com o design colorido demais incomodam os olhos, imagens não úteis para a didática que só poluem ou uso de 

linguagem que não facilitam o entendimento.

Nas mentorias/ assessorias/ consultorias:

● Fazem muito do mesmo e quando vão mostrar algo novo, cobram valores muito altos pelo acesso aos conteúdos.
● Ficam muito na teoria e sem demonstrar questões práticas.

● Excesso de motivação e pouco conteúdo bem fundamentado.

Quanto a oficinas, mini cursos rápidos:

● São mais do mesmo e transmitem um pouco do que se propõe no tema.
● Muito fala e pouca prática

Detalhamento do Desafio



Informações complementares:

Data Sebrae - Educação Empreendedora: https://datasebrae.com.br/educacaoempreendedora/

Dados compilados da Geração Z: https://drive.google.com/file/d/1EjGYrkVyLa1VoDrkQXDU354HHreOPa3k/view?usp=sharing

Empreendedorismo do amanhã: 
https://datasebrae.com.br/wp-content/uploads/2019/11/Empreendedorismo-do-Amanhã_Relatório-Completo.pdf

Global Entrepreneurship Monitor (GEM) Brasil: 
https://datasebrae.com.br/wp-content/uploads/2020/06/GEM-2019-Relat-Executivo_Final_compressed-1.pdf

Jovem Empreendedor: https://drive.google.com/file/d/1mN5vyXNPAWPN1Yia9Cb7wQc82nUWCUuu/view?usp=sharing

SEBRAE e o futuro: https://drive.google.com/file/d/1HvbtXLSTHg6N3igEKyDAFq3-XVbSpf2P/view?usp=sharing

Inscreva-se no site: www.oisebrae.com.br

Dúvidas: acesse o regulamento ou entre em contato pelo
E-mail: oil@portodigital.org ou pelo WhatsApp: (81) 9 9121-0040.
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Seja um parceiro do SEBRAE na transformação dos pequenos negócios. Venha participar de nossa 
Chamada de Inovação!

Inscreva-se no site: www.oisebrae.com.br

Dúvidas: acesse o regulamento ou entre em contato pelo
E-mail: oil@portodigital.org ou pelo WhatsApp: (81) 9 9121-0040.

SEBRAE Open Innovation
Chamada aberta de inovação

REALIZAÇÃO:
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ANEXO II – TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 

 

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito: 

 

De um lado, o NÚCLEO DE GESTÃO DO PORTO DIGITAL - NGPD, associação privada inscrita no 

CNPJ/ME sob o nº 04.203.075/0001-20, com sede na Av. Cais do Apolo, 222, Bairro do Recife, 

Recife/PE, representado na forma de seu estatuto social, doravante denominada NGPD;  

 

E, do outro lado, [INCLUIR NOME DA EMRPESA COLABORADORA], pessoa jurídica de direito 

privado, com sede na [Av./Rua/Praça/Travessa], nº [•], [complemento] [•], inscrita no 

CNPJ/ME sob o nº [•], neste ato representada por seu representante infra-assinado, doravante 

denominada EMPRESA COLABORADORA; 

 

Sendo NGPD e EMPRESA COLABORADORA denominados, isoladamente e indistintamente, 

“Parte” e, conjuntamente, “Partes”; 

 

CONSIDERANDO QUE: 

 

(a) a EMPRESA COLABORADORA está participando do 1º Ciclo de Inovação Aberta do OIL - 

Open Innovation Lab do SEBRAE-PE (o “Programa”), voltado à obtenção de soluções 

para os desafios apresentados pelo SEBRAE-PE (os “Desafios”) e foi selecionada para 

apresentar, na Fase 2 do Programa, uma sugestão de solução sob a forma de protótipo 

não funcional (o “Protótipo”), nos termos do Termo de Colaboração - Prototipagem a 

ser celebrado entre as Partes antes do início da Fase 2; 

 

(b) o desenvolvimento do Protótipo e, eventualmente, de produto mínimo viável (MVP) e 

solução baseados no Protótipo, em fases subsequentes do Programa, torna necessário 

que as Partes revelem e compartilhem entre si certos dados, documentos e 

informações de natureza confidencial; e 

 

(c) diante disso, as Partes pretendem estabelecer as disposições que regerão o 

recebimento e utilização das informações, documentos e dados de natureza 

confidencial no âmbito do Programa; 

 

RESOLVEM firmar o presente Termo de Confidencialidade, conforme as disposições abaixo 

especificadas:   

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

 

1.1. O presente Termo de Confidencialidade tem por objeto estabelecer os termos pelos quais 

cada Parte obriga-se a manter a confidencialidade de informações a que tenha acesso em 

razão do Programa.  

 

1.2. O presente Termo de Confidencialidade deverá ser interpretado, para todos os fins, 

observando-se as disposições do Contrato nº 78/2020 (o “Contrato de ETEC” - 
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http://bit.ly/Contrato_78_2020) celebrado entre SEBRAE-PE e NGPD, de modo que as Partes 

entendem e aceitam que a relação ora entabulada deve respeitá-lo em todos os sentidos. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – CONFIDENCIALIDADE 

 

2.1. Cada Parte (a “Parte Receptora”) obriga-se a não se utilizar, direta ou indiretamente, e a 

não divulgar a terceiro(s) as Informações Confidenciais da outra Parte (a “Parte Reveladora”), a 

que tenha a acesso em razão do Programa, transmitidas de forma escrita ou verbal, por 

qualquer meio, incluindo físico ou eletrônico, sendo apenas permitida a divulgação de 

Informações Confidenciais da outra Parte na estrita medida em que se faça necessária ao bom 

desenvolvimento do Programa (need-to-know basis). 

 

2.1.1. Para fins do presente Termo de Confidencialidade, consideram-se Informações 

Confidenciais do NGPD as informações relacionadas a si e/ou ao SEBRAE-PE, seus respectivos 

negócios, produtos ou atividades, a ativos de propriedade intelectual do NGPD e/ou do 

SEBRAE-PE ou quaisquer conhecimentos, dados, produtos, processos, tecnologias, bases de 

dados, segredos comerciais e de negócios, know-how ou quaisquer outras informações de 

natureza técnica, operacional, jurídica, mercadológica, estratégica ou negocial, divulgados pelo 

NGPD ou pelo SEBRAE-PE no âmbito do Programa. 

 

2.1.2. Para fins do presente Termo de Confidencialidade, consideram-se Informações 

Confidenciais da EMPRESA COLABORADORA as informações relacionadas a si, seus negócios, 

produtos ou atividades, ativos de sua propriedade intelectual ou quaisquer conhecimentos, 

dados, produtos, processos, tecnologias, bases de dados, segredos comerciais e de negócios, 

know-how ou quaisquer outras informações de natureza técnica, operacional, jurídica, 

mercadológica, estratégica ou negocial, desde que preexistentes ou desenvolvidas de forma 

independente do Programa. Para afastar quaisquer dúvidas, não serão consideradas 

Informações Confidenciais da EMPRESA COLABORADORA dados, documentos e quaisquer 

informações, independentemente de sua forma ou suporte, diretamente relacionados aos 

produtos, serviços ou processos inovadores que venham a ser desenvolvidos pela EMPRESA 

COLABORADORA, sob a forma de Protótipo, MVP ou solução, no âmbito do Programa.  

 

2.2. Não serão consideradas Informações Confidenciais, para fins do presente Termo de 

Confidencialidade, as informações que: 

 

I. sejam ou venham a se tornar de conhecimento público, desde que tal fato não tenha 

sido, de qualquer forma, ocasionado por ato, fato ou omissão da Parte Receptora; 

II. eram comprovadamente de conhecimento da Parte Receptora antes do início do 

Programa, exceto em decorrência de violação de obrigações por terceiros; 

III. sejam reveladas em razão de ordem judicial, administrativa ou de outra ordem 

emanada por órgão competente, ou caso seja necessário para o cumprimento de 

dever legal ou regulatório das Partes até a mínima extensão possível ao cumprimento 

de tais ordens, devendo a Parte Receptora, ao receber a ordem, notificar previamente 

por escrito a Parte Reveladora sobre sua existência, dando a este tempo hábil, sempre 

que possível, para pleitear medidas de proteção que julgar cabíveis face às 

determinações em questão;  
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IV. foram independentemente desenvolvidas por terceiros que não tiveram acesso às 

Informações Confidenciais; 

V. foram legalmente comunicadas à Parte Receptora, posteriormente ao início do 

Programa, por terceiros não sujeitos a obrigação de confidencialidade;  

VI. sejam identificadas pela Parte Reveladora, por meio de comunicação escrita, expressa 

e específica para cada caso, como não sendo mais confidenciais ou de sua 

propriedade; ou 

VII. as Partes e o SEBRAE-PE decidirem tornar públicas, em comum acordo, sobre o 

Programa, incluindo o Protótipo, o MVP e as soluções. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA 

 

3.1. Em caso de divulgação não autorizada, uso não autorizado, perda, extravio vazamento ou 

qualquer forma de acesso não autorizado de terceiros às Informações Confidenciais do NGPD 

ou da EMPRESA COLABOADORA que venha a ser de ciência da Parte Receptora, ou haja 

suspeita da Parte Receptora de que qualquer desses eventos esteja na iminência de ocorrer ou 

tenha ocorrido, a Parte Receptora deverá: 

 

I. comunicar imediatamente à Parte Reveladora a respeito;  

II. tomar as medidas necessárias e que estejam à sua disposição visando a salvaguarda da 

propriedade intelectual da Parte Reveladora e das Informações Confidenciais; e  

III. sempre que possível, seguir as instruções que a Parte Reveladora eventualmente lhe 

forneça. 

 

CLÁUSULA QUARTA – PRAZO 

 

4.1. As obrigações de confidencialidade presentes neste Termo de Confidencialidade vigorarão 

durante toda a relação entre as Partes ao longo do Programa e subsistirão pelo período de 5 

(cinco) anos após a data de finalização do Programa. 

 

4.2. As Informações Confidenciais de propriedade da Parte Reveladora, bem como todo 

material a elas relacionado (cópia ou original) terão seu uso interrompido e serão 

imediatamente devolvidos à Parte Reveladora ou, a critério desta última, serão destruídos, em 

até 5 (cinco) dias após a extinção da relação entre as Partes ou o exaurimento da finalidade 

para a qual foram reveladas,  por qualquer motivo, sendo vedada a guarda de cópia, resumo, 

compilação, extrato, análise ou qualquer outro meio que reproduza as Informações 

Confidenciais. 

 

CLÁUSULA QUINTA - RESPONSABILIDADE 

 

5.1. Cada Parte se obriga a manter e fazer com que as pessoas por elas designadas para 

receber as Informações Confidenciais mantenham o mais absoluto sigilo e confidencialidade 

sobre todas as Informações Confidenciais que acessarem em razão do Programa, bem como a 

empregar tais Informações Confidenciais exclusivamente para os fins aos quais foram 

divulgadas, sob pena de, em não o fazendo, responder pelas Perdas comprovadamente 

sofridas pela outra Parte. 
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5.1.1. Sem prejuízo de quaisquer outras obrigações e responsabilidades previstas neste Termo 

de Confidencialidade e nos outros termos firmados entre a EMPRESA COLABORADORA e o 

NGPD no âmbito do Programa, a Parte infratora será responsável perante a outra Parte pelas 

Perdas comprovadamente sofridas decorrentes da divulgação não autorizada, uso não 

autorizado, perda, extravio ou vazamento das Informações Confidenciais, por si ou por seus 

empregados, contratados e/ou prepostos.  

 

5.2. Cada Parte se compromete a indenizar, defender e manter a outra Parte, seus 

representantes, empregados, diretores e colaboradores indenes de qualquer Perda 

comprovadamente sofridas decorrente de: (i) descumprimento, erro e/ou falsidade de 

qualquer informação ou declaração fornecida por si, obrigada a indenizar nos termos deste 

Termo de Confidencialidade; ou (ii) descumprimento de obrigações, declarações e garantias 

que, de acordo com este Termo de Confidencialidade, sejam de sua responsabilidade. 

 

5.2.1. Para os fins do presente Termo de Confidencialidade, “Perda” significa quaisquer perdas, 

obrigações, demandas, passivos, contingências, responsabilidades, indenizações, 

compensações, encargos, exigências, constrições, danos, multas, prejuízos, custos, gastos ou 

despesas, incluindo honorários advocatícios, de peritos, árbitros e outros profissionais, bem 

como custas e emolumentos (quer administrativos, judiciais ou arbitrais) ou quaisquer juros, 

remuneratórios ou moratórios, correção monetária ou penalidade. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

6.1. A interpretação deste Termo de Confidencialidade obedecerá às seguintes regras: (i) 

sempre que exigido pelo contexto, as definições contidas neste Termo de Confidencialidade 

serão aplicadas no singular e no plural e o gênero masculino incluirá o feminino e vice-versa, 

sem alteração de significado; (ii) os títulos deste Termo de Confidencialidade servem apenas 

para referência e não limitam ou afetam o significado das cláusulas ou dos itens aos quais se 

aplicam; (iii) os Considerandos deste Termo de Confidencialidade servem e auxiliam na sua 

interpretação e aplicação; (iv) os termos “inclusive”, “incluindo” e outros semelhantes serão 

interpretados como se estivessem acompanhados da frase “a título meramente 

exemplificativo” e “sem limitação”; (v) referências a um documento ou outros instrumentos, 

incluem suas alterações, substituições, consolidações e complementações, salvo se 

expressamente disposto de forma diferente; (vi) referências a leis, normas e instruções 

referem-se a tais leis, normas e instruções conforme em vigor na data a que se refiram; (vii) 

referência às Partes inclui seus sucessores e cessionários autorizados; (viii) a linguagem deste 

Termo de Confidencialidade deverá, em todos os casos, ser interpretada de maneira simples, 

de acordo com seu sentido justo, e não estritamente a favor ou contra qualquer dos 

signatários; e (ix) referências a uma Cláusula inclui todos os seus itens e subitens. 

 

6.2. Qualquer notificação ou comunicação exigida ou permitida neste Termo de 

Confidencialidade será efetuada por escrito, por correio expresso certificado ou registrado, 

para os endereços indiciados na qualificação do presente Termo de Confidencialidade ou para 

os endereços eletrônicos indicados abaixo: 
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 Se para o NGPD: [indicar e-mail] 

 Se para a EMPRESA COLABORADORA: [indicar e-mail] 

 

6.3. A eventual tolerância quanto a qualquer violação dos termos e condições do Termo de 

Confidencialidade será considerada mera liberalidade e não será interpretada como novação, 

precedente invocável, renúncia a direitos, alteração tácita de seus termos, direito adquirido da 

outra parte ou alteração contratual. Qualquer alteração aos termos do Termo de 

Confidencialidade apenas será válida caso formalizada mediante termo aditivo por escrito 

assinado por ambas as Partes. 

 

6.4. Caso qualquer dispositivo deste Termo de Confidencialidade venha a ser considerado 

como inválido, ilegal ou inexequível em face da lei aplicável, tal fato não deverá afetar a 

validade, legalidade ou exigibilidade de outras disposições deste Termo de Confidencialidade, 

as quais deverão ser interpretadas independentemente para este fim específico, obrigando-se 

as Partes a buscar e negociar de boa-fé outras disposições que atendam às suas intenções em 

relação ao dispositivo considerado inválido, ilegal ou inexequível. 

 

6.5. O Termo de Confidencialidade constitui e representa o integral acordo entre as Partes em 

relação ao seu objeto, substituindo e prevalecendo sobre qualquer outro entendimento, 

negociação, contrato ou disposição anterior. 

 

6.6. As obrigações previstas no Termo de Confidencialidade vinculam as Partes por si e por 

seus respectivos sócios, diretores, administradores, empregados, prepostos, representantes e 

sucessores, a qualquer título. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – FORO 

 

7.1. Fica eleito pelas Partes o foro da Comarca do Recife, estado de Pernambuco, como o único 

competente para conhecer e julgar qualquer controvérsia oriunda direta ou indiretamente 

deste Termo de Confidencialidade, com a exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado 

que seja. 

 

E, por estarem justas e acordadas, as Partes contratantes assinam o presente instrumento em 

duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas. 

 

 

(Restante da página propositalmente deixada em branco. Assinaturas na página seguinte) 
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(Página de assinaturas do Termo de Confidencialidade celebrado entre o NÚCLEO DE GESTÃO 

DO PORTO DIGITAL - NGPD e [NOME DA EMPRESA COLABORADORA] em [•] de [•] de 2021) 

 

Recife, [•] de [•] de 2021 

 

 

PARTES: 

 

Pela EMPRESA COLABORADORA: 

 

 

 

 

[NOME DO REPRESENTANTE LEGAL] 

[Cargo] 

[NOME DA EMPRESA COLABORADORA] 

 

 

Pelo NÚCLEO DE GESTÃO DO PORTO DIGITAL: 
 

 

 

 

[NOME DO REPRESENTANTE LEGAL] 

[Cargo] 

[RG] [CPF] 

Núcleo de Gestão do Porto Digital – NGPD 

 

 

 

CIENTE E DE ACORDO: 

Pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Pernambuco – SEBRAE-PE 

CNPJ/ME: 09.829.524/0001- 64  

 

 

[NOME DO REPRESENTANTE LEGAL] 

[Cargo] 

[RG] [CPF] 

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Pernambuco – SEBRAE-PE 
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ANEXO III - TERMO DE COLABORAÇÃO - PROTOTIPAGEM 
CICLO OIL SEBRAE-PE 

 
 

Challenge Owner: Sebrae-PE 

Este Termo de Colaboração de Prototipagem é um documento confidencial e representa o 

entendimento atual das partes abaixo infra-assinadas, o Núcleo de Gestão do Porto Digital e a 

Empresa Colaboradora (as “Partes”), em relação a algumas das principais questões 

relacionadas ao(s) Desafio(s) proposto(s) dentro do programa OIL - Open Innovation Lab - pelo 

Sebrae-PE (ou “Challenge Owner”) - e constitui um compromisso juridicamente vinculante, 

entre as Partes, para regular a Fase 2 do Ciclo (Ideação e Validação).  

Por este Instrumento, as Partes se comprometem a somar os melhores esforços visando 

evoluir com um protótipo não funcional (o “Protótipo”), observados os termos e prazos 

descritos abaixo, o qual será oportunamente submetido ao crivo do Sebrae-PE. O futuro 

desenvolvimento do produto mínimo viável (o “MVP”) fica desde já vinculado ao aceite pelo 

Sebrae-PE, a seu exclusivo critério, do Protótipo a ser apresentado pelo participante, que 

poderá ser pessoa física, startup, consórcio de empresas, ou qualquer outra pessoa jurídica (a 

“Empresa Colaboradora”) nesta Fase de Prototipagem. Os deveres e obrigações da Empresa 

Colaboradora serão oportunamente regulados por meio de Termo de Cooperação para MVP a 

ser firmado entre as Partes. 

Challenge Owner:                                        Sebrae-PE 

Empresa Colaboradora:                [Nome da Empresa Colaboradora] 

 

Briefing do(s) Desafio(s): 
 

Critério(s) de Sucesso (CS) do Protótipo:  

 

Documentos anexos:                            As Partes se comprometem a definir, em 
conjunto, durante reunião de kick-off, um 
Plano de Prototipagem para a solução a ser 
desenvolvida, visando o alinhamento de 
expectativas e, conforme seja necessário, 
esclarecimento/detalhamento/refinamento 
dos critérios de sucesso apresentados neste 
compromisso. O Plano de Prototipagem 
passará a ser parte integrante deste Termo. 
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Data de entrega prevista:                                   __/__/___ 

 

Participantes:                                                 A Empresa Colaboradora conta com a 
seguinte equipe: [____________]. Por sua 
vez, o Challenge Owner destinará o(s) 
colaborador(es) [____________] como 
interlocutor(es) com poder de decisão sobre 
as fases do presente Projeto, incluindo a 
presente Fase de Ideação e Validação. 

 

Especialistas:                                                 O Challenge Owner destinará o(s) 
especialista(s) XXX, para sanar dúvidas e 
subsidiar informações acerca do(s) 
Desafio(s). 

 

Remuneração:                            A Empresa Colaboradora está ciente de que 
sua participação na Fase 2 do Ciclo (Ideação 
e Validação) e qualquer atividade por ela 
desenvolvida nessa fase não será 
remunerada. Somente na hipótese de 
aceite/aprovação, por parte do Sebrae-PE, 
do Protótipo apresentado pela Empresa 
Colaboradora, e, posteriormente, apenas se 
as Partes atingirem um consenso quanto ao 
custo de desenvolvimento da solução 
proposta, a qual será objeto da fase 3 - 
Desenvolvimento de MVP, é que haverá 
definição e possibilidade de remuneração 
que será devida para a Empresa 
Colaboradora. 
 

Critérios de aceite (exemplificativos):                  Findo o prazo da Fase de Ideação e 
Validação, a Empresa Colaboradora deverá 
submeter o Protótipo ao NGPD, para que 
este apresente ao Sebrae-PE, que poderá 
aceitá-lo ou recusá-lo, a seu exclusivo 
critério, ou ainda, poderá estabelecer, caso 
deseje, um prazo adicional para sua 
evolução, observando, exemplificadamente, 
os seguintes critérios: (a) desejabilidade da 
solução objeto do Protótipo, prévia 
avaliação dos resultados; (b) alinhamento 
do Protótipo com os requisitos do desafio; 
(c) prazo de desenvolvimento e 
implementação previsto da solução objeto 
do Protótipo; (d) comprovação de 
conhecimentos técnicos, de recursos físicos 
e de pessoal para desenvolvimento da 
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solução objeto do Protótipo; (e) valor da 
proposta de acordo com o orçamento 
disponível para o desafio especificado; (f) 
respeito aos termos do Regulamento do 
Ciclo OIL de Inovação Aberta Sebrae-PE. 
 

Direito de aceite e/ou recusa do Protótipo: A Empresa Colaboradora reconhece que o  
Challenge Owner tem o direito de não 
aceitar o(s) Protótipo(s) a ser(em) 
apresentado(s), conforme seu critério 
exclusivo, a depender da análise a respeito 
do atendimento (ou não) aos critérios de 
aceite do Protótipo exemplificados acima, 
sem prejuízo de outros critérios que 
venham a ser definidos/ajustados pelas 
Partes  durante a reunião de kick-off, além 
de outros critérios que o Sebrae-PE 
considere relevantes e indispensáveis para 
o presente Projeto. A participação da 
Empresa Colaboradora na Fase 2 do Ciclo 
não gera qualquer direito ou expectativa de 
direito relacionado à aceitação do Protótipo 
por ela apresentado, tampouco ensejará 
qualquer pretensão indenizatória em face 
do Sebrae-PE ou Núcleo de Gestão do Porto 
Digital, independentemente do motivo da 
aceitação ou da recusa. A Empresa 
Colaboradora declara estar ciente das 
condições de participação no presente 
Projeto, sobretudo sobre a possibilidade do 
seu protótipo ser recusado pelo Sebrae-PE. 
A Empresa Colaboradora não poderá 
questionar a justificativa apresentada pelo 
Sebrae-PE para a recusa do seu Protótipo, 
tampouco poderá alegar qualquer prejuízo 
em razão disso, tendo em vista ser essa uma 
condição básica para a participação no 
Projeto.  
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Este Termo de Colaboração de Prototipagem regula a Fase de Ideação e Validação do presente 
Ciclo de Inovação Aberta, conforme Regulamento.  

Recife, _____de___________, 20__. 

 

PARTES: 

 

Pela EMPRESA COLABORADORA: 

 

 

 

 

[NOME DO REPRESENTANTE LEGAL] 

[Cargo] 

[NOME DA EMPRESA COLABORADORA] 

 

 

Pelo NÚCLEO DE GESTÃO DO PORTO DIGITAL: 
 

 

 

 

[NOME DO REPRESENTANTE LEGAL] 

[Cargo] 

[RG] [CPF] 

Núcleo de Gestão do Porto Digital – NGPD 

 

 

 

CIENTE E DE ACORDO: 

Pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Pernambuco – SEBRAE-PE 

CNPJ/ME: 09.829.524/0001- 64  

 

 

[NOME DO REPRESENTANTE LEGAL] 

[Cargo] 

[RG] [CPF] 

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Pernambuco – SEBRAE-PE  
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ANEXO IV – TERMO DE COOPERAÇÃO PARA MVP 

TERMO DE COOPERAÇÃO - DESENVOLVIMENTO DE MVP - FASE 3 

  

Este Termo de Cooperação para MVP é documento confidencial e representa o entendimento 
atual das partes abaixo assinadas, o Núcleo de Gestão do Porto Digital e a Empresa 
Colaboradora (as “Partes”), em relação a algumas das principais questões relacionadas ao 
Desafio proposto pelo SEBRAE-PE (“Challenge Owner”) dentro do programa OIL - Open 
Innovation Lab, constituindo compromisso juridicamente vinculante para regular a Fase 3 do 
Ciclo de Inovação Aberta (Fase de Desenvolvimento de Produto Mínimo Viável - MVP). 

Por este Instrumento, as Partes se comprometem a somar os melhores esforços visando ao 
desenvolvimento de um Produto Mínimo Viável (o “MVP”) baseado no protótipo não funcional 
(o “Protótipo”) anteriormente apresentado pela Empresa Colaboradora na Fase de Ideação e 
Validação (Fase 2). 

O MVP a ser desenvolvido pela Empresa Colaboradora será, oportunamente, submetido ao 
crivo do SEBRAE-PE, segundo termos e prazos descritos abaixo. 

Empresa Colaboradora:            [Nome da empresa] 

Briefing do(s) Desafio(s): [Desafio abordado] 

Critério(s) de sucesso do MVP: [Pontos traçados pelo Sebrae-PE] 

Escopo do MVP   Segundo Apresentação e Resumo Executivo 

apresentados (em anexo). 

Data de entrega de MVP:    [Data a ser definida] 

Modelo de contratação: Eventuais contratações relacionadas ao Produto de 

Inovação irão ocorrer nos termos previstos no Contrato 

nº 78/2020 (http://bit.ly/Contrato_78_2020), e seus 

respectivos aditivos contratuais, firmado entre o Núcleo 

de Gestão do Porto Digital e o Sebrae-PE, anexos a este 

Termo.  

Outros Anexos:  Demais documentos gerados durante a Fase 2 do Ciclo 

de Inovação Aberta (Fase de Ideação e Validação). 

Remuneração pelo MVP (Fase 3), 

quando aplicável: 

A Empresa Colaboradora receberá o valor de R$ [valor a 

ser recebido], pagos diretamente pelo Núcleo de Gestão 

do Porto Digital, de acordo com o cronograma físico-

financeiro acordado entre as Partes. 
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Condições de pagamento: A Fonte de recursos do presente projeto de 

desenvolvimento é o Sebrae-PE. 

I – Na hipótese de não aceitação por parte do Sebrae-PE, 

dos produtos desenvolvidos pela Empresa Colaboradora 

e que são objeto do presente contrato, a Empresa 

Colaboradora reconhece o direito do Sebrae-PE de não 

efetuar a liberação da parcela correspondente do 

pagamento e, consequentemente, não ocorrerá a 

liberação de recursos para a Empresa Colaboradora por 

parte do NGPD. 

II – A falta de pagamento para a Empresa Colaboradora 

nas circunstâncias elencadas no item anterior não induz 

o NGPD em mora e desde já a Empresa Colaboradora 

isenta o NGPD de quaisquer responsabilidades pelo 

pagamento dos serviços, ou indenizações de qualquer 

natureza. 

Participantes:                               A Empresa Colaboradora conta com a seguinte equipe: 

[____________]. Por sua vez, o Challenge Owner 

destinará o(s) colaborador(es) [____________] como 

interlocutor(es) com poder de decisão sobre as fases do 

Projeto, incluindo a presente Fase de Desenvolvimento 

do MVP. 

Critérios de aceite do MVP 

(exemplificativos): 

Findo o prazo da Fase de Desenvolvimento do MVP, a 

Empresa Colaboradora deverá submetê-lo ao NGPD para 

que este apresente ao Sebrae-PE, que poderá aceitá-lo 

ou recusá-lo, a seu exclusivo critério, ou ainda, poderá 

estabelecer, caso deseje, um prazo adicional para o 

desenvolvimento de melhorias e evolução do MVP por 

parte da Empresa Colaboradora, observando, os 

seguintes critérios, meramente exemplificativos: (a) 

desejabilidade da solução objeto do MVP, prévia 

avaliação dos resultados; (b) alinhamento do MVP com 

os critérios de sucesso do Desafio, acima explicitados; (c) 

prazo previsto para a implementação efetiva do MVP; (d) 

comprovação de conhecimentos técnicos, de recursos 

físicos e de pessoal para a manutenção e o 

desenvolvimento contínuo do MVP e da solução 

apresentada; (e) valor proposto pela Empresa 

Colaboradora para contratação futura vinculado ao 

desenvolvimento e exploração do Produto de Inovação a 

ser desenvolvido a partir do MVP, de acordo com o 

orçamento do Challenge Owner disponível para tanto; (f) 
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respeito aos termos do Regulamento do Ciclo OIL de 

Inovação Aberta Sebrae-PE. 

Tecnologia Preexistente: Caso o funcionamento do MVP dependa de tecnologia 

preexistente, a Empresa Colaboradora deverá informar 

ao NGPD a relação dessas tecnologias preexistentes 

necessárias como pré-requisitos, bem como deverá 

indicar um custo aproximado de licenciamento de uso de 

cada uma delas. O NGPD irá comunicar ao Challenge 

Owner, o qual irá avaliar o custo-benefício na obtenção 

das licenças de uso das tecnologias preexistentes 

necessárias para viabilizar a utilização do MVP e de 

futuro Produto de Inovação. 

Direito de aceite/recusa do 

MVP:    

A Empresa Colaboradora reconhece que o Challenge 

Owner tem o direito de não aceitar o MVP desenvolvido 

pela Empresa Colaboradora, conforme seu critério 

exclusivo, a depender da análise a respeito do 

atendimento (ou não) aos critérios de aceite do MVP 

exemplificados acima, sem prejuízo de outros critérios 

que venham a ser definidos/ajustados pelas Partes 

durante a Fase 3 do Ciclo de Inovação Aberta 

(Desenvolvimento de Produto Mínimo Viável – MVP), 

além de outros critérios que o Sebrae-PE considere 

relevantes e indispensáveis para o presente Projeto. A 

participação da Empresa Colaboradora na referida Fase 3 

do Ciclo de Inovação Aberta não gera qualquer direito ou 

expectativa de direito relacionado à aceitação do MVP 

por ela apresentado, tampouco ensejará qualquer 

pretensão indenizatória em face do Sebrae-PE ou Núcleo 

de Gestão do Porto Digital, independentemente do 

motivo da aceitação ou da recusa do MVP. A Empresa 

Colaboradora declara estar ciente das condições de 

participação no presente Projeto, sobretudo sobre a 

possibilidade do MVP por ela desenvolvido ser recusado 

pelo SEBRAE-PE. A Empresa Colaboradora não poderá 

questionar a justificativa apresentada pelo Sebrae-PE 

para a recusa do seu MVP, tampouco poderá alegar 

qualquer prejuízo em razão disso, tendo em vista ser 

essa uma condição indispensável para a participação no 

Projeto. 



 

33 

Contrato vinculado:                                                                           As Partes concordam que este Termo de Cooperação 

deve respeitar e observar o disposto no Contrato n.º 

78/2020 (http://bit.ly/Contrato_78_2020) e seus 

respectivos aditivos contratuais, firmado entre o Sebrae-

PE e o Núcleo de Gestão do Porto Digital - NGPD. 

Rescisão:   Qualquer Parte poderá rescindir o presente Termo de 

Cooperação a qualquer tempo, a seu exclusivo critério de 

conveniência e oportunidade. No caso de rescisão 

antecipada, o pagamento das parcelas em aberto será 

proporcional ao tempo trabalhado e condicionado à 

prévia aceitação dos artefatos e produtos entregues ao 

SEBRAE-PE, bem como à liberação de recursos por parte 

do mesmo. 

Vigência: As obrigações previstas neste Termo de Cooperação 

permanecerão válidas até a entrega efetiva do MVP pela 

Empresa Colaboradora, exceto se de outro modo 

previamente acordado, por escrito, entre as Partes. 

Este Termo de Cooperação regula a Fase de Desenvolvimento do Produto Mínimo Viável - MVP 
do presente Ciclo de Inovação Aberta, conforme Regulamento. 

 

 
Recife,     de                       , 20__. 

 

 

 

PARTES: 

 

Pela EMPRESA COLABORADORA: 

 

 

 

 

[NOME DO REPRESENTANTE LEGAL] 

[Cargo] 

[NOME DA EMPRESA COLABORADORA] 
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Pelo NÚCLEO DE GESTÃO DO PORTO DIGITAL: 
 

 

 

 

[NOME DO REPRESENTANTE LEGAL] 

[Cargo] 

[RG] [CPF] 

Núcleo de Gestão do Porto Digital – NGPD 

 

 

 

CIENTE E DE ACORDO: 

Pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Pernambuco – SEBRAE-PE 

CNPJ/ME: 09.829.524/0001- 64  

 

 

[NOME DO REPRESENTANTE LEGAL] 

[Cargo] 

[RG] [CPF] 

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Pernambuco – SEBRAE-PE  
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ANEXO V – LISTAGEM DE REQUISITOS PARA SOLUÇÕES QUE DEPENDEM DE EXECUÇÃO OU 
INTEGRAÇÃO COM O AMBIENTE TECNOLÓGICO DO SEBRAE-PE 

A lista de requisitos apresentada a seguir não é obrigatória para apresentação de proposta, 
submissão de desafios para esta chamada ou mesmo desenvolvimento tecnológico para a 
solução apresentada.  

Contudo, os requisitos tornam-se passíveis de obrigatoriedade para soluções que exigem 
execução ou integração com o ambiente tecnológico do SEBRAE/PE, dependendo de avaliação 
posterior. Para estes casos, não atender aos requisitos abaixo pode comprometer o 
desenvolvimento da solução e consequentemente sua participação nesta chamada. 

Vale salientar que esta chamada prima por boas práticas de desenvolvimento de software. 

 
1. REQUISITOS FUNCIONAIS NO DESENVOLVIMENTO 

Integração com o Ambiente Tecnológico do SEBRAE/PE  

O desenvolvimento das soluções deverá ser possível integrar com os sistemas componentes da 

plataforma tecnológica do SEBRAE/PE, objetivando:  

  

1.1. Garantir o completo sigilo (confidencialidade) sobre as informações acessadas a partir 

de reuniões de trabalho, documentos (analógicos e digitais), aplicações de TI e bases 

de dados do SEBRAE/PE;  

1.2. Ser concebido e mantido completamente integrado ao ambiente tecnológico do 

SEBRAE/PE para o seu pleno funcionamento;  

1.3. Garantir que todo desenvolvimento mantenha a integridade e funcionamento das 

demais aplicações que serão integradas;  

1.4. Desenvolver os serviços (submissão, retorno de transação e tratamento do retorno) 

integrado com os sistemas aplicativos e bases de dados do SEBRAE/PE, tais como:  

○ SAS – Sistema de Atendimento SEBRAE, via API/Web Service;  

○ ESPAÇO FORNECEDOR – Portal colaborativo para comunicação com 

fornecedores e credenciados. O acesso aos dados se dará através de API REST 

com a utilização de autenticação do tipo Bearer Token a ser fornecido pela 

equipe do SEBRAE;  

○ GESCON 1.0 e GESCON 2.0 – Gestão de Contratos e Convênios;  

○ SGF – Sistema de Gestão de Fornecedores;  

○ Integração com o FLUIG via API RestFull;   

○ ERP CorporeRM da TOTVS – Onde deve recuperar dados dos fornecedores, 

pagamentos efetuados e retenções tributárias pertinentes. O software de 

Gestão Empresarial, CorporeRM da TOTVS, utilizado no SEBRAE/PE, versão 

customizada ERP 12.1.24 ou superior e Base de Dados armazenada em 

Microsoft SQL Server 2008 ou superior;  

○ Integração com Microsoft Exchange para envio de e-mails;  

○ Integração via Web Service com o DirectD.  

○ SOL – Sistema de Gestão de Soluções Online do Sebrae;  

○ Service Desk, sistema desenvolvido pela ManageEngine.  

○ SGTEC – Sistema de Gestão do SebraeTEC;  

○ SiacNet – Sistema de Registros de Atendimentos (Módulos educação 

empreendedora, feira, missão e caravanas)  



 

36 

○ SEAP – Sistema de Apoio ao Processo Decisório;  

○ GEDOC – Gestão Eletrônica de Documentos;  

○ Loja On-line – Loja dos produtos Sebrae;   

○ App Sebrae “Na palma da mão” – ReactNative, Firebase, RestFull, CI/CD;  

○ AMEI – Keyloak, Java;  

2. REQUISITOS DE SEGURANÇA  

O desenvolvimento das soluções deverá garantir os requisitos abaixo:  

2.1.  Deverão ser observados os regulamentos, normas e instruções de segurança da 

informação e comunicações adotadas pelo SEBRAE/PE;  

2.2. Garantir absoluto sigilo sobre todos os processos, informações e quaisquer outros 

dados disponibilizados pelo SEBRAE/PE, em função das peculiaridades dos serviços a 

serem prestados, salvo em caso de quebra de sigilo de telecomunicações determinada 

por autoridade judiciária e, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados - 

LGPD, sancionada em Ago/2018.  

2.3. Deverão ser garantidos a disponibilidade, a integridade, a confidencialidade e a 

autenticidade dos conhecimentos, informações e dados hospedados em ambiente 

tecnológico sob custódia e gerenciamento do prestador de serviços;  

2.4. Deverão ser disponibilizados mecanismos para auditoria, como log unificado de 

atividades dos usuários;  

2.5. Toda informação confidencial gerada e/ou manipulada em razão desta contratação, 

seja ela armazenada em meio físico, magnético ou eletrônico, deverá ser devolvida, 

mediante formalização entre as partes, ao término ou rompimento do contrato, ou 

por solicitação do Contratante;  

2.6. Executar os serviços em conformidade com a legislação aplicável objetivando mitigar 

riscos relativos à segurança da informação;  

3. REQUISITOS DE AUTENTICAÇÃO/AUTORIZAÇÃO  

O desenvolvimento das soluções deverá garantir os requisitos abaixo:  

3.1. Deverá possibilitar o acesso seguro através de logins na plataforma tecnológica do 

SEBRAE/PE;  

3.2. Deverá fornecer gerenciamento de direitos e permissões para administração, técnicos 

do SEBRAE/PE e usuários, incluindo, se necessário para tanto, gerenciamento de 

usuários, grupos de usuários e perfis de usuários e associação entre esses;  

3.3. Deverá observar se os técnicos SEBRAE/PE, através da integração com o TOTVS 

CorporeRM, não estão desligados, afastados ou no período de gozo de férias;  

3.4. As soluções devem possuir acesso com usuário e senha de complexidade e criptografia 

que garantam segurança e integridade dos dados;  

 

Premissas:  

● Permitir multiusuários;  

● Perfil de acesso para controle das permissões para ações nas soluções;  

● Ter recurso de recuperação de senha por e-mail;  

● Registro dos usuários que incluíram registro, com data e hora;  

● Registro do último usuário que alterou o registro, com data e hora;  

● Para os usuários internos (colaboradores do SEBRAE/PE) os logins de acesso serão os 

mesmos utilizados no AD;  
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● Armazenar histórico de atualização dos registros. Em cada modificação de registro 

serão atualizados o identificador do usuário e data/hora da modificação. 

 

4. REQUISITOS SOCIAIS, AMBIENTAIS e CULTURAIS  

O desenvolvimento das soluções deverá garantir os requisitos abaixo:  

4.1. Atender aos requisitos e recomendações de padronização descritas em Boas Práticas para 

Acessibilidade Digital;  

4.2. Integração com sistemas e interoperação entre sistemas da plataforma do SEBRAE/PE, 

realizada, sempre que tecnicamente viável, por intermédio de Web Service, seguindo os 

padrões estabelecidos;  

4.3. Observar as disposições da Lei 12065 de 23/04/2014 – Marco Civil da Internet;  

5. REQUISITOS DE USABILIDADE/DESIGN  

O desenvolvimento das soluções deverá garantir os requisitos abaixo:  

  

6.1. A entrega deve ser realizada em HTML, CSS e COREUI;  

6.2. Levantamento com os usuários chave (quem realmente usará o produto) será realizado 

para extrair insights relevantes para então começar a etapa de Design, através de 

Metodologia de aplicação de pesquisa;  

6.3. Criação de Personas: Traduzir o conteúdo retirado das entrevistas com as “personas” 

baseadas em fatores psicológicos, durante a interação com a ferramenta;  

6.4. Construção de cenários: É a etapa de desenhar Consumer Journeys e simular as tarefas 

mais comuns que aquelas personas querem/precisam realizar ao interagir com o produto 

que está sendo criado. É isso que vai ajudar a decidir quais telas serão mais importantes 

para o projeto;  

6.5. Definição de requisitos: Definir o que é preciso existir para que os usuários realizem 

aquelas tarefas, de forma mais detalhada e já pensando nas interações necessárias para o 

produto. Apresentar uma tabela detalhada do mapeamento das funcionalidades e 

priorizá-las;  

6.6. Desenho de wireframes: Com as funcionalidades definidas, deve ser apresentada uma 

visão mais completa das soluções de como elas devem funcionar. Traduzir o mapeamento 

em interface;  

6.7. Layout: Trabalhar lado a lado com o Visual Designer para transformar os wireframes em 

layouts, garantindo que as necessidades do SEBRAE/PE serão atendidas também nessa 

etapa;  

6.8. Desenvolvimento: O UX Designer deve acompanhar o trabalho do desenvolvedor para 

construir o front do projeto;  

6.9. Possuir interface visual simples, intuitiva, WEB e responsiva;  

6.10. As soluções deverão ser totalmente intuitiva e de fácil navegabilidade.  

  

6. REQUISITOS CLOUD NATIVE  

O desenvolvimento das soluções deverá garantir os requisitos abaixo:  

  

Containerization 

6.1. Serviço e ambiente entregues de forma isolada e otimizada em Docker;  
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○ Java Spring Boot, ReactJS, Vue, Angular, Python, Nodejs, PHP, Postgres, Redis, 
RabbitMQ, Minio, Mongo, .NET Core.   

CI/CD  

6.2. Do planejamento até produção de forma automatizada com Gitlab-CI. 

 

Orchestration & Application Definition  

6.3. Gestão escalável via Kubernetes. 

 

Observability & Analysis  

6.4. Trilhas de auditoria completa com algoritmos de monitoramentos. 

 

Service Proxy, Discovery & Mesh  

6.5. Balanceamento de carga, Health check e descoberta de serviço. 

 

Networking, Policy & Security  

6.6. Configuração de conectividade flexível e segura. 

 

Distributed Database & Storage  

6.7. Persistência poliglota Open-Source.  Exemplo: Postgres, MariaDB, Redis, Minio e Mongo. 

 

Streaming & Messaging  

6.8. Desacoplamento de aplicações para trabalhar de forma assíncrona com Kafka e RabbitMQ. 

 

Container Registry & Runtime  

6.9. Registry para armazenar imagens das aplicações com GITLAB Registry.  

 

Software Distribution  

6.10. Distribuição e atualização segura de software. 

 

 

 


