
SEBRAE Open Innovation
3° ciclo da chamada aberta de inovação

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

Visite: https://www.oisebrae.com.br/ 

REALIZAÇÃO:

https://www.oisebrae.com.br/


CHAMADA PARA O 3º CICLO 
DE INOVAÇÃO ABERTA 
SEBRAE/PE

DESAFIO 2:
CORAGEM E 
OUSADIA PARA O 
EMPREENDEDOR NO 
DIGITAL



QUAIS OS BENEFÍCIOS DE PARTICIPAR 
DESTE DESAFIO?

Com esse desafio você poderá ter a oportunidade de 
desenvolver novos mercados no setor de healthtech, ligado à 
inteligência emocional, um dos setores que têm recebido muita 
relevância por conta dos efeitos da pandemia. 

Em Pernambuco, existem mais de 500 mil empresas e no Brasil 
são mais de 19 milhões de estabelecimentos formais. Destes, 
71% são liderados por empresários com mais 35 anos de idade, 
imigrantes digitais, que sofrem com a necessidade de se 
adequar às novas dinâmicas de negócios provocadas pelas 
plataformas digitais, se sentem incapazes de mudar de forma 
autônoma e desconhecem a quem recorrer.

Portanto, a solução deste desafio tem grande potencial de 
escala entre os empresários, por tratar de uma das principais 
dores deles, quando o assunto é vender pelo digital. Além disso, 
você terá o SEBRAE/PE como parceiro para atender milhares de 
empresários em Pernambuco e possivelmente no Brasil.

E não para por aqui! Conheça mais 
benefícios para você: 

● Possibilidade de investimento financeiro estimado 
em R$ 40.000,00 para desenvolvimento de MVP e 
até R$ 200.000,00 para Evolução e Go-To-Market 
(por solução selecionada);

● Envolvimento com o Ecossistema de Inovação 
Nacional e fácil acesso a potenciais clientes e 
usuários do SEBRAE/PE; 

● Mentoria e consultoria especializada em Design, 
Agile, Lean startup e Business durante as fases de 
prototipagem e MVP;

● Disponibilidade de equipe exclusiva do SEBRAE/PE 
para fornecer informações necessárias e 
estabelecer conexões com os clientes



CORAGEM E OUSADIA PARA O 
EMPREENDEDOR NO DIGITAL
COMO PODERÍAMOS…

Como poderíamos ajudar, em escala, 
empreendedores a superar o medo à exposição e 
ao julgamento alheio, desbloqueando 
conhecimentos, habilidades e atitudes (CHA) 
para que sua empresa possa aumentar a 
performance de vendas no digital?



Como poderíamos ajudar, em escala, empreendedores a superar o medo à exposição 
e ao julgamento alheio, desbloqueando conhecimentos, habilidades e atitudes (CHA) 
para que sua empresa possa aumentar a performance de vendas no digital?

RESUMO DO DESAFIO

Nos últimos anos, foi possível observar que muitos 
empreendedores não progridem em suas vendas no digital devido 
a bloqueios socioemocionais diversos - em especial ao medo da 
exposição e ao julgamento alheio . Esses bloqueios podem ser 
observados num ambiente de competitividade que envolve vários 
padrões de performance, comunicação, aparência, entre outros, o 
que frequentemente desencadeiam sentimentos de inferioridade, 
angústia e frustração.

Entretanto, estamos entrando numa era onde plataformas e redes 
apoiam cada vez mais os empreendedores para que possam dar 
um salto de qualidade nos seus negócios através do 
autodesenvolvimento, autoconhecimento e autogestão.

Nossa visão é que, no futuro, os empreendedores poderão 
diagnosticar bloqueios e desenvolver novos 
comportamentos e capacidades técnicas de forma tão 
natural quanto uma criança se desafiar a andar.

Neste novo contexto, visualizamos que o empreendedor 
que encontre dificuldades comportamentais e técnicas não 
mais se sentirá sozinho e ansioso, pois terá acesso a 
ambientes de experimentação e aprendizagem seguros 
para desenvolver seu autoconhecimento, protagonismo e 
conhecimento técnico e validar novas estratégias que 
aumentem suas vendas.
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DESAFIO 2 
CORAGEM E OUSADIA PARA O EMPREENDEDOR NO DIGITAL

Como poderíamos ajudar, em escala, empreendedores a superar o medo à exposição 
e ao julgamento alheio, desbloqueando conhecimentos, habilidades e atitudes (CHA) 
para que sua empresa possa aumentar a performance de vendas no digital?

RESULTADOS ESPERADOS

1. Aumentar a frequência de exposição digital 
em 50% em até 1 ano;

2. Criar e aplicar o índice de coragem e ousadia 
do empresário*.
* O teste deverá ser realizado, antes e depois da 
solução, em 5000 empresários em dois anos;

3. NPS da solução em 85%.



O que está acontecendo de fato?
As redes sociais são consideradas artifícios poderosos para o aumento das vendas, uma vez que são usadas para conectar e engajar os consumidores 
com novos produtos e marcas, mas a muitos lhes falta coragem para se expor, o que impacta diretamente no  desempenho do seu negócio.A falta de 
conhecimento e habilidades digitais, além da facilidade nas mídias digitais de simular padrões de uma vida perfeita, estimula os empreendedores à 
comparação e competição social, desencadeando, em alguns, os sentimentos de inferioridade, angústia e frustração. Raramente o empreendedor 
encontra e se engaja em ambientes que lhes trazem sensação de pertencimento, os conecte com desafios de outros empreendedores e os estimule à 
troca de informações com o intuito de aprender a superar suas barreiras emocionais e técnicas. Atualmente, alguns clientes do Sebrae têm dificuldades 
em se adaptar para a realidade figital” (gerir o presencial associado ao digital). Atrelado a isso, esse empreendedor se compara com os concorrentes e 
acha que está sendo “fraco”, pois possui um medo constante  de estar fazendo “errado” no digital. O cenário que nos deparamos, portanto, é que este(a) 
empreendedor(a) tem um desafio emocional importante: inserir-se na economia digital. Para ele(a), a inserção em ambientes de inovação parece ter 
sempre um alto custo ("não tem tempo e tem receios"). 

Nesse contexto, o empreendedor se vê com diversas atividades para serem geridas, sem equipe para acompanhar seu negócio no digital. Tenta 
conexões mas desanima logo. Planeja um negócio físico sustentável conectado ao digital, mas sente-se só. Pula de galho em galho nas suas iniciativas.  
Além disso, os empresários mantêm o negócio físico e utilizam as redes sociais mais para divulgação do que para efetivar vendas de fato. As exigências 
de respostas em tempo real para os clientes deixa o empreendedor inseguro, cansado e aflito por essa sensação de “ter que estar presente o tempo 
todo”. Falta-lhe, portanto, competência digital. Podemos conceituar competência digital como o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes 
(CHA), voltados para o uso das TDICs consideradas básicas para a sociedade atual. O que se espera de um sujeito digitalmente competente é que este 
possa compreender os meios tecnológicos o suficiente para saber utilizar as informações, ser crítico e ser capaz de se comunicar utilizando uma 
variedade de ferramentas.

Indo mais afundo sobre as competências digitais, entre os conhecimentos estão: entender o funcionamento dos aplicativos do computador; os riscos da 
internet e da comunicação online; o papel da tecnologia como suporte para a criatividade e para a inovação; a veracidade e confiabilidade da informação 
online e princípios éticos e legais das ferramentas de colaboração. Entre as habilidades estão: o gerenciamento de informação; a capacidade de 
distinguir o virtual do mundo real e ver as conexões entre essas duas realidades; e a habilidade para usar os serviços básicos da internet como suporte à 
criação e à inovação.

DETALHAMENTO DO DESAFIO
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Quem é o nosso cliente?
A pessoa que se sente afetada por esse desafio é um(a) empreendedor(a) que tem alguma clareza da sua jornada 
empreendedora, tem apoio básico no seu dia a dia, mas precisa realizar escolhas e concluir a estruturação, que está em 
desenvolvimento.

Tem como objetivo estar presente de forma correta no digital. Busca simplicidade e assertividade, ou seja, resultados em 
vendas/negócios. Além disso, busca inspiração e tem necessidade de se desenvolver. Bem como  obter práticas e 
ferramentas que o ajude a se atualizar e auto regular, além de conhecer bem as tendências de mercado e comportamento do 
cliente.

Quais suas principais barreiras/dores? 
Algumas barreiras que enfrenta é o fato de se sentir inseguro e despreparado, especialmente quanto ao digital. Termina 
dependente de outras pessoas e por isso não consegue escalar o seu negócio. É sozinho, tem pouco tempo e medo de 
mergulhar profundamente no digital, por ser um cenário incerto e falta de dinheiro para investir nas suas ideias. 

Quais suas principais tarefas/atividades?
Uma das atividades que busca exercer no dia a dia é a produção de conteúdo: ele tira foto, posta, escreve legenda, atende o 
cliente e vende por redes sociais. 
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Quais tendências influenciam no contexto do desafio?
No contexto de pandemia, da economia morna e altos juros, além de uma acelerada digitalização, conseguir se adaptar e manter 
retornos financeiros se tornou desafio para muitos empreendedores. Houve aumento da ansiedade, da multitarefa e, administração do 
tempo e incerteza financeira.

Além disso, vem surgindo a Ética Digital, que atua para manter dignidade, segurança, privacidade e outros valores no ambiente virtual, 
seguindo tanto os valores morais quanto as legislações a respeito do assunto. Os negócios se vêem mais preocupados em lidar com 
mecanismos de segurança no digital, além de terem que tomar decisões rápidas com cenários ambíguos. Enquanto isso, no mercado de 
trabalho, temos a tendência de um novo modelo de RH, com pessoas mais qualificadas para lidar no digital.

Existe a tendência também de maior competição digital pela visibilidade do cliente, onde não existe horário de trabalho, é tudo on 
demand (sob demanda). A dessincronização social também é uma tendência, quando as pessoas continuam a fazer as mesmas coisas, 
mas não na mesma hora em que as outras. Isto vem afetando comunidades e causando falta de interação consistente entre as pessoas. 
Em complemento a isso, a velocidade de conexão dispara, enquanto os índices de contágio emocional digital também devem crescer - 
um traço no qual as pessoas imitam os comportamentos de quem está próximo (em uma mesma bolha).

Quando falamos de tecnologia, o smartphone como principal ferramenta do dia a dia das pessoas associada a experiência omnichannel 
são grandes tendências que refletem nos negócios, pois independente do canal ou ponto de contato a experiência precisa ser contínua, 
sem perdas de informação ao longo da jornada. Para isso, é crescente a utilização de inteligência artificial para lidar com dados, além do 
uso de tecnologias como IoT, big data, sistemas conversacionais, blockchain, metaverso e 5g. Existe uma tendência da personalização 
da experiência (associando inteligência de dados e inteligência artificial) e cada vez uma maior automação dos processos. 
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A JORNADA ATUAL DO EMPREENDEDOR…

O QUE ELES 
CONSEGUEM 

ALCANÇAR COMO 
RESULTADO OU 

ALMEJAM?

COMO ELES PODEM SE 
SENTIR 

BEM-SUCEDIDOS AO 
ADERIR A SOLUÇÃO?

POR QUE ELES 
PROCURAM E 

ESCOLHEM O SEBRAE?

POR QUE ELES 
COMEÇAM A 
JORNADA?
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POR QUE ELES 
COMEÇAM A 
JORNADA?

A JORNADA ATUAL DO EMPREENDEDOR…

O empreendedor sente bloqueios e dificuldades quando precisa tomar decisões estratégicas do negócio, principalmente nas 
atividades referentes aos ambientes digitais. Assim, começa e recomeça diferentes negócios para tentar ganhar dinheiro, sempre 
sem muito sucesso. Percebe que há pessoas que conseguem administrar melhor, e começa a se comparar. 

Igualmente, depara-se com muitas informações quando precisa escolher "o como" pôr o seu modelo de negócio para rodar, o que 
o deixa ansioso, inseguro e perdido. Alguns, sentem que precisam de uma rede de troca de conhecimento/decisões que possa 
ajudá-lo a selecionar informações. Outros, mesmo com a rede, apresentam alguns bloqueios quanto à exposição, e apresentam, 
normalmente de maneira indireta, o medo de julgamento.

Percebe que concorrentes estão desenvolvendo atividades com êxito e que perde parceiros mediante conflitos mal resolvidos, 
muitas vezes por dificuldades de comunicação. Fica angustiado com atividades que não consegue desempenhar com segurança e 
compreende que precisa de maior organização do trabalho.
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POR QUE ELES 
PROCURAM E 
ESCOLHEM  O 

SEBRAE?

Ele acredita que o Sebrae vai ter sempre a resposta para seus problemas, já que apoia empreendedores como ele e tem 
uma boa rede de parceiros que apoiam a causa junto às MPE.

No momento que busca o SEBRAE, tem a necessidade de sobrevivência no mercado, pois precisa de um posicionamento 
do negócio no digital (redes sociais, e-commerce, marketplace) que não consegue atingir: realizar o posicionamento e  
converter likes em vendas.

Alguns, mesmo com apoio de mentores próximos ensinando sobre as ferramentas digitais, sentem a dor que vem do fato 
de que a exposição estratégica é, muitas vezes, necessária e que a mudança requer decisão pessoal.

A JORNADA ATUAL DO EMPREENDEDOR…
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COMO ELES PODEM 
SE SENTIR 

BEM-SUCEDIDOS AO 
ADERIR A SOLUÇÃO?

Passam a sentir-se bem-sucedidos no momento em que passam a agir e ter retornos positivos nas suas novas iniciativas no 
digital, com ampliação de canal de atendimento, como ter uma projeção da sua marca, conseguir construir relacionamentos com 
outras pessoas também nas plataformas digitais, verificar seu produto para vender na loja do amigo, fazer parcerias de divulgação 
em redes sociais com outras marcas de alcance limitado e aprender novas formas de realizar a gestão do seu negócio.

Com isso, buscam furar a sua bolha de contatos, amigos e conhecidos, atingir outras fronteiras e ganhar confiança na estratégia 
do negócio para conseguir se desenvolver. O objetivo inicial é ampliar seu canal de relacionamento com o cliente e pagar as 
contas e garantir o seu pró-labore, e sentir que o negócio está em um caminho certo, mas para ir além é preciso aumentar as 
vendas e variar os clientes.

Deseja se sentir acolhido - alguém que está segurando a mão (calor humano). Ao mesmo tempo em que tem medo de ter prejuízo, 
não vislumbra como testar sua ideia antes de investir.

A JORNADA ATUAL DO EMPREENDEDOR…
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O QUE ELES 
CONSEGUEM 

ALCANÇAR COMO 
RESULTADO OU 

ALMEJAM?

Quando consegue se desenvolver, o empreendedor apresenta maior segurança e realiza atividades alinhadas com o seu 
atual cenário. Percebe resultados práticos, embora com poucas vendas e alcance limitado para a capacidade do seu 
negócio.

Ainda assim, enfrenta dificuldades em saber o que priorizar e na hora de se aprofundar em algumas ferramentas digitais. 
Necessita se aprofundar em temáticas próprias de seu autodesenvolvimento, mas não sabe bem por onde começar. Sente 
que precisa saber o que terceirizar e que não pode fazer tudo sozinho.

A JORNADA ATUAL DO EMPREENDEDOR…
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Quais as oportunidades de inovação identificadas na jornada?
No início da jornada, algumas das oportunidades identificadas foram:
● Reduzir a quantidade de informações a ser analisada para fazer suas escolhas 
● Estar mais junto dos empresários para recomendações assertivas
● Fazer a jornada do empreendedor mais humana para obter apontamentos e desbloqueio para o seu negócio
● Usar as ferramentas de comunicação para se aproximar dos empresários

No momento em que procuram o Sebrae, as oportunidades levantadas foram:
● Melhorar o tempo de resposta
● Maior alcance da solução
● Aumentar o sentimento de acolhimento  do empresário
● Transformar o que era hobby em negócio
● Maturidade para gerir um negócio também em ambientes digitais

No momento que aderem a solução, entende-se como oportunidades:
● Fazer o empreendedor  descobrir as zonas cinzentas de CHA que possui e como pode usar no negócio
● Oferecer um ambiente onde ele possa testar o seu negócio
● Um botão onde ele possa chamar uma mentoria na hora que ele precisasse destravar

No momento que colhem os resultados, as oportunidades identificadas foram:
● Crescer nas mídias digitais de forma sustentável
● Desbloqueio de CHA em empreendedores
● Trazer perfis de pessoas que podem fazer parte da equipe
● Indicar o próximo passo mais importante (priorizar)
● Indicar possíveis empresas ou parceiros que podem terceirizar determinados serviços
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PERGUNTAS NORTEADORAS…
Diante deste contexto, identificamos inúmeras oportunidades de inovação:

● Como podemos criar experimentos digitais para o desbloqueio socioemocional e técnico?
● Como podemos criar um ambiente de teste de estratégia?
● Como podemos priorizar as informações importantes para o empreendedor?
● Como podemos criar uma forma de priorizar os próximos passos do empreendedor em uma jornada tão cheia de 

possibilidades?
● Como podemos criar um ambiente de experimentação que encoraje pequenos negócios a tomarem ações de 

transformação do seu negócio e que mitiguem/reduzam riscos de insucessos?
● Como podemos encorajar os empreendedores a se expor mais nas plataformas digitais?
● Como podemos diminuir a sensação do empreendedor de “estar sozinho”?
● Como podemos aumentar a sensação de segurança do empreendedor que está no caminho certo?
● Como podemos aumentar o suporte ao empreendedor diante de tantas atividades que ele precisa realizar?
● Como podemos aumentar a habilidade do empreendedor no digital?
● Como podemos ajudar o empreendedor a criar postagens mais autênticas, mais perto estará dos potenciais clientes, 

conquistando a confiança e o interesse deles pelas soluções que tem para oferecer?
● Como podemos aumentar o acesso do empreendedor às novas tecnologias já que encontra dificuldades financeiras 

para investir em inovação?
● Como podemos aumentar o sentimento de acolhimento do empresário?
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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: https://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.

REALIZAÇÃO:

SEBRAE Open Innovation
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