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:

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

DESAFIO 3:
AMBIENTE DE
CONEXÕES
EMPRESARIAIS

QUAIS OS BENEFÍCIOS DE PARTICIPAR
DESTE DESAFIO?
A solução deste desaﬁo tem potencial para ser um dos
principais produtos do SEBRAE de apoio às micro e
pequenas empresas, tendo em vista que este desaﬁo é
uma demanda diária dos nossos clientes. Ou seja, é
uma solução que tem capacidade para ser contratada
pelos SEBRAEs das 27 unidades federativas do Brasil ou
pelo SEBRAE Nacional.
A sua solução poderá ser integrada à plataforma e APP
SEBRAE, criando um ecossistema que conecta e ajuda a
viabilizar parcerias de negócios, e amparando o
empreendedor que está sobrecarregado e estagnado.
Em Pernambuco, existem mais de 500 mil empresas e o
SEBRAE/PE atenderá, apenas em 2022, 170 mil destas,
portanto, a solução tem possibilidade de ser
disponibilizada para 100% da base de clientes do
SEBRAE/PE e ainda poderá escalar sua atuação,
ampliando sua base para empresas ainda não atendidas
pelo SEBRAE/PE e demais estados.

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

AMBIENTE DE CONEXÕES
EMPRESARIAIS
COMO PODERÍAMOS…
Criar um ecossistema digital que conecta
problemas e oportunidades de pequenos
negócios a parceiros externos que
possam solucioná-los (empreendedores,
fornecedores, sócios, grandes empresas
e investidores), construindo redes de
negócios com maior sinergia até
dezembro de 2023?
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RESUMO DO DESAFIO
Nos últimos anos, vem crescendo signiﬁcativamente a quantidade de
abertura de empresas no Brasil, e mais fortemente desde 2020 como
efeito da pandemia Covid-19, puxados pelo empreendedorismo por
necessidade ocasionado pela falta de empregos formais.

Vivemos numa era onde o digital facilita o acesso à informação
e a busca de parceiros e fornecedores estratégicos com menor
dependência da localização. Entretanto, visualizamos que os
empreendedores ainda possuem diﬁculdades neste sentido.

Diante das constantes crises econômicas, políticas e sociais que o
país vem enfrentando associadas às mudanças de comportamento de
consumo por conta das tecnologias digitais, observa-se que os
pequenos negócios tradicionais estão perdendo rapidamente
mercado, ao passo que surgem novos empreendedores que começam
suas atividades sem muita estrutura.

Nossa visão é que, em breve, conectar as demandas de
pequenos negócios com parceiros externos será tão fácil
quanto clicar um botão.

Na maioria dos casos, estes empreendedores não possuem uma rede
de apoio e articulação que os ajude na resolução de problemas ou no
aproveitamento de novas oportunidades de negócio. Sem ajuda, a
tendência é que ele centralize todas as atividades operacionais e que
não consiga dar conta de tudo, sentindo-se sobrecarregado e
estagnado.

Neste novo contexto, visualizamos que o novo empreendedor
não mais deveria ter que fazer centenas de visitas a
fornecedores/parceiros para apresentar o seu negócio e
identiﬁcar sinergias e novas oportunidades. Igualmente,
prevemos que a tecnologia irá transpor barreiras de localização
e relacionamento para qualiﬁcar uma rede de parceiros,
fornecedores, distribuidores e mentores baseada em propósito,
pertencimento e conﬁança.
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RESULTADOS ESPERADOS
1.

Conectar demandas de pequenos negócios com
potenciais parceiros externos e fornecer canais de
relacionamento.Conectar demandas de pequenos
negócios com potenciais parceiros externos e
fornecer canais de relacionamento.

2.

Criação de um repositório de problemas comuns a
classes/cadeias de negócios já tratados e
segmentados.

3.

Ter fornecedores e parceiros avaliados de acordo
com a sua relevância nas potenciais conexões.

4.

Aumentar o número de geração de negócios a partir
de interações com o Sebrae
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O que está acontecendo de fato?
Os empreendedores iniciais (com menos de 3,5 anos de negócio) estão em crescimento no Brasil e são cada
vez mais escolarizados. Um problema de negócios iniciais é que o empreendedor faz tudo sozinho, ainda não
sabe o caminho das pedras, está montando tudo do zero, tem diﬁculdade de criar e expandir negócios por
falta de capacidade de investimento e medo de se comprometer com dívidas que não sabe se poderá honrar.
Tem consciência de que precisa de ajuda, de gente para atuar junto com ele, mas “é difícil contratar alguém se
você não tem dinheiro”. Por tudo isso, tem diﬁculdade em escalar o seu negócio ,
Por outro lado, negócios mais estabelecidos têm apresentado queda por conta do mercado cada vez mais
globalizado. Acaba focando em resolver problemas cotidianos e operacionais, mas estes não são
transformadores da sua empresa de fato. Por isso não consegue escalar os seus negócios, visitar novos
fornecedores, fábricas, ir para a rua e encontrar novas oportunidades, que é o que ele faz de melhor.

DESAFIO 3

AMBIENTE DE CONEXÕES EMPRESARIAIS

DETALHAMENTO DO DESAFIO

Quem é o nosso cliente?
Uma nova geração de empreendedores nascentes, mais escolarizados, com as seguintes características:
1) Jovens que empreendem por vocação ou jovens que não foram absorvidos por setores da economia em
estagnação.
2) Empreendedores mais maduros que perderam seus empregos tradicionais e não conseguem recolocação no
mercado de trabalho formal.
3) Pessoas que tiveram que fechar seus negócios, substituídos por empresas mais modernas e conectadas
Quais suas principais barreiras/dores?

Em geral, jovens empreendedores desejam fazer parte de ambientes onde possam trocar experiências com outros
empreendedores, onde se aprende fazendo, ambientes de capacitação que também estimulem a criatividade e
ousadia para que a inovação aconteça e que também possibilite conexões com empreendedores mais experientes
no mercado para que possam aprender com eles.
Já os mais maduros sentem-se perdendo muito tempo com o operacional e querem concentrar-se em áreas mais
estratégicas do negócio. Vivem sobrecarregados e sentem que poderiam ser mais bem sucedidos se ganhassem
tempo para pensar e serem criativos.
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Quais tendências inﬂuenciam no contexto do desaﬁo?
A automação vai continuar substituindo tarefas antes executadas por pessoas e a crescente formação de
estudantes na modalidade EAD vai aumentar a proporção de pessoas jovens mais escolarizadas que
empreendem por vocação. No ano de 2020, a aspiração de “Ter o próprio negócio” é o 2º maior sonho do
brasileiro.
Entretanto, a proporção de “empreendedores por necessidade” está no mesmo nível de 18 anos atrás, e isto
deve continuar como tendência por conta da estagnação econômica e da velocidade que alguns empregos
tradicionais estão deixando de existir. Teremos uma nova geração de empreendedores mais qualiﬁcada e mais
jovem.

DESAFIO 3

AMBIENTE DE CONEXÕES EMPRESARIAIS

DETALHAMENTO DO DESAFIO

A JORNADA ATUAL DO EMPREENDEDOR…

POR QUE ELES
COMEÇAM A
JORNADA?

POR QUE ELES
PROCURAM E
ESCOLHEM O SEBRAE?

COMO ELES PODEM SE
SENTIR
BEM-SUCEDIDOS AO
ADERIR À SOLUÇÃO?
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O grupo de pessoas que empreende por vocação tem o sonho de ter o próprio negócio, pretendem investir
em algo que é dele. Identiﬁca um problema não solucionado para um grupo de pessoas, acredita que pode
resolver melhor. Ele deseja mais informações sobre o mercado e sobre que passos seguir. Um ponto
limitante para esses empreendedores é a falta de apoio ﬁnanceiro nas fases iniciais do negócio.
O grupo de pessoas que empreende por necessidade começa a sua jornada quando é demitido e precisa
gerar renda, mas não sabe qual caminho tomar e ainda é pressionado por não ter dinheiro.
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O SEBRAE para o empreendedor mais jovem não é a primeira opção para ajudá-lo a estruturar um modelo de
negócios. Acaba aparecendo no Sebrae por indicação de pessoas que conhecem que tiveram boas
experiências. Estas pessoas são hiperconectadas e têm a sua atenção disputada a todo momento.
Encantá-lo no primeiro contato é importante, caso contrário, não voltará nunca.
O empreendedor por necessidade busca o Sebrae devido à segurança que sente por conta da sua reputação.
Ele tem uma alta expectativa, busca algum direcionamento que traga resultados rápidos, quase que
instantâneos.
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O empreendedor jovem e escolarizado tem diﬁculdade em planejar e estruturar a ideia de negócio e
conseguir recursos para materializá-la. Ele se sentirá bem sucedido na adoção se uma solução que o
possibilite reﬂetir e enxergar alguma oportunidade ou caminho que não conseguiriam por si próprios em
contato com outros empreendedores ou clientes.
O empreendedor por necessidade tem diﬁculdade de realizar as primeiras vendas e captar novos clientes.
Ele se sentirá bem sucedido se for bem acolhido em uma orientação empresarial e descobrir oportunidades
e caminhos que tragam resultados rápidos para o seu negócio. Para dar um respiro para o empreendimento
que opera sempre no limite ou até no vermelho.
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Quais as oportunidades de inovação identiﬁcadas na jornada?
No início da jornada, algumas das oportunidades identiﬁcadas foram:
●
●
●
●

Promover mais conexão entre esse público, para isso é necessário um canal de identiﬁcação para com o público.
Unir a experiência do SEBRAE, que possui conhecimento sobre a jornada enfrentada pelos empreendedores, bem como teoria e casos
de sucesso, com a experiência prática de pessoas que atuam no mercado propício para o futuro.
Aproximar-se dos jovens através dos canais que utilizam no dia a dia, fornecendo conteúdo e apoio aos empreendedores do futuro, pois
o SEBRAE tem muita oportunidade que não chega aos ouvidos do público consumidor.
Personalizar a oferta para diferentes tipos de clientes.

No momento em que procuram o Sebrae, as oportunidades levantadas foram:
●
●

Criação de soluções para cada fase da jornada do empreendedor dentro do Sebrae e atendimento personalizado.
Novas formas de incentivo que façam o futuro empreendedor encontrar valor na jornada de geração de negócios, para além dos
certiﬁcados.

No momento que aderem a solução, entende-se como oportunidades:
●
●

A inserção de tecnologias que aprimorem a interação com os consumidores em escala, gerando proximidade/ personalização, com
destaque na linguagem, ajuste inteligente.
Habilitar uma maior imersão e conexão com serviços, através de soluções on demand personalizadas e escaláveis.

No momento que colhem os resultados, as oportunidades identiﬁcadas foram:
●
●

Inserir ferramentas de uso importante para empreendedores, visando a alta demanda por soluções digitais, como ofertar plataformas NO
CODE/LOW CODE, além de ferramentas de design.
Criar uma solução que ajude a deﬁnir as melhores formas de monetização acessível.
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PERGUNTAS NORTEADORAS…
Diante deste contexto, identiﬁcamos inúmeras oportunidades de inovação:
●
●
●
●
●
●
●

Como podemos criar um ecossistema que conecta e ajuda a viabilizar parcerias de negócios,
unindo quem sente o problema e quem pode solucioná-lo?
Como podemos listar e qualiﬁcar problemas e oportunidades de pequenos negócios de forma a
facilitar solucioná-los ou aproveitá-los?
Como podemos proporcionar ao usuário uma forma de identiﬁcar, rankear e negociar com
parceiros comerciais?
Como podemos apresentar sistematicamente informações de fornecedores qualiﬁcados para o
empresário e mensurar os ganhos de uma parceria?
Como podemos diminuir o nível de desconﬁança do empreendedor ao entregar partes do seu
negócio para algum solucionador de fora da sua rede pessoal de contatos?
Como podemos ajudar o pequeno empresário a ganhar tempo e aumentar a satisfação dele com
os seus parceiros?
Como podemos ajudar o empreendedor a identiﬁcar novas oportunidades de negócio?

SEBRAE Open Innovation
3° ciclo da chamada aberta de inovação
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.
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