CONCURSO Nº 001/2020 – DIGITAL.br
COMUNICADO X
ASSUNTO: Divulgação dos RECURSOS interpostos – Prazo para
apresentação de CONTRARRAZÕES
A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) DISPONIBILIZA o
inteiro teor dos RECURSOS interpostos e COMUNICA a abertura de prazo para
apresentação de contrarrazões, no período de 17.11.2020 à 23.11.2020,
exclusivamente
por
meio
eletrônico
para
o
endereço
economiadigital@abdi.com.br.
Brasília (DF), 16 de novembro de 2020
André Santa Rita Pereira
Presidente da CPL

Maceió, 13 de novembro de 2020.

À
Comissão Permanente de Licitação
AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL – ABDI
Ref.: Recurso à avaliação por mérito e pontuação final da CONSTRUÇÃO
ALAGOAS EM REDE na Etapa III – Refinamento e Seleção dos Projetos para
Implementação do Edital de Concurso ABDI Nº 001/2020 Digital.BR

Ilustres Senhores (as),
A CONSTRUÇÃO ALAGOAS EM REDE, integrada pelas instituições Sindicato Da
Indústria Da Construção Do Estado De Alagoas – SINDUSCON/AL, Federação Das
Indústrias Do Estado De Alagoas – FIEA, Serviço De Apoio Às Micro E Pequenas
Empresas De Alagoas – SEBRAE/AL, Gabinete De Governança – GGOV/Município
De Maceió, Universidade Federal De Alagoas – UFAL, neste ato representada pela
sua UNIDADE OPERACIONAL EXECUTORA (UOE), a Federação das Indústrias do
Estado de Alagoas – FIEA, CNPJ nº 12.316.295/0001-99, Endereço: Av. Fernandes
Lima, 385 - Farol, Maceió/AL, CEP: 57055000, Telefone +55 82 2121 3085, por meio
da Responsável Técnica, Sra. Eliana Maria de Oliveira Sá, CPF nº 606.770.074-34, email: eliana.sa@fiea.org.br, vem tempestivamente interpor Recurso Administrativo
ao resultado e consequente pontuação obtida na Etapa III – Refinamento e Seleção
dos Projetos para Implementação do referido processo seletivo, com fulcro no item 8 –
Esclarecimentos, Impugnações e Recursos do Edital de Concurso Nº 001/2020
Digital.BR, pelas razões a seguir detalhadas.
1. Considerando que a Construção Alagoas em Rede submeteu proposta em
resposta ao Edital de Concurso ABDI Nº 001/2020 Digital.BR para seleção de
projetos de apoio à transformação digital do setor produtivo brasileiro – micro,
pequenas e médias empresas da região Nordeste, sendo classificada em
segundo lugar na Etapa II – Seleção de Projetos para Refinamento, com nota

final no valor de 96,5 (noventa e seis e meio) e, consequentemente, tendo
avançado para a Etapa III, denominada Etapa e Seleção dos Projetos para
Implementação, a qual tem por finalidade o “refinamento e seleção dos
melhores projetos para implementação dos projetos-piloto”, conforme item
6.4.1 do Edital;
2. Considerando que, conforme prevê o edital no item 6.4, a Etapa III –
Refinamento e Seleção dos Projetos para Implementação tem por finalidade o
“refinamento e seleção dos melhores projetos para implementação dos
projetos-piloto”. E, ainda, que o item 6.4.4 estabelece que “a ABDI (e seus
eventuais parceiros) aportará(ão) metodologias, mentorias e ferramentas que
auxiliarão a rede proponente no refinamento do problema e da solução, bem
como na definição do projeto-piloto e de escalabilidade consolidado”.
Para nossa surpresa, a avaliação da Etapa III trouxe a redução das notas dos quesitos
10 (Apoio à perenidade de políticas públicas) e 11 ( Governança de dados).
Especificamente no quesito 10, na etapa anterior o mesmo teve atribuição de
pontuação máxima, ou seja, 16/16 pontos. Considerando a manutenção das
informações sobre o tema, como se explicaria a redução da nota em relação à etapa
anterior, sendo este quesito uma das fortalezas da avaliação na etapa I? De outro
lado, ao tratar o quesito 11, a avaliação original que era de 3,5/5 foi reduzida para 2/5,
mesmo com a criação de um campo específico que permitiu a alocação das
informações sobre o tema “governança de dados”. Não há explicitação de critérios
editalícios que permitam entender a mudança de óptica dos avaliadores com relação
aos dois quesitos. A redução das notas nestes dois únicos quesitos impactou deveras
a nota final do projeto e, por conseguinte, levou a uma reclassificação muito inferior à
obtida na etapa I. Por outro lado, demonstrando a robustez da proposta submetida, na
maioria absoluta dos quesitos avaliados, a proposta não sofreu alteração frente à
avaliação inicial, inclusive dois destes quesitos obtiveram melhoria da nota (quesitos 8
e 9).
O fato é que esta alteração injustificada de nota levou o projeto que teve a melhor
avaliação, quando da divulgação do resultado preliminar da primeira rodada, para o
oitavo lugar na presente avaliação, correndo risco de não ser financiado, frustrando
toda uma expectativa de ação institucional dos parceiros proponentes e anulando a

expectativa dos impactos em uma das cadeias produtivas mais importantes para o
Estado de Alagoas.
Ora, isso conduz a uma indagação: como poderia uma proposta devidamente
orientada por uma mentoria disponibilizada pela própria ABDI apresentar resultados
inferiores ao que foi inicialmente avaliado?
Ante o exposto, perante as razões acima lançadas, bem como à documentação
juntada, requer o deferimento do presente recurso, pugnando o recorrente pela
reforma da decisão que o posicionou em oitavo lugar (média 93) na Etapa III –
Seleção dos Projetos para Implementação, resultando na sua desclassificação do
certame, objetivando a manutenção da pontuação obtida (média 96,5) na Etapa II –
Seleção de Projetos para Refinamento, por ser medida de justiça.
Nestes Termos, pede deferimento.

Eliana Maria de Oliveira Sá
Federação Das Indústrias Do Estado De Alagoas – FIEA
CONSTRUÇÃO ALAGOAS EM REDE

Petrolina, 12 de Novembro de 2020

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL,
A/C SR. ANDRÉ SANTA RITA PEREIRA – PRESIDENTE DA CPL.
AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL – ABDI.

A REDE DE INOVAÇÃO DE PETROLINA, representadas pelo Projeto PETROLINA NA ECONOMIA
DIGITAL perante ao Edital nº 001/2020 do Concurso DIGITAL.BR da ABDI, possuindo como entidades
componentes o MUNICIPIO DE PETROLINA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº
10.358.190/0001-77, situada na Avenida Guararapes, nº 2114, Centro, Petrolina – PE, CEP 56.302-905,
através da SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO; SERVICO DE APOIO AS MICRO E
PEQUENAS EMPRESAS DE PE – SEBRAE PE, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº
09.829.524/0001-64, situada na Rua Tabaiares, nº 360, Madalena, Recife-PE, CEP 50.750-230; SINDICATO
DO COMERCIO VAREJISTA DE PETROLINA – SINDILOJAS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
sob o nº 35.443.639/0001-26, situada na Rua Souza Júnior, nº 330, Centro, Petrolina – PE, CEP 56.302-360;
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SERTAO PERNAMBUCANO – IF SERTÃO,
pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 10.830.301/0001-04, situada na Rua Aristárco
Lopes, nº 240, Centro, Petrolina – PE, CEP 56.302-100; CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PETROLINA –
CDL, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 11.471.380/0001-69, situada na Rua
Aristárco Lopes, nº 240, Centro, Petrolina – PE, CEP 56.302-100; FUNDACAO DE APOIO AO
DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA – FACTO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ sob o nº 03.832.178/0001-97, situada Travessa dos Industriários, nº 12, Atrás da Banca, Petrolina - PE,
CEP 56.308-010; irresignada com a avaliação realizada e o consequente resultado preliminar na Etapa III,
resolve INTERPOR:
RECURSO CONTRA AVALIAÇÃO DA PROPOSTA DA REDE DE INOVAÇÃO DE PETROLINA E RESULTADO
PRELIMINAR NA ETAPA III DO EDITAL DE CONCURSO ABDI N° 001/2020 DIGITAL.BR
pelos fatos e fundamentos a seguir aduzidos.
1. SITUAÇÃO FÁTICA.
A REDE DE INOVAÇÃO DE PETROLINA, proponente do Recurso, é uma conjugação de esforços
coletivos de entidades altamente representativas dentro do município de Petrolina, que, por acreditar na
possibilidade de transformação e desenvolvimento de sua cidade, reuniu-se em torno do projeto
PETROLINA NA ECONOMIA DIGITAL, participando do Edital nº 001/2020 do Concurso DIGITAL.BR
promovido pela ABDI, tendo sido bem classificado na Etapa II do presente certame, ficando em terceira
posição.
Ocorre que, no resultado preliminar da Etapa III, chamada de Etapa de refinamento e seleção dos
projetos para serem implementados, a presente Rede foi classificada surpreendentemente em 10º lugar,
com 91,0 pontos, e mais surpreendentemente foi a involução em suas notas comparativamente com a
etapa antecedente.
Nessa Etapa III, conforme item 6.4.13.2.1. do Edital, “espera-se, com a reavaliação dos mesmos
critérios, a evolução da qualidade dos projetos pós-refinamento”, e não a involução notada
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REF.: Recurso contra avaliação da proposta da REDE DE INOVAÇÃO DE PETROLINA e do resultado
provisório na Etapa III do Edital de Concurso ABDI N° 001/2020 Digital.BR

principalmente pelas notas atribuídas e muito díspares do avaliador 1 (anexo 1). Todas as atividades de
aperfeiçoamento e revisão que foram oferecidas pela própria ABDI para a consolidação de um projeto mais
estruturado pela Rede objetivava justamente isso, a melhoria da qualidade e atendimento aos requisitos e
critérios esperados pela Agência. Portanto, causou grande surpresa e irresignação quando foi identificado
que um avaliador atribui nota ZERO em três itens de avaliação, o nº 5, nº 6 e o nº 9, tornando ZERO a nota
atribuída à Rede, enquanto um outro avaliador atribuiu nota máxima, demonstrando uma verdadeira
disparidade entre as mesmas, e com isso prejudicando a pontuação nos respectivos itens e a Nota Final
como um todo.

2. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: ELEGIBILIDADE E MÉRITO

3. ITEM 5 – METAS DO PROJETO.
Para atendimento a esse item, conforme disposto no edital do certame, deveria a Rede trazer
OBJETIVAMENTE a “definição de metas dos projetos propostos. Todos os projetos deverão conter, pelo
menos, 2 (duas) metas: aumento médio de produtividade e aumento do nível de maturidade digital do
público beneficiário”.
Ora, Senhores da CPL, a Rede proponente do Recurso, na medida que trouxe expressamente em seu
projeto, e de maneira clara e transparente, as Metas específicas exigidas (Ver Pág. 18 do Projeto de
Refinamento da Rede, resumidamente abaixo), contendo as Metas de Produtividade ou de Crescimento
(Percentuais de crescimento para os Ano 01 e Ano 2), e as Metas de Crescimento do Índice de Maturidade
Digital (Percentuais Atual, para o Ano 01 e Ano 02), atendeu plenamente ao que se exigiu no certame para
o item em questão, isto é, DEFINIÇÃO DE METAS.
Meta de Produtividade:
 Ano 01 crescimento de 8%,
 Ano 02 crescimento de 10%.
Descrição

Ano
(em R$ mil)

0 Ano
(em R$ mil)

1. Receitas

R$ 4.500.000,00

R$ 4.860.000,00

R$ 5.346.000,00

2. Custos

R$ 3.735.000,00

R$ 4.033.800,00

R$ 4.437.180,00

3. Valor adicionado
bruto

R$ 765.000,00

R$ 826.200,00

R$ 908.820,00

Índice de Maturidade digital:
 Média do índice atual: 69%;
 Meta do índice de maturidade digital ano 01: 80%
 Meta do índice de maturidade digital ano 02: 85%

01 Ano
(em R$ mil)

02
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Conforme edital, a avaliação na fase III (Refinamento) será pelos critérios de ELEGIBILIDADE E MÉRITO.
Quanto ao critério de ELEGIBILIDADDE, a REDE DE INOVAÇÃO DE PETROLINA, proponente do Recurso,
atende plenamente aos 08 critérios exigidos, até porque o critério foi o mesmo analisado na etapa
antecedente em que a Rede obteve a terceira colocação e preencheu a todos esses critérios. Quanto ao
mérito, objeto maior de irresignação, detalha-se adiante.

Meta de curto prazo:
 Indicador número de visualizações: 05 visitantes/dia em cada loja de ecommerce. Como serão 30 lojas no projeto piloto, o número médio de
visitantes esperados por mês é 4.500.
 Para etapa de escala estima-se 22.500 visualizações nas 150 lojas de ecommerce;
Meta de médio prazo:
Tempo médio do ciclo de vendas:
 Ano 01: 12 dias;
 Ano 02: 10 dias;
Meta de longo prazo
Taxa de conversão de vendas:
 A partir ano 03: 1,2%, a cada 1.000 visitas.
Destaca-se o fato de que, na Fase de Refinamento, em que os participantes foram submetidos, foi
enfatizado com relação as metas, que as mesmas deveriam ser objetivas e diretas, não exigindo maiores
detalhamentos. Não obstante a esse fato, ainda assim, a Rede proponente do recurso não se furtou de trazer
sem eu projeto tais detalhamentos.
Portanto, tendo a Rede cumprido as exigências no tocante a este item 05, de haver definição de metas
(metas específicas), além de ter trazido outras adicionais (metas de prazo) e demonstrado a exequibilidade
do projeto, por tais razões é que se pugna pela alteração da nota, para a nota máxima no item,
principalmente do Avaliador 01, o qual atribui nota ZERO à Rede.

4. ITEM 6 – ESCALABILIDADE DO PROJETO.
Para o atendimento ao item 06 exigia-se “potencial de replicação e crescimento do projeto. Indica a
capacidade de uma intervenção ser replicada para outras realidades, necessariamente atingindo um
número maior de empresas (ex.: outras regiões, outros segmentos econômicos, outros portes de empresas,
etc.)”.
O critério era exclusivamente se a Rede tinha potencial ou não de escalonamento em seu projeto, e
não como iria realizar o seu escalonamento. O referencial de pontuação dispunha que, para atingimento da
nota máxima, exigia-se que o projeto fosse mais amplo possível, não pontual, evidenciando a possibilidade
de ser transbordado para outros segmentos, áreas ou regiões.
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E mais, não somente preencheu o critério objetivo do item 05 editalício, que era definir as Metas,
especificando-as, mas também adicionalmente informou as Metas de Curto, Médio e Longo Prazos,
demonstrando o quão aderente são estas metas com relação aos objetivos propostos no projeto, tornando
nítida a exequibilidade necessária para uma melhor avaliação. Perceba que a Rede proponente
estabeleceu, inclusive, indicadores para aferição dessas metas.

Ora, senhores, o projeto da Rede proponente foi construído com base num universo de 1.700 empresas
do setor varejista do segmento de vestuário e assessórios do município de Petrolina-PE, onde, por apenas
questão estratégica e orçamentária, teve seu melhor enquadramento para a execução com apenas 30
empresas do centro da cidade desse segmento na fase piloto. No entanto, para a fase de escalonamento,
pode ser perfeitamente executado em pelo menos 150 estabelecimentos como concebido no projeto, pois
a tecnologia a ser utilizada e os recursos aplicados não encontram limites para a ampliação de beneficiários
ou mesmo obstáculos à replicação. E, ainda mais, em havendo novos recursos, pode-se ser ampliado esse
número de estabelecimentos ou replicado para outros segmentos do varejo como o calçadista por
exemplo. O limite para o escalonamento, além do que foi referenciado no projeto, é apenas o fator
orçamentário, e não fator associado à exequibilidade. Com a padronização e automação de processos
tecnológicos, aliadas a uma capacitação empresarial, tem-se como possível a ampliação e a replicação do
projeto para qualquer região em que haja internet.

Com esses argumentos, certamente não haverá mais quaisquer dúvidas na possibilidade de
escalonamento e ampliação de beneficiários desse projeto, razão pelo qual se pugna pela revisão e
alteração para uma nota superior no item da nota atribuída pelo avaliador 1, ZERO, muito díspare com
relação ao Avaliador 2 que atribuiu a Nota Máxima 5.
5. ITEM 9 – EXEQUIBILIDADE DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA FASE DE ESCALABILIDADE.
O Item 09 diz respeito a exequibilidade do cronograma físico-financeiro na fase de escalabilidade. Esse
item pretendia avaliar, sobretudo, dois aspectos:
a) se o cronograma físico-financeiro era exequível;
b) se a Unidade Operacional Executora (UOE) teria ou não condições de executar o cronograma físicofinanceiro apresentado na fase de escalabilidade. Ou seja, a capacidade da UOE de gerenciar um
projeto dessa magnitude.
Quanto a exequibilidade do cronograma em questão, importante mencionar, que o próprio edital foi
quem estabeleceu o prazo de cumprimento do projeto na fase de escalabilidade, ou seja, deveria o projeto
ser exequível dentro do prazo estipulado entre Agosto de 2021 até Março de 2022. Portanto, o próprio
edital condicionou a aplicação e o desembolso de eventuais recursos financeiros a um prazo préestabelecido.
Nesse sentido, e como demonstrado no projeto de refinamento da Rede, à página 23, houve o
detalhamento, por meio de planilha eletrônica, não apenas a aplicação dos recursos, mas também de um
relatório completo com a destinação da aplicação dos recursos e o conjunto de despesas/investimentos a
serem realizados mensalmente dentro do prazo estipulado para a fase de escalonamento. Portanto, assim,
demonstrou ser possível o cumprimento do projeto no prazo estipulado e com os recursos financeiros
planejados.
No tocante as condições de execução do projeto por parte da UOE, passa-se a informar:
A UOE da Rede – FACTO, é uma Fundação de Apoio ao desenvolvimento da CT&I, pessoa jurídica de
direito privado sem fins lucrativos, fundada em 2000 por servidores públicos do Instituto Federal do
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Importa destacar que a possibilidade de escalonamento, conforme informado no projeto, é de 5.666%
(cinco mil seiscentos e sessenta e seis por cento), conforme detalhamento na pg. 23 do projeto de
refinamento da Rede.

Espírito Santo (IFES). Está presente com atuação nas áreas de Ensino, Pesquisa, Extensão, Inovação e
Gestão Estratégica. Já atuou em centenas de parcerias com organizações públicas e privadas, além do
apoiar operacionalmente 08 Institutos Federais - IF´s. Tem parceria com empresas e instituições de
reconhecimento nacional a exemplo do SEBRAE, VALE, CEF, SICOOB, EMBRAPII, CONIF, CDV, CONESA,
PETROBRAS, entre outras. Possui ferramentas de acompanhamento e gerenciamento online de projetos,
permitindo interação em tempo real com seus fornecedores, coordenadores e equipe administrativa.
Somente em um de seus projetos (Polo de Inovação Vitória-Embrapii) em parceria com a Embrapii, obteve
um orçamento de 10Milhões de Reais.
Portanto, uma UOE com esse perfil acima relatado e com a experiência de 20 anos, e com centenas de
projetos já executados, não resta dúvida nenhuma que a mesma tem condições plena de executar o
cronograma físico-financeiro na fase de escalabilidade como projetado, pois tem a experiência e o
conhecimento necessários além de estrutura, pessoal e equipamentos para tal execução.

6. ITEM 11 – GOVERNANÇA DE DADOS.
O referido item diz respeito a confiabilidade das fontes utilizadas no projeto.
Como referência de pontuação disposto no edital, são avaliadas a forma da coleta de dados, além do uso
de ferramentas ou inteligência autônoma para cruzamento e análise dos respectivos dados. O projeto da
Rede proponente atendeu a todas essas exigências, pelo que passamos abaixo a explicar:
a) Todos os dados do projeto da Rede foram referenciados;
b) No processo de coleta de dados, utilizou-se de formulários estruturados com metodologia Canvas,
Design Thinking e com aplicação individualizada;
c) Para a Modelagem dos Dados, tanto na formatação do projeto como em sua execução, serão realizadas
análises preditivas, descritivas e diagnósticas, utilizando dados estatísticos e históricos oficiais, além do
uso da própria plataforma digital como meio de tratamento desses dados para uma melhor tomada de
decisão;
d) A Plataforma Digital proposta no projeto ainda permitirá a obtenção de indicadores analíticos e
metadados, além da geração de relatórios, conferindo melhor acompanhamento dessa informação.
Portanto, não resta dúvidas de que o projeto se utilizou de uma metodologia capaz de dar
confiabilidade nos dados coletados, produzidos e analisados. Na fase de formatação, utilizou-se de dados
coletados de forma estruturada e com metodologia própria de modelagem; e, na Fase de Execução, em
que passará a contar com a Plataforma Digital proposta, haverá obtenção de indicadores analíticos e
metadados, além da geração de relatórios, trazendo uma maior eficiência na obtenção e confiabilidade em
seus dados.
Assim posto, e considerando a baixa nota atribuída pelo Avaliador 1 (Nota 01), uma vez que o segundo
avaliador atribuiu Nota Máxima (05), pugna-se pela reavaliação da Nota do Avaliador 1 para um resultado
superior, para fins de alteração da nota final da Rede no quesito.
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Assim, irresignados com a nota ZERO atribuída à Rede pelo avaliador 1, igualmente díspare com relação
ao outro avaliador, houve o prejuízo na nota final da Rede nesta Fase III, pelo que se pugna pela reavaliação
e alteração da nota para uma nota superior no item 09.

7. REQUERIMENTOS.
Pelos argumentos fáticos e fundamentos expostos, a REDE DE INOVAÇÃO DE PETROLINA vem
requerer:
a) Que seja ACOLHIDO, e que seja dado PROVIMENTO ao presente Recurso, sendo analisada e
decidida favoravelmente quanto a reavaliação das notas atribuídas, sobretudo pelo Avaliador 1
para os itens de nº 5, 6, 9, e 11, para ALTERAR A NOTA FINAL da REDE DE INOVAÇÃO DE
PETROLINA.

Esperamos o deferimento do pleito acima e a classificação da REDE DE INOVAÇÃO DE PETROLINA, por
acreditar que essa é uma oportunidade ímpar de transformação digital e impulsionamento no
desenvolvimento local e regional a partir desse projeto da ABDI.

Thiago Brito
Secretário Executivo de Desenvolvimento Econômico
Prefeitura Municipal de Petrolina
Representante da Rede

ANEXO 1:
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RECURSO RELATIVO À DECISÃO REFERENTE AO RESULTADO DO
“CONCURSO Nº 001/2020 – DIGITAL.br - AGÊNCIA BRASILEIRA DE
DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (ABDI) ”
Fortaleza, 13 de novembro de 2020
À comissão permante de licitação,
Eu, Gabriella Purcaru, portador(a) do documento CPF: 021.300.81304, como representante suplente da proponente do projeto “CEARÁ DIGITAL”,
apresento este recurso junto da ABDI por não concordar com os resultados
apresentados no Resultado Preliminar - AVALIAÇÃO POR MÉRITO - CEARÁ
DIGITAL REFINAMENTO DO PROJETO.
Primeiramente, gostaríamos de ressaltar que o período de
refinamento da proposta foi de grande valia para as instituições parceiras que
apresentarem a referida proposta. Durante o processo tivemos a oportunidade
de crescimento e aprendizado para amadurecimento da proposta, visto que a
metodologia de mentorias utilizadas no programa nos instigam a ir à campo
validar nossas hipóteses, abrir o olhar e nos sensibilizarmos ainda mais com a
realidade do empresariado cearense. O time proponente do projeto é
heterogêneo, interdisciplinar e interinstitucional, o que permitiu a troca de
conhecimentos, perspectivas sobre o problema de forma mais completa e
dinâmica.
Tivemos um salto da nota da primeira avaliação, saindo da nota 77,0
para 82,50, entretanto, dado o esforço empregado, as melhorias inseridas no
projetos e as notas individuais recebidas, apresentamos respeitosamente
nossos argumentos individuais para os pontos que julgamos necessário serem
revistos pela banca avaliadora. Abaixo reapresentamos a tabela de notas
atribuídas ao referido projeto e na última coluna, nossa argumentação para
revisão das notas.

AVALIAÇÃO POR MÉRITO - CEARÁ DIGITAL REFINAMENTO DO PROJETO
AVALIADOR 1
QUESTÕES

AVALIADOR 2

ARGUMENTAÇÃO

PESO

NOT
A

PONTO
S

NOTA

PONTOS

1 Clareza do problema

5

3

15

3

15

Além de termos apresentado dados secundários relevantes, com
fontes confiáveis, durante o refinamento do projeto realizamos
entrevistas e coletamos dados primários, que reafirmaram o
problema apresentado. Pedimos a revisão desta nota.

2 Clareza da solução

4

2

8

2

8

3 Competência da rede

3

2

6

2

6

A solução foi revisada, conforme orientações obtidas durante as
mentorias. Apresentamos uma metodologia estruturada, com etapas
bem definidas e relacionamos resultados esperados demonstrando
a relação de causa e efeito. Pedimos a revisão desta nota.
-

Indicadores e resultados
4 esperados

4

2

8

2

8

-

5 Metas do projeto

4

2

8

2

8

-

6 Escalabilidade do projeto

3

2

6

2

6

A nota atribuída pelos avaliadores pontua que projeto tem baixo
potencial de escala. Há poucos dados que demonstrem e
evidenciem a sua escalabilidade. O número de beneficiários do
projeto é limitado e há pouca possibilidade de transbordo para
outras áreas, segmentos ou regiões.
Entretanto, na etapa de piloto já vamos abranger quatro segmentos:
serviço, comércio, indústria e agroindustria, em cinco macroregiões
do Estado. Durante a fase piloto do projeto serão desenvolvidos e
validado a metodologia, plataforma de acompanhamento e
aplicação do conhecimento de transformação digital, além de
acervos de conteúdos que poderão ser utilizados na fase de escala
do projeto, viabilizando assim disseminação e replicação para outros
municípios e setores econômicos, resultando no Incremento de
faturamento em decorrência da maturidade digital e aumento de 20
% da produtividade das empresas impactadas pelo projeto.
Solicitamos revisão deste item.

Sustentabilidade financeira do
7 projeto

4

1

4

1

4

-

Exequibilidade do cronograma
físico-financeiro da fase piloto

2

3

6

3

6

-

2

3

6

3

6

-

4

4

16

3

12

-

1

0

0

3

3

O avaliador 1 deu nota 0 para o critério, que prevê a utilização de
fontes confiáveis - primárias ou secundárias – para balizar o
processo de tomada de decisão dos responsáveis pelo projeto,
enquanto que o avaliador 2 deu nota 3, demonstrando disparidade
na avaliação. No projeto ressaltamos que todas as informações
coletadas na execução do projeto serão de responsabilidade da
empresa ou membro da rede que forneceu. Os dados serão
armazenados em banco de dados da SECITECE que possui
protocolos de segurança e acesso que atendem a LGPD. Pedimos
revisão.

8

Exequibilidade do
9 cronograma físico-financeiro
da fase de escala
Apoio à perenidade de
1 políticas públicas
0
1 Governança de dados
1

Nota por avaliador
NOTA FINAL
DA
PROPOSTA

83
82,50

82

Acreditamos que o projeto tem grande potencial e impacto para o Ceará.
Com grande confiança que apresentamos esse recurso, ficamos na expectativa
de uma possível revisão no resultado.

Atenciosamente,

_______________________________________
Gabriella Purcaru
Coordenadora de Empreendedorismo e Inovação - COINE
Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior – SECITECE.
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INTERPOSIÇÃO DE RECURSO AO RESULTADO PRELIMINAR DO EDITAL DE
CONCURSO N° 001/2020 DIGITAL.br
Fábio Braga <fflorencio@sfiec.org.br>

Fri 11/13/2020 1 58 PM
To: economiadigital@abdi.com.br <economiadigital@abdi.com.br>
Cc: Tatiane Betat Kohlrausch <sedeci@juazeiro.ce.gov.br>; Lais Moreira - Observatorio da INDUSTRIA
<lmmoreira@sfiec.org.br>; Sampaio - SIMEC <sampaio.alphametal@gmail.com>; Dana Nunes
<danunes@sfiec.org.br>; Margaret Lins Teixeira <mteixeira@sfiec.org.br>; Professor Fred - URCA Cariri
<prof_fred@hotmail.com>; Erilucia - SEDECI JUAZEIRO DO NORTE <mariaerilucia@gmail.com>; Thiago Bessa
Pontes - UFCA Amb Empre Cariri <thiago.bessa@ufca.edu.br>; Professora Jeane - URCA <jeanne.sidrim@urca.br>
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO AO RESULTADO PRELIMINAR DO EDITAL DE CONCURSO N° 001/2020 DIGITAL.br
SELEÇÃO DE PROJETOS DE APOIO À TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO SETOR PRODUTIVO BRASILEIRO MICRO,
PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS – REGIÃO NORDESTE
NOME DA REDE: Ecossistema de Inovação do Cariri
Nº DO PROTOCOLO DE INSCRIÇÃO: 1603834941
À Comissão Organizadora,
A Rede Ecossistema de Inovação do Cariri vem muito respeitosamente, solicitar a revisão da pontuação do
resultado preliminar referente à Etapa III: Reﬁnamento e seleção dos projetos para implementação divulgada
por esta comissão, conforme o prazo legal, pelos seguintes mo vos:
I. Com relação ao Critério 2 – Clareza da solução:
Buscamos evidenciar no projeto apresentado os problemas que afetam a cadeia da moda na região do
Cariri, como: 1. Empresas da cadeia produ va da moda, em geral, possuem um baixo nível de maturidade
digital; 2. As empresas do segmento são pouco automa zadas e diﬁcilmente digitalizam seus processos; 3.
Forte relação de compe ção entre as empresas do cluster, ao invés de coope ção; 4. Problemas logís cos por
ausência de ações colabora vas e integradas entre as empresas que fazem parte da cadeia da moda da região;
5. Resistência por parte dos empresários, bem como a falta de conhecimento básico de tecnologia.
Nesse contexto, foi proposto pela rede uma solução para cada problema, de modo a evidenciar a
relação entre solução e problema, propondo-se um “pacote de soluções tecnológicas” para as empresas. No
texto corrido subme do, foi jus ﬁcada uma a uma a relevância das ferramentas que propomos a
implementação:
1. A plataforma de compra compar lhada auxiliará no processo de compra de insumos e matériasprimas e fortalecerá a cooperação entre os pequenos negócios da cadeia da moda, aumentando o
poder de barganha e economia de escala, bem como facilitará no processo logís co. O uso dessa
plataforma proporcionará melhoria no desempenho logís co com a aproximação entre produtores
e transportadores, redução do lead me, dos custos logís cos, gerará maior conﬁabilidade dos
prazos, maior integração entre a cadeia produ va, sendo uma forma de controle e gestão
inteligente. Desse modo, ﬁca claro que a plataforma de compra compar lhada irá mi gar/reduzir os
efeitos das problemá cas 3 e 4 tratadas no primeiro parágrafo.
2. A integração do e-commerce com as lojas sicas e o marketplace promoverá uma maior oferta de
serviços e facilidades para o consumidor moderno. Essa disposição mul canal permi rá que o
varejista gerencie suas operações, estoque e vendas de forma muito mais eﬁciente. Desse modo,
ﬁca claro que a implementação do e-commerce irá mi gar/reduzir os efeitos das problemá cas 1 e
2 tratadas no primeiro parágrafo.
3. A proposta de implementação do so ware de Gestão de Relacionamento com o Cliente (CRM)
trata-se de uma estratégia com foco no cliente, eﬁcaz na orientação do planejamento e deﬁnição
dos processos na empresa. De maneira geral, o CRM é u lizado para viabilizar a automação e
segmentação das comunicações da empresa com o cliente, sendo uma ferramenta completamente
eﬁcaz para a o mização dos negócios. Nesse sen do, ﬁca claro que a implementação do CRM irá
mi gar/reduzir os efeitos das problemá cas 1 e 2 tratadas no primeiro parágrafo.
4. Por ﬁm, as mentorias digitais de instalação foram idealizadas com o obje vo de colaborar com a
implementação das ferramentas, uma vez que por parte das empresas de tecnologia foi relatado
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resistência pelos empresários, bem como a falta de conhecimento básico de tecnologia algo que
poderia diﬁcultar o processo.
Portanto, a Rede entende que há relação entre a solução e o problema e existem dados e evidências
suﬁcientes sobre a relação causa e efeito, sendo cabível uma reavaliação por parte dos avaliadores.
II. Com relação ao Critério 6 – Escalabilidade do projeto:
Entende-se que as avaliações entre os dois avaliadores foram divergentes, tendo sido atribuída as
pontuações 2 e 4, onde 2 = O projeto tem baixo potencial de escala. Há poucos dados que demonstrem e
evidenciem a sua escalabilidade. O número de beneﬁciários do projeto é limitado e há pouca possibilidade de
transbordo para outras áreas, segmentos ou regiões; e 4 = O projeto tem potencial de escala. Há poucos dados
que demonstrem e evidenciem a sua escalabilidade. O número de beneﬁciários do projeto é abrangente e há
possibilidade de transbordo para outras áreas, segmentos ou regiões.
Em todo o projeto, incluindo o material de vídeo do pitch, fala-se que serão impactados diretamente
30 empreendimentos e que as ações desempenhadas pelo presente projeto, envolvendo os ciclos de
capacitações e as plataformas desenvolvidas, poderão ser implementadas nos mais diversos segmentos da
cadeia produ va, como os segmentos de comércio, serviços e indústria. Sendo assim, uma das premissas do
projeto é desenvolver ferramentas que abrangentes e ﬂexíveis, que possam ser replicadas em empresas com
diferentes realidades e segmentos.
Nessa perspec va, entende-se que existe um grande potencial de impacto devido à grande quan dade
de empresas instaladas não só Cariri, onde estão instaladas cerca de 8.400 estabelecimentos dos segmentos
de comércio, serviços e indústria, mas também em todo o estado do Ceará. Ademais, cabe ressaltar que o
valor unitário ﬁnal para adesão do pacote digital é bastante acessível a qualquer empresa demandante,
reforçando mais ainda a facilidade em escalar esta proposta.
III. Com relação ao Critério 11 – Governança de dados:
A pontuação dos avaliadores foi divergente no que toca a forma de coleta da maior parte dos dados
u lizados para embasamento do projeto. Para o avaliador 1, os dados tomados como base, são em sua
maioria, coletados de forma pontual por meio de ques onários, sem aplicação de inteligência autônoma na
análise e cruzamentos dos dados. Para o avaliador 2, maior parte dos dados são coletados de forma
automá ca em bases oﬁciais abertas e/ou proprietárias e não há aplicação de inteligência autônoma na
análise e cruzamentos dos dados.
Entretanto, destacou-se no projeto no formato de texto corrido e canvas de polí cas públicas,
elaborado durante a etapa de mentoria, que a maioria dos dados u lizados para embasamento da proposta
são oriundos de fontes seguras, oﬁciais, sendo algumas destas bases fechadas, pagas pelo Observatório da
Indústria - SFIEC, o qual está como parceiro no projeto. O processo de obtenção dos dados é feito de forma
totalmente automa zada, u lizando-se de recurso de Big Data para análise e interpretação dos grandes
volumes de dados de grande variedade. A par r disso, os dados são tratados e transformados em informação
consumível, por meio de quadros intera vos (dashboards).
Em sua maioria, os dados quan ta vos e qualita vos u lizados para embasar o projeto são de fontes
oﬁciais, como: Federação das Indústrias do Estado do Ceará - FIEC, RAIS, Ministério da Economia e do Trabalho
(MTE), Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação (SEDECI), Ministério da Indústria,
Comércio Exterior e Serviços (MDIC), etc.
A par r desses fatos, os membros da rede entendem que a maioria dos dados u lizados para
embasamento do projeto são ob dos de fontes seguras, atuais, coletados de forma automá ca, a par r de
recursos de big data, não tendo sido, em sua maioria, oriundos de pesquisas de campo, exceto a pesquisa
baseada em design etnográﬁco, proposta pela mentoria do projeto.
Cordialmente,
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Recurso Edital n. 001/2020 - Digital.br-ABDI

Pericles Negromonte <periclesf@pe.sebrae.com.br>

Fri 11/13/2020 6 48 PM
To: economiadigital@abdi.com.br <economiadigital@abdi.com.br>; Thiago Suruagy de Melo
<tsmelo@pe.sebrae.com.br>; matheus.galindo@sdec.pe.gov.br <matheus.galindo@sdec.pe.gov.br>
ILUSTRÍSSIMA BANCA DE AVALIAÇÃO DO EDITAL DE CONCURSO N.001/2020 DIGITAL.br DA AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

Ref.: EDITAL DE CONCURSO N.001/2020

A RETAIL - Rede de Empreendimentos e Tecnologias para Automação e Inovação de Lojas,
representada neste concurso pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de
Pernambuco, por seu representante legal infra-assinado, vem, respeitosamente, apresentar:
RECURSO ADMINISTRATIVO
contra o resultado da avaliação do projeto para a fase de implementação, pelos
fundamentos que passa a expor:
Ao analisar as notas emitidas pela distinta banca avaliadora e observando o item 8 do edital
e demais anexos, a Rede RETAIL entende ser necessário a interposição de recurso quanto
a necessidade de reconsiderar os seguintes itens de avaliação quanto ao mérito do projeto,
a saber:
Clareza do problema
"Apresentação de dados qualitativos e quantitativos que demonstrem com clareza o
problema a ser endereçado no âmbito do edital"
De acordo com o edital a clareza do problema em sua nota máxima 4 deve ser evidenciada
da seguinte forma: "Há problema definido, existem dados e evidências estruturados,
atualizados [<2 anos] e online [há padrão de coleta ou formato em base dados oficiais]
relação entre a solução e o problema. Existem dados e evidências suficientes sobre a causa
e efeito. Dados e evidências estruturados, atualizados [< 2 anos] e online [há padrão de
dados oficiais]".
É incontestável a existência e relevância do problema atacado pelo projeto, após o
refinamento novos elementos passaram a contextualizá-lo, além da falta de conhecimentos
técnicos, processos adequados e gestão, a falta de tempo, falta de foco na gestão
estratégica, a cultura da gestão centralizada contribui sobremaneira para o distanciamento
dos pequenos varejos de seus clientes cada vez mais comportamentos de consumo
digitalizados.
Clareza da solução
"Capacidade da solução proposta de endereçar o problema identificado"
De acordo com o edital a clareza da solução em sua nota máxima 4 deve ser evidenciada
da seguinte forma: "Há relação entre a solução e o problema. Existem dados e evidências
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suficientes sobre a causa e efeito. Dados e evidênciaDe acordo com o edital a clareza da
solução em sua nota máxima 4 deve ser evidenciada da seguinte forma: "Há relação entre a
solução e o problema. Existem dados e evidências suficientes sobre a causa e efeito. Dados
e evidências estruturados, atualizados [< 2 anos] e online [há padrão de dados oficiais]"s
estruturados, atualizados [< 2 anos] e online [há padrão de dados oficiais]".
Dessa forma, merece destacar que os dados que fundamentam a clareza do problema e a
clareza da solução da Rede RETAIL foram extraídos de fontes tradicionais, irrefutáveis,
amplamente divulgadas e utilizadas como referências em análises de comportamento dos
mercados tratados (consumo e comercialização através da internet).
As fontes utilizadas obedecem ao referencial de pontuação definido pelo edital,
consideração que são dados estruturados, com menos de 2 (dois) anos de coleta, online e
com padrões de coleta e formatos definidos que são divulgados sistematicamente pelas
seguintes instituições: Sebrae Nacional, Sebrae Pernambuco, Cetic.Br, RD Station, EBIT
Nielsen, e-commerce brasil e Boa Vista SCP, listadas abaixo, como também IBGE-PMC,
CGI.BR, NIC.BR, ABCOMM, Big Data Corp+PayPal:
Pesquisa SEBRAE realizada entre abril a Junho de 2018, com 6.022 entrevistas em todo o
território nacional, sendo 3.588 da região nordeste, sobre o nível de transformação digital
das MPE's.
https://datasebrae.com.br/transformacao-digital-das-mpe/
Pesquisa SEBRAE realizada entre 25 a 30 de junho de 2020, com 6.470 entrevistas em
todo território nacional.
https://datasebrae.com.br/wp-content/uploads/2020/07/Impacto-coronav%C3%ADrus-nasMPE-5ªedicao_segmentos-1-1.pdf
TIC Empresas - 2019 (E - Comércio Eletrônico) - Última pesquisa realizada (2019), com
cerca de 494 mil empresas respondentes, 433.600 de pequeno porte, deste total 74.945
(15%) da região nordeste, terceira maior representatividade do país ficando atrás da região
sudeste com 255.356 (52%) e sul com 102.827 (21%).
https://cetic.br/pt/pesquisa/empresas/indicadores/
Panorama PMEs: Os impactos da Covid-19 e os passos para a retomada - Realização:
Resultados Digitais, Endeavor e PEGN; Data de coleta: entre 14 e 29 de maio de 2020;
Amostra: 1180 empresas.
https://www.rdstation.com/resources/ebooks/panorama-pmes-os-impactos-da-covid-19-e-ospassos-para-a-retomada/
Pesquisa a representatividade das vendas online nas empresas feita pela Boa Vista entre
janeiro e fevereiro de 2020, com 350 empresas.
https://www.boavistaservicos.com.br/noticias/pesquisa-para-42-das-empresas-vendas-online-representam-apenas-10-do-faturamento-total/
Site especializado de fomento de comércio eletrônico no Brasil
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/e-commerce-brasileiro-autosservicowebshoppers/
Além da extensa quantidade de dados utilizados para fundamentar o problema, a solução e
a estreita relação entre eles, os dados coletados oficiais e não oficiais obedecem a critérios
e padrões utilizados, tais como: fonte, padrão, modelagem, volatilidade, acessibilidade,
amplitude e clareza.
As pesquisas realizadas com as personas, durante a fase de refinamento, apresentaram
várias oportunidades de melhorias que além de transformar as hipóteses de causa-raiz em
https://outlook.ofﬁce365.com/mail/economiadigital@abdi.com.br/inbox/id/AAQkADY0YjFkYjM2LWQxYTMtNGI2Yy05ZDUzLTIxZjA0MjJkNjE1OAAQA…

2/6

16/11/2020

Mail - economiadigital@abdi.com.br - Outlook

características reais do problema a ser combatido, deixou claro a perfeita correlação
Problema x Solução ilustrada no quadro abaixo:
Tabela de correlação (Problema x Solução)
Características Problema

Características da Solução

Empresário focado na
operação e não na gestão e
estratégia do negócio

Será disponibilizado framework online, que
poderá ser acessado quando, onde e como
quiser por meio de interações via chatbot no
WhatsApp

Empresário não investe em
estratégias digitais por não
conseguir tangibilizar valor
para o negócio

O framework foi idealizado para gerar rápidos
resultados (quick wins) ao longo do processo. Ou
seja, a partir de orientações objetivas e diretas o
empresário e seus colaboradores conseguirão
aplicar o conhecimento no negócio e
rapidamente enxergar os resultados da estratégia
digital

Empresários e colaboradores
têm baixo conhecimento de
como vender e operar um
negócio digital e acredita que
vender online envolve alto
custo operacional

O framework será moldado para cada perfil de
empresa. Baseado em conteúdo, ferramentas
digitais e metodologias usando o conceito de
microlearning e PBL, rotineiramente o empresário
será estimulado a interagir na plataforma para
implementar o conhecimento no negócio

Empresas têm gestão
centralizada no dono e
processos manuais, por
desconhecimento da
disponibilidade, facilidade e
baixo custo dos sistemas de
gestão integrados nas
nuvens.

O framework foi estruturado para começar
trabalhando o pilar de "cultura e pessoas"
visando sensibilizar o empresário a adotar novas
práticas de liderança, que possibilitam um
ambiente de maior colaboração, criatividade e
inovação, entre outros

Reforçando ainda, a clareza desta relação, é comum verificar vários canais de mídia que
tratam de forma diária esta nova dinâmica econômica que contextualiza o problema.
Ademais, a Rede RETAIL considera irrefragável e concludente a eminente e clara
necessidade do pequeno comércio varejista avançar na sua jornada de transformação
digital considerando sua importância para geração de emprego e renda, portanto a Rede
RETAIL solicita reconsiderar a nota emitida por esta banca avaliadora, reivindicando a nota
4 para os referidos critério Clareza do Problema e Solução.
Metas do projeto
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"Definição de metas dos projetos propostos. Todos os projetos deverão conter, pelo menos,
2 (duas) metas: aumento médio de produtividade e aumento do nível de maturidade digital
do público beneficiário"
A Rede RETAIL entende que as metas definidas e proposta para o projeto são totalmente
condizentes com o enfrentamentos dos desafios previstos nesta jornada de acordo com
cada fase. Nos exercícios de refinamento, exatamente no Canva PP, riscos, restrições e
premissas foram exaustivamente discutidos de forma a equilibrar com as metas previstas,
considerando que o framework tem entregas estabelecidas que necessitam de grande
esforço de formulação de estratégia por cluster de persona e esforços de integração no
âmbito tecnológico.
Ainda apresenta um grau de inovação considerável, o de apoiar empresários a
implementarem suas estratégias através de uma interação eminentemente digital.
O cenário esperado, de grandes experimentos e testes, é condizente com a quantidade e
qualidade das metas apresentadas, atendendo estritamente ao edital. Para ilustrar a
sistemática de aferição de sucesso do projeto, segue tabela abaixo:
Tabela Vinculação de Objetivos, Metas e Indicadores
Objetivos SMART

Metas de Médio Prazo
(impacto)

Indicadores de
Sucesso

Ter pelo menos 50% das
empresas atendidas
vendendo por e-commerce
até dezembro de 2021

Ter pelo menos 50% das
empresas atendidas vendendo
pelo e-commerce até dezembro
de 2021 - Meta de Médio Prazo

Quantidade de
produtos
vendidos no ecommerce por
empresa
atendida.

Aumentar pelo menos 10%
do valor da produtividade
das empresas atendidas
até dezembro de 2021

Aumentar em pelo menos 10%
do valor da produtividade das
empresas atendidas até
dezembro de 2021 - Meta de
Médio Prazo

Valor da
produtividade
por empresa
atendida

Aumentar em pelo menos
30% o Índice de Maturidade
Digital (ICTd) das
Microempresas atendidas
até dezembro de 2021

Aumentar em pelo menos 30% o
Índice de Maturidade Digital
(ICTd) das Microempresas
atendidas até dezembro de 2021
- Meta de Médio Prazo

ICTd por
empresa
atendida

Aumentar em pelo menos
15% do ICTd das EPPs
atendidas até dezembro de
2021

Aumentar em pelo menos 15%
do ICTd das EPPs atendidas até
dezembro de 2021 Meta de
Médio Prazo

ICTd por
empresa
atendida

Metas e indicadores de curto prazo (esforço)
Para as metas de esforço foram utilizadas métricas e indicadores já utilizado pelo Sebrae
nos seus projetos, visando, facilitar a captura e gestão dos dados, bem como análise da
performance do projeto por meio de sistemas integrados e BI.

Meta curto Prazo

Indicador de Esforço
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Ter 1.070 empresas do comércio varejista
atendidas até dezembro de 2021

Quantidade de empresas
atendidas pelo projeto

Realizar 5.760 horas de consultoria até dezembro
de 2021

Horas de consultoria
realizada

Realizar 1.070 orientações técnicas até dezembro
de 2021

Número de orientações
técnicas realizadas

Formar uma rede com pelo menos 30 consultores
especialistas em Transformação Digital até junho
de 2021

Quantidade de consultores
especialistas participando da
rede

Meta e indicador de longo prazo (impacto)
Meta

Indicador

Ter 30% das empresas do comércio varejista de
Pernambuco no e-commerce até dezembro de
2023

Quantidade de empresas do
comércio varejista de
Pernambuco vendendo no ecommerce

Portanto, consideramos que as metas do projeto são desafiadoras, porém exequíveis de
serem realizadas, principalmente pela competência e qualidade das instituições que
compõem a RETAIL, e aderentes aos objetivos do projeto, portanto a Rede RETAIL solicita
reconsiderar a nota emitida por esta banca avaliadora, reivindicando a nota 2.
Escalabilidade do projeto
"Potencial de replicação e crescimento do projeto. Indica a capacidade de uma intervenção
ser replicada para outras realidades, necessariamente atingindo um número maior de
empresas (ex.: outras regiões, outros segmentos econômicos, outros portes de empresas,
etc)"
De acordo com o edital a clareza da solução em sua nota máxima 5 deve ser evidenciada
da seguinte forma: O projeto tem alto potencial de escala. Há dados que demonstrem e
evidenciam a sua escalabilidade. O número de beneficiários do projeto é abrangente e há
possibilidade de transbordo para outras áreas, segmentos ou regiões.
Considerando que as fontes de dados que embasam o problema são nacionais, que torna a
relação problema/solução horizontalizada, fica notório que a solução proposta tem
aderência às diversas regiões. Levando em conta que há dados que demonstrem o
potencial de escala, o número de beneficiários do projeto é abrangente, com a possibilidade
de transbordo da solução para outras áreas e regiões e até setores/segmentos diferentes.
Assim, o projeto certamente será ampliado inicialmente para todo territorio de Pernambuco,
tendo em vista que todas as instituições que compõem a rede têm interesse. Além disso, o
sistema SEBRAE atua de forma sistêmica, compartilhando boas práticas e soluções
desenvolvidas pelo sistema e parceiros em todo o território nacional através do Sebrae
Nacional e suas Unidades Federadas. Portanto, com os resultados atingidos por este
projeto, certamente este será demandado para ser replicado em outros estados, ampliando
ainda mais sua abrangência em outras regiões. Ou seja, o projeto pretende escalar para o
próprio setor do comércio varejista de MPE's, sendo factível aumentar o território de
atuação, considerando a segunda escala os principais municípios da Região Metropolitana
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de Recife com 30.682 negócios, posteriormente em âmbito estadual com 57.692 negócios e
região nordeste com 496.540 negócios do setor do comércio. A atuação do projeto será
suportada por uma rede de atendimento por território existente no âmbito estadual e pelas
unidades estaduais utilizando todo potencial de atendimento e capilaridade através de
acordos de parceria do Sistema Sebrae e seus parceiros. O desenho do projeto foi
concebido para que na sua estrutura de atuação se utilize desta rede suportada por uma
plataforma tecnológica amplamente utilizada por grande empresas de relacionamento
(CHATBOT), facilitando sobremaneira a sua ampliação e escala.
Ademais, o conceito do projeto proporciona também ser replicado para outros
setores/segmentos, necessário se faça ajustes nos conteúdos para os mesmos, portanto a
Rede RETAIL solicita reconsiderar a nota emitida por esta banca avaliadora, reivindicando a
nota 5.
Apoio à perenidade de políticas pública
"Ter na composição da rede bancos de desenvolvimento, e/ou fundos de investimento ou de
pensão, e/ou agência de fomento e desenvolvimento econômico"
A Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco S.A. (AD Diper) é uma
sociedade de economia mista, criada pelas Leis Estaduais nº 5.783, de 22 de dezembro de
1965, e nº 5.840, de 26 de agosto de 1966.
Integrante da administração indireta do Estado de Pernambuco, a AD Diper é vinculada à
Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDEC-PE), conforme a LEI Nº 16.520/2018,
desenvolvendo suas atividades de forma articulada com órgãos do setor público e da
iniciativa privada, sendo disciplinada pela Lei Federal nº 6.404/76 (Lei das Sociedades por
Ações) e pela Lei Federal nº 13.303/2016. A AD Diper não possui entidades e fundos
vinculados.
Assim, consideramos que, conforme prevê o edital, a composição da rede do referido
projeto está amparada em todos os critérios estabelecidos, portanto a Rede RETAIL solicita
reconsiderar a nota emitida por esta banca avaliadora, reivindicando a nota 4.
Atenciosamente,
Péricles Negromonte
Analista de Negócio

Esta mensagem (incluindo qualquer anexo) é dirigida apenas para o uso do indivíduo ou da entidade a qual está endereçada e pode conter
informações privadas, proprietárias, privilegiadas ou confidenciais que podem servir como evidências sob as leis aplicáveis ou em processos judiciais.
Caso você não seja o destinatário pretendido, você está aqui notificado que qualquer uso, disseminação, distribuição, ou cópia dessa comunicação é
estritamente proibida. Se você recebeu essa comunicação por engano, notifique o remetente imediatamente e (i) destrua essa mensagem se estiver
impressa ou (ii) exclua imediatamente essa mensagem se esta for uma comunicação eletrônica.
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À ILMA. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL – ABDI

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº001/2020
OBJETO: Recurso. Erro material. Nota ZERO em Sustentabilidade Financeira.

REDE DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL SUDOESTE INOVA, por intermédio da
sua Unidade Operacional Gestora (UOE)

FUNDEC – FUNDAÇÃO

EDUCACIONAL DE CIÊNCIA E INOVAÇÃO, pessoa jurídica de direito privado
sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob nº 14238216000102, com sede à
Avenida Espanha, nº 74, bairro Candeias, na cidade de Vitória da Conquista,
Bahia CEP 45.000-000, neste ato representada por seu presidente Sr.
CLEOPHANO GOMES LAMÊGO brasileiro, casado, professor, inscrito no CPF
sob o n 070.477.205-10 e RG de nº 00.596.704-01 SSP/BA, residente à Avenida
Fortaleza, nº 1220, bairro Candeias, Vitória da Conquista – BA, CEP: 45.028524 com sede à avenida e por seu procurador VICTOR BARBOSA DUTRA,
brasileiro, casado, inscrito no CPF 011.127.885-65, OAB/BA 50.678, já
qualificada no procedimento licitatório em epígrafe, vem muito respeitosamente
perante esta ilustre Comissão interpor

RECURSO ADMINISTRATIVO

pelas razões a seguir expostas.

1. PRELIMINARES
a) DA TEMPESTIVIDADE E DO CABIMENTO
De acordo com o COMUNICADO VI - Envio de Recursos e Ajuste no
Cronograma,

publicado

em

28/08/2020

em

https://digitalbr.abdi.com.br/documentos o prazo de interposição de recurso
segue o cronograma abaixo:
Racionalização dos projetos (imersões
de aperfeiçoamento)

30/09/2020

23/10/2020

Submissão de projetos consolidados

26/10/2020

27/10/2020

29/10/2020

05/11/2020

06/11/2020

06/11/2020

09/11/2020

13/11/2020

Publicação dos recursos

16/11/2020

16/11/2020

Interposição de Contrarrazões

17/11/2020

23/11/2020

ETAPA III Avaliação e seleção dos projetos
Refinamento e consolidados
seleção dos
projetos para Divulgação dos resultados da seleção
implementação
Interposição de recursos

Logo, o recurso interposto na presente data é tempestivo haja vista que o
prazo final para interposição somente se encerra em 13/11/2020, próxima sextafeira.
Passa-se a fundamentar os motivos do pedido de reconsideração.

2.DO MÉRITO
2.1 SOBRE A REDE SUDOESTE INOVA
A rede de transformação digital SUDOESTE INOVA agregou quase duas
dezenas de entidades, dos mais diversos segmentos e hélices de inovação, a
fim proporcionar um projeto robusto para tracionar o – ainda incipiente –
ecossistema de inovação no Sudoeste da Bahia, a partir da cidade de Vitória da
Conquista.
Na primeira fase do edital da ABDI – antes das excelentes mentorias de
refinamento recebidas – o Projeto SUDOESTE INOVA obteve equivocadamente

a nota “zero” no quesito “Sustentabilidade Financeira”. Entretanto, após
interposição de Recurso, foi corretamente reconhecido o erro material e
retificada a nota referente ao quesito de sustentabilidade financeira do projeto.
Desde sua concepção houve profunda preocupação de todos os atores
da rede com a sustentabilidade financeira do projeto. Além disso, na fase de
refinamento, os responsáveis técnicos da Rede se demonstraram ciosos dessa
necessidade de aperfeiçoamento e frisaram já na versão refinada (e no vídeo)
que:
1. No Mapa de Sistemas constaram fluxos financeiros, estando tal mapa
em constante aprimoramento até o momento (DOC 01);
2. O Hub de Transformações Digitais receberá contrapartidas de
empresas residentes que se instalarem no espaço;
3. O Hub ofertará outros serviços cobráveis, a exemplo dos serviços de
incubação/aceleração;
4. A Rede será detentora da metodologia do IEBT para o Nordeste e
receberá contrapartidas das empresas-alvo na fase de escala;
5. Diversos atores da Rede, a exemplo de SEBRAE, Município de Vitória
da Conquista e Estado da Bahia, realizarão aportes financeiros e
econômicos e incluirão o projeto em suas políticas contínuas, conferindo
perenidade às diversas ações, conforme orçamentos já juntados e ora
anexados novamente (DOC 02)
Contudo, novamente e a despeito do árduo refinamento, o projeto obteve
nota ZERO na questão “7 – Sustentabilidade Financeira do Projeto”. Acredita-se
que pode ter ocorrido pequeno equívoco na análise ou erro material, motivo pelo
qual se passa a demonstrar que TAIS NOTAS “ZERO” MERECEM
RECONSIDERAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.

2.2 DA NOTA ZERO EM SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA DO
PROJETO

No quesito “7 - Sustentabilidade Financeira do Projeto” ambos os
avaliadores atribuíram nota ZERO ao projeto SUDOESTE INOVA.
Tais notas merecem reconsideração, diante da minuciosa preocupação
que a Rede Sudoeste Inova apresentou referente à sustentabilidade financeira
do início ao final do projeto (piloto e escala), vejamos:
a) No PDF anexado na plataforma https://digitalbr.abdi.com.br/ com 16
páginas tem-se claramente demonstrada a sustentabilidade financeira
do projeto;
b) Na página 11 do PDF (“INVESTIMENTOS”) foram demonstradas as
contrapartidas, tanto econômicas como financeiras, tanto na fase
piloto quanto na fase escala; (DOC 02)
c) Ademais, conforme orçamentos analíticos anexados à plataforma, que
geraram os números absolutos citados acima, foi demonstrado
minuciosamente cada contrapartida de cada ator da Rede, tudo
devidamente ORÇADO E DIMENSIONADO de modo que todas as
contrapartidas estão detalhadamente especificadas (DOC 02);
d) Em tais orçamentos detalhados, constam aportes do Município de
Vitória da Conquista, do Estado da Bahia e do SEBRAE;
e) Além disso, a REDE SUDOESTE INOVA obteve a cessão integral da
metodologia proveniente do IEBT para que na fase de escala a Rede
possa cobrar contrapartidas acessíveis pela prestação de
serviços para outras empresas O QUE DARÁ RECEITA A TODA A
REDE e sustentabilidade econômico-financeira ao projeto

Além disso, a captação de recursos de outros editais pela FUNDEC e a
obtenção de receitas pela prestação de serviços outros (como a incubação e
aceleração) na fase de escala contribuirão para uma rede cada vez mais
autossustentável.

Diante de tantas informações sobre sustentabilidade financeira,
causou estranheza o projeto receber nota ZERO no quesito. Como se pode
observar da planilha anexa, somente um parceiro (SEBRAE), aportará nas duas
etapas contrapartida financeira superior a R$1.000.000,00, dentre outros aportes
de outros atores (a exemplo do Município e do Estado), o que pelos critérios
constantes no edital no item 6.3.5 dos requisitos de MÉRITO, pontuaria a nota
máxima 3.
Frise-se que as informações constantes do orçamento analítico não foram
fruto do acaso, mas minuciosamente refletidas, o que demonstra a seriedade da
rede SUDOESTE INOVA com o edital da ABDI.
Assim sendo, respeitosamente, pede-se reconsideração da nota pela
Comissão Permanente de Licitação no quesito “7 – Sustentabilidade Financeira
do Projeto”, diante de possível equívoco no acesso aos dados pelos avaliadores
ou de possível erro material pelos nobres avaliadores que, infelizmente, não se
detiveram sobre os robustos dados de sustentabilidade econômica e financeira
do projeto e acabaram por atribuir injusta NOTA ZERO.
Respeitosamente,
De Vitória da Conquista/BA para Brasília/DF, 12 de novembro de 2020

REDE DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL SUDOESTE INOVA

FUNDEC – FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CIÊNCIA E INOVAÇÃO
Unidade Operacional Gestora (UOE)
CLEOPHANO GOMES LAMÊGO

VICTOR BARBOSA DUTRA
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À Comissão Permanente de Licitação

ABDI - Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial

Ref: Recurso contra avaliação de mérito e pontuação final da proposta da Rede Bahia
Digital na Etapa III do Edital de Concurso ABDI N° 001/2020 Digital.BR

A Rede Bahia Digital, integrada pelas instituições Instituto Euvaldo Lodi, Núcleo
Regional da Bahia, Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado da
Bahia - SEBRAE, Secretaria de Ciência Tecnologia e Inovação da Bahia - SECTI,
Agência de Fomento do Estado da Bahia – Desenbahia, Universidade Estadual de
Santa Cruz – UESC e Universidade Estadual de Feira de Santana, neste ato
representada pela sua Unidade Operacional Executora (UOE), o Instituto Euvaldo
Lodi, Núcleo Regional da Bahia, CNPJ nº 15.244.114/0001-54, por meio de seu
Superintendente, Sr. Evandro Minuce Mazo, CPF nº 164.618.078-02, vem,
tempestivamente, interpor Recurso contra a pontuação obtida pela proposta “Bahia
Digital - Programa de Transformação Digital nas MPEs Baianas” na Etapa III do
referido processo seletivo, com fulcro no item 8 (Esclarecimentos, Impugnações e
Recursos) do Edital de Concurso n° 001/2020 Digital.BR, pelas razões a seguir
detalhadas.
CRITÉRIO 1 – CLAREZA DO PROBLEMA

Considerando que:


O item 6.3.5 do Edital de Concurso n° 001/2020 Digital.BR estabelece a
pontuação de 0 (zero) a 4 (quatro) pontos, com peso 5 (cinco), para o critério
Clareza do Problema, e indica como referencial de pontuação:
o Pontuação 0, quanto não há clareza nem qualquer dado ou evidência
sobre o problema;
IEL/BA – Instituto Euvaldo Lodi
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o Pontuação 1, quando não há problema definido, existem poucos dados
e evidências sobre o problema. Dados e evidências não estruturados,
desatualizados [> 2anos] ou despadronizados [não há padrão de coleta
ou formato].
o Pontuação 2, quando há alguma definição sobre o problema, existem
dados e evidências, mas não suficientes para ter total clareza sobre o
problema.

Dados

e

evidências

não

estruturados,

pontuais

desatualizados [>2anos] ou despadronizados [não há padrão de coleta
ou de formato].
o Pontuação 3, quando há problema definido, existem dados e evidências
suficientes sobre o problema. Dados e evidências não estruturados,
desatualizados [> 2anos] ou despadronizados [não há padrão de coleta
ou de formato].
o Pontuação 4, quando há problema definido, existem dados e evidências
suficientes sobre o problema. Dados e evidências estruturados,
atualizados [< 2anos] e online [há padrão de coleta ou formato em bases
de dados oficiais].


A proposta da Rede Bahia Digital recebeu pontuações 4 e 2 na avaliação da
Etapa III do processo seletivo.



A proposta havia como problema “Baixa Maturidade de Gestão da Inovação e
de Transformação Digital, especialmente em incorporação de tecnologias
digitais, das Micro e Pequenas Empresas baianas”, definido com base nas
suposições da Rede a partir do referencial teórico existente.



Durante a fase de refinamento do projeto, realizada no mês de outubro/2020,
com suporte da mentoria contratada pela ABDI, a Rede realizou dois momentos
de escuta com líderes de micro e pequenas empresas dos municípios alvo, e
teve oportunidade de confirmar ou não as suposições levantadas inicialmente
e compreender melhor o problema e as causas a serem tratadas. Sendo assim,
o problema foi revisado, definido de acordo com os dados e evidências
IEL/BA – Instituto Euvaldo Lodi
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levantadas (detalhado abaixo), e passou a ser “Empresários das MPEs têm
baixa inclusão no mundo digital, considerando a falta de conhecimento dos
impactos/relevância da Transformação Digital e/ou a falta de suporte de como
transformar digitalmente seu negócio”.


As evidências foram levantadas a partir da entrevista semiestruturada realizada
com os empresários das MPEs dos municípios alvo do projeto, durante o mês
de outubro de 2020, e as informações foram registradas em formulário
estruturado no forms. Devido à confidencialidade dos entrevistados, foi inserido
na Proposta submetida ao Edital o resumo abaixo no item “descrição e
justificativa do problema” e um extrato da pesquisa foi incluída no arquivo
anexado ao item “dados que evidenciam o problema”.
“Por fim, durante a etapa de refinamento do projeto Bahia Digital, em
outubro de 2020, a Rede responsável pela iniciativa, liderada pelo
IEL/BA, realizou uma escuta com 15 MPEs baianas (dos municípios
de Salvador, Feira de Santana, Ilhéus, Itabuna e Vitória da
Conquista), buscando entender quais as práticas de transformação
digital e o uso de ferramentas digitais adotadas, incluindo quais as
dores e as dificuldades para se inserir nesse mundo digital. De forma
geral, observou-se que, embora algumas empresas já tenham
adotado algumas ferramentas digitais, os líderes apresentam pouco
conhecimento sobre o impacto e a relevância da transformação digital
para seu negócio. As ferramentas mais utilizadas, mesmo que ainda
incipientes, são focadas no controle financeiro e de estoque, em
função de necessidade específica desses processos, entretanto
identificou-se grandes fragilidades em outros processos das
empresas, como marketing e vendas, pessoas e gestão da
inovação.”.



Além do resultado das entrevistas (uma escuta ativa dos potenciais usuários
do projeto), foram utilizadas como referência outras pesquisas recentes (com <
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de 2 anos), citadas no item “descrição e justificativa do problema”, conforme
trechos abaixo, e referenciadas no item “dados que evidenciam o problema”:
o Pesquisa “Transformação Digital nas MPEs”, realizada em 2018, pelo
Sebrae
“Em 2018, o Sebrae realizou a pesquisa “Transformação Digital nas
MPEs” no Brasil, com intuito de avaliar o grau de digitalização das
empresas, tanto no que se refere à presença digital das empresas na
rede quanto à utilização de tecnologias para gestão empresarial.
Particularmente para o estado da Bahia, identificou-se que 92% das
empresas pesquisadas utilizavam internet, mas apenas 31%
possuíam um site e somente 42% possuíam uma página no
Facebook. Outro dado relevante da pesquisa é de que apenas 24%
das empresas realizavam venda online e, das que não realizavam,
apenas 12% gostariam de utilizar esse canal.”.
o Pesquisa do Projeto Gestão da Inovação nas Indústrias da Bahia,
realizada entre 2017 e 2019, pelo IEL/BA:
“Corroborando com esses dados, no que tange à inovação nas MPEs
baianas, a FIEB em parceria com a CNI, o SEBRAE e o IEL
executaram o Projeto “Gestão da Inovação nas Indústrias da Bahia” e
atendeu 70 empresas de micro e pequeno porte do estado, no período
de 2016-2019, assessorando na sistematização da gestão da
inovação. Um dos indicadores do projeto foi elevar em 15% o grau de
maturidade em gestão da inovação nas empresas participantes,
avaliado através do diagnóstico MPE Brasil. Antes das consultorias
iniciarem, as empresas apresentavam grau de maturidade médio de
27%, e, ao final do projeto, a média evoluiu para 57%. Embora o
projeto tenha superado a meta e ampliado a média em 30%, ainda
nota-se uma baixa capacidade de inovação nas empresas e a falta de
engajamento dos times nas iniciativas inovadoras.”.
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o Pesquisa “O Impacto da pandemia do coronavírus nos Pequenos
Negócios” realizada entre setembro e outubro/2020, pelo Sebrae:
“Com isso, em momentos de crise como o vivenciado atualmente
durante a pandemia do COVID19, grande parte das MPEs não está
preparada para uma resposta rápida aos efeitos causados e são
diretamente impactadas com queda brusca de faturamento, ou até
falência. Neste contexto, outra pesquisa realizada pelo Sebrae em
setembro/outubro de 2020, intitulada “O Impacto da pandemia do
coronavírus nos Pequenos Negócios”, apontou que 5% das empresas
pesquisadas na Bahia decidiram fechar de forma definitiva, 15%
estavam com as atividades suspensas, 66% se mantiveram
funcionando com mudanças em função da crise e somente 13%
continuaram funcionando normalmente.”.

Ratificamos que o projeto apresenta o PROBLEMA claro e bem definido, com
base em dados e evidências atualizados, obtidos de forma estruturada e online
(com padrão de coleta), e solicitamos revisão da pontuação “2” atribuída ao
referido item.

CRITÉRIO 6 - ESCALABILIDADE DO PROJETO

Considerando que:


O item 6.3.5 do Edital de Concurso n° 001/2020 Digital.BR estabelece a
pontuação de 0 (zero) a 5 (cinco) pontos, com peso 5 (cinco), para o critério
Escalabilidade do projeto, e indica como referencial de pontuação:
o Pontuação 0, quanto não há potencial de escala no projeto. É um projeto
pontual. O número de beneficiários do projeto é limitado e não há
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possibilidade de transbordo para outras áreas, segmentos ou regiões.
Não há dados e evidências que evidenciem a sua escalabilidade;
o Pontuação 1, quando o projeto tem baixo potencial de escala. Não há
dados e evidências que demonstrem a sua escalabilidade. O número de
beneficiários do projeto é limitado e há pouca possibilidade de
transbordo para outras áreas, segmentos ou regiões.
o Pontuação 2, quando o projeto tem baixo potencial de escala. Há poucos
dados que demonstrem e evidenciem a sua escalabilidade. O número
de beneficiários do projeto é limitado e há pouca possibilidade de
transbordo para outras áreas, segmentos ou regiões.
o Pontuação 3, quando o projeto tem médio potencial de escala. Há dados
que demonstrem e evidenciem a sua escalabilidade. O número de
beneficiários do projeto é limitado e há pouca possibilidade de
transbordo para outras áreas, segmentos ou regiões.
o Pontuação 4, quando o projeto tem potencial de escala. Há poucos
dados que demonstrem e evidenciem a sua escalabilidade. O número
de beneficiários do projeto é abrangente e há possibilidade de
transbordo para outras áreas, segmentos ou regiões.
o Pontuação 5, quando o projeto tem alto potencial de escala. Há dados
que demonstrem e evidenciem a sua escalabilidade. O número de
beneficiários do projeto é abrangente e há possibilidade de transbordo
para outras áreas, segmentos ou regiões.


A proposta da Rede Bahia Digital recebeu pontuações 3 e 5 na avaliação da
Etapa II do processo seletivo, e pontuações 1 e 2 na avaliação da Etapa III.



A principal alteração realizada no aspecto da escalabilidade durante a etapa de
refinamento foi a ampliação das metas para as fases piloto e escala, reforçando
a escalabilidade do projeto, sem ampliação de recursos.



O projeto pretende atender 30 empresas na etapa piloto, 60 empresas na etapa
escala, 150 empresas no segundo ano e 250 empresas no terceiro ano,
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totalizando 490 empresas em 3 anos. Na etapa piloto e escala serão atendidas
empresas localizadas nos municípios Salvador, Feira de Santana, Ilhéus,
Itabuna, Santo Antônio de Jesus e Vitória da Conquista, entretanto nos ciclos
seguintes, os atendimentos poderão ser realizados em qualquer município da
Bahia.


A solução proposta é aplicável a empresas de qualquer área e segmento, e foi
estruturada para atender a empresas com diversos níveis de maturidade para
transformação digital, conforme citado no item DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO da
proposta, abaixo apresentado:
o “Dada o contexto, a segmentação das empresas por Nível de
Maturidade de TD está definida da seguinte forma:
A) INICIANTE - nunca implementou, mas tem interesse, ou já
implementou minimamente algumas ferramentas digitais, a exemplo de
Excel, instagram, whatsapp), tendo como resultado um ICTD entre 0%
e 30%;
B) INTERMEDIÁRIO - adota ferramentas digitais em gestão, processos,
marketing ou pessoas, com certa frequência, mas ainda de forma não
sistemática e limitada a algumas áreas da empresa, tendo como
resultado um ICTD entre 30,01% e 70%; e
C) AVANÇADO - tem seus processos otimizados com ferramentas
digitais, já fazem uso sistemático e estratégico dessas soluções, tendo
como resultado um ICTD acima de 70,01%.
o Operacionalmente, na fase piloto do programa Bahia Digital, serão
priorizadas

as

MPEs

que

estejam

no

nível

de

maturidade

INTERMEDIÁRIO, permitindo, entretanto, a inclusão de empresas que
estejam nos demais níveis como forma de testar e modelar a solução
para os demais segmentos.”
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Foi definido que as ações do projeto serão iniciadas na etapa piloto para as
empresas com nível de maturidade intermediário e na etapa escala para as
empresas com os demais níveis de maturidade dos municípios alvo.
Posteriormente, serão envolvidas empresas situadas em qualquer região,
demonstrando a ampliação e potencial de escalabilidade do projeto. Visto que
todas as ações serão realizadas à distância, como capacitações, mentorias e
tutorias, serão adotados mecanismos online de gestão e atendimento,
reduzindo o custo de operação e facilitando a replicabilidade, mantendo custos
semelhantes e ampliando o número de empresas atendidas. Como foi
demonstrado no item DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO da proposta apresentada
abaixo.
o “os atendimentos propostos serão realizados em ciclos de 6 meses junto
às empresas de micro e pequeno porte, inicialmente nos Municípios de
Salvador, Feira de Santana, Ilhéus, Itabuna, Santo Antônio de Jesus e
Vitória da Conquista. A proposta ora apresentada seguirá a estratégia
de uma implantação do piloto com 30 empresas, ampliando para 60
empresas na fase de escala. Após o investimento da ABDI, os
atendimentos poderão ser realizados em qualquer município da Bahia,
ampliando para, pelo menos, 150 empresas no segundo ano e 250
empresas no terceiro ano.”
o “As fases piloto e escala seguirão um formato essencialmente similar,
contudo haverá adoção de estratégias de escalabilidade para que o
programa seja contínuo e sustentável. Nesse sentido, diversas ações
digitais também serão aplicadas dentro da gestão e da operação do
Bahia Digital. Desde a adoção de um portal na internet, até a realização
de mentorias online, as iniciativas serão construídas de forma a permitir
que a plataforma seja escalável. Para isto, serão adotadas estratégias
de marketing digital, reforçando o marketing de conteúdo, e adotadas
técnicas similares à construção de marketplaces, reforçando a
capacidade de conectar pessoas e organizações. Dessa forma, o
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ambiente digital publicado na internet permitirá uma interação orgânica
entre demandantes, MPEs, e ofertantes, organizações e especialistas
em I&TD. Nesse contexto, de forma mais efetiva na etapa de Escala, os
trâmites de acesso ao programa e ao seu conteúdo informativo, serão
realizados de forma facilitada por meio da internet, incluindo leitura
online de contratos de serviço e o ingresso ao programa por meio de
pagamento online.”


Destacamos, ainda, que na avaliação da Etapa II do processo seletivo, tiramos
notas “3 e “5” nesse mesmo item e, na avaliação da Etapa III foi apresentada
uma ampliação dos beneficiários, melhorias nos mecanismos operacionais que
possibilitassem a ampliação da atuação sem alteração relevante dos custos,
ampliação do nicho de atuação da etapa piloto para escala e posterior
ampliação para a grande diversidade de empresas em toda a Bahia e região.

Ratificamos que o projeto apresenta alto potencial de escala, dados que
demonstram a sua escalabilidade, além de ter um número de beneficiários do
projeto abrangente e com possibilidade de atuação em todo o estado e região,
transbordando os municípios alvo do projeto, e solicitamos revisão das
pontuações “1” e “2” atribuída ao referido item.

CRITÉRIO 11 - GOVERNANÇA DOS DADOS

Considerando que:


O item 6.3.5 do Edital de Concurso n° 001/2020 Digital.BR estabelece a
pontuação de 0 (zero) a 5 (cinco) pontos, com peso 1 (um), para o critério
Governança dos dados, e indica como referencial de pontuação:
o Pontuação 0, quanto não há análise de dados na tomada de decisão do
projeto;
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o Pontuação 1, quando há análise de dados na tomada de decisão do
projeto, porém rudimentar. É desestruturada e maior parte dos dados
advém de ativos e documentos físicos.
o Pontuação 2, quando há análise de dados na tomada de decisão do
projeto, porém rudimentar. É desestruturada e maior parte dos dados
advém de ativos e documentos eletrônicos. Os dados são coletados de
maneira pontual por meio de questionários. Não há aplicação de
inteligência autônoma na análise e cruzamentos dos dados.
o Pontuação 3, quando há análise de dados na tomada de decisão do
projeto, de forma estruturada e online. Porém, maior parte dos dados
são coletados de forma pontual por meio de questionários. Não há
aplicação de inteligência autônoma na análise e cruzamentos dos
dados.
o Pontuação 4, quando há análise de dados de forma estruturada e online.
Maior parte dos dados são coletados de forma automática em bases
oficiais abertas e/ou proprietárias. Não há aplicação de inteligência
autônoma na análise e cruzamentos dos dados.
o Pontuação 5, quando há análise de dados de forma estruturada e online.
Maior parte dos dados são coletados de forma automática em bases
oficiais abertas e/ou proprietárias de forma contínua. Há aplicação de
inteligência autônoma na análise e cruzamentos dos dados.


O projeto prevê o desenvolvimento do Portal Bahia Digital que, além de ser o
principal canal para disponibilização de conteúdo para as empresas, também
será a plataforma para gestão dos atendimentos (agendamento de
capacitações, mentorias e tutorias; acompanhamento dos planos de ação e
evolução dos indicadores) e para monitoramento sistemático dos indicadores
de esforço, resultado e impacto do projeto (incluindo a importação dos
resultados das avaliações de maturidade para análise da evolução das
empresas).
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O Portal Bahia Digital contará com painéis e gráficos personalizados e
disponibilizados na internet para o acompanhamento, inclusive em tempo real,
das informações obtidas. Os dados, armazenados em banco de dados, estarão
disponíveis para exportação, visando transmitir os mesmos para outros
programas especialistas de análise e tabulação, a exemplo do Excel e do
Power BI, conforme apresentado no item DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO.
o “Estruturação do Portal Bahia Digital: o portal será desenvolvido para
disseminação de conteúdo sobre a temática I&TD, gestão dos
atendimentos e das principais informações, facilitando a governança dos
dados das empresas e do programa, incluindo as informações
levantadas nas avaliações, T0 e T1, dos indicadores da evolução dos
atendimentos e dos indicadores chave do projeto, contendo Dashboard,
painéis, gráficos e a possibilidade de exportação de dados;”

Ratificamos que os dados do projeto serão monitorados de forma estruturada e
online, de forma contínua, com utilização de inteligência autônoma na análise e
cruzamentos dos dados. Todas as informações serão utilizadas para subsidiar
a tomada de decisão acerca da solução proposta e do atendimento junto às
empresas, possibilitando uma governança dos dados de todos os atendimentos
de forma automática e em tempo real para todos da Rede e da própria ABDI.
Sendo assim, solicitamos revisão da pontuação “2” atribuída pelos avaliadores
ao referido item.

CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS:


DA QUANTIDADE DE AVALIADORES

Cabe destacar, ainda, que no item 6.4.12.1 da Chamada indica que a banca de
avaliação será formada por 05 (cinco) integrantes, profissionais de mercado e
acadêmicos.
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“6.4.13. Da banca de avaliação e seleção dos projetos para
implementação
6.4.13.1. A ABDI formará uma banca de avaliação, com 5 (cinco)
integrantes, composta por profissionais de mercado e acadêmicos, com
competência de julgar os critérios de ELEGIBILIDADE e MÉRITO.”

Entretanto como pode ser observado no documento anexo 2 (Avaliação por mérito
refinamento - BAHIA DIGITAL) apenas 2 (dois) profissionais realizaram a avaliação
da proposta e ressalta-se a importância de se ter os 05 (cinco) avaliadores
determinados pela Chamada, considerando a possível subjetividade na avaliação e o
necessário equacionamento de divergências.

Diante do exposto, solicitamos análise de outros avaliadores para dirimir
quaisquer dúvidas sobre a avaliação realizada e a reavaliação da pontuação
deste Recorrente.
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DA EVOLUÇÃO DA QUALIDADE DO PROJETO

A fase de refinamento proporcionada pela ABDI, foi de grande relevância para todos
os envolvidos e possibilitou uma evolução da qualidade dos projetos. Entretanto,
questiona-se a forma como foi pontuado pelos avaliadores. A Rede Bahia Digital
realizou todas as etapas propostas pela mentoria durante o refinamento e realizou o
aperfeiçoamento de diversos aspectos do projeto. Entretanto, ao contrário do que se
esperava, houve uma redução da nota geral do projeto de 92,5 para 91,5 (conforme
anexo 1 e 2). Questiona-se se tal evolução proposta pode ser observado por
avaliadores distintos entre uma Etapa e outra e considerando a subjetividade dos
critérios.
“6.4.13.2.1.Espera-se, com a reavaliação dos mesmos critérios, a evolução da
qualidade dos projetos pós-refinamento.
6.4.13.3.Cada avaliador observará, novamente, a ELEGIBILIDADE dos
projetos, conforme os critérios.
6.4.13.4.Cada avaliador pontuará os projetos conforme os critérios de
MÉRITO.”

Por tudo, solicitamos uma revisão das pontuações nos CRITÉRIOS 1, 6 e 11 da
proposta Bahia Digital, além da avaliação do projeto por outros avaliadores,
atendendo, assim, as disposições editalícias.

Atenciosamente,

Evandro Minuce Mazo
Superintendente do IEL/BA
UOE do Projeto Bahia Digital
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Anexo 1 – Pontuação da avaliação da Etapa II
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Anexo 2 – Pontuação da avaliação da Etapa III
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Recife, 13 de novembro de 2020

À
Comissão Permanente de Licitação
ABDI Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial
Recurso contra critérios de avaliação de indicadores Etapa III do Edital de Concurso
ABDI N° 001/2020 Digital.BR
A rede Digitaliza PMI composta pelo Serviço nacional de Aprendizagem Industrial de
Pernambuco (SENAI-PE), o Serviço Brasileiro de Apoio a Pequenas e Micro Empresas
(SEBRAE-PE), a Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (ADDiper), a
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e a Fundação para Inovação Tecnológica de Recife
(FITec-Recife), representada neste ato pela sua Unidade Operacional Executora (UOE) SENAIPE solicita formalmente, através desse ofício, a revisão da nota relacionada aos critérios 8
(Exequibilidade do cronograma físico-financeiro da fase de piloto), 9 (Exequibilidade do
cronograma físico-financeiro da fase de escalabilidade) e 11 (Governança dos dados) atendidos
do edital Digital BR.
Considerando a avaliação dos critérios segue o disposto no item 6.3.5 que avalia o mérito da
solução, de forma específica nos itens que se referem a exequibilidade do cronograma físico
financeiro, cuja nota máxima (3) é alcançada caso a rede “O cronograma físico-financeiro é
exequível. A UOE demonstra condições de execução do recurso financeiro no prazo
estabelecido...”. A rede Digitaliza PMI obteve conceito 2 tanto no critério de piloto (8) quanto de
escalabilidade (9) por parte de um dos avaliadores. Conceituando assim que embora o cronograma
apresente-se exequível a UOE não demonstra condições de execução do recurso financeiro no
prazo estabelecido para as fases de piloto e escala.
Em detrimento disto, na etapa de submissão de documentos, foram solicitados a todos os membros
participantes das redes, relatórios de suas experiências e capacidade técnica. Com isto, foram
anexados comprovantes de capacidade técnica de todos os membros da rede, inclusive da UOE
com projetos de abrangência nacional de inovação. Soma-se a isto, o fato da vasta experiência da
UOE com gerenciamento e execução de projetos em rede, inclusive este é um dos pilares em que
se apoia toda a rede de Institutos Senai de Inovação, sendo o ISI-TICs que faz parte do SENAIPE um dos institutos desta rede criada sob a prerrogativa da atuação conjunta em
complementariedade de competências. Logo, solicitamos revisão da avaliação dos critérios
supracitados, permitindo-se a elevação da nota final de avaliação para a nota máxima (3) em
ambos os critérios relacionados a exequibilidade do cronograma 8 e 9.
De forma concomitante, a avaliação do critério relacionado à governança dos dados (11), tem
mérito máximo (nota 5) apoiado no seguinte corolário: “Há análise de dados de forma estruturada
e online. A maior parte dos dados são coletados de forma automática em bases oficiais abertas
e/ou proprietárias de forma contínua. Há aplicação de inteligência autônoma na análise e

cruzamentos dos dados.”. Enquanto um dos avaliadores entendeu o apoio ferramental apontado,
a nota obtida pelo Salto Digital neste critério por parte de um dos avaliadores foi 3, ou seja, foi
considerado que o projeto não utiliza de ferramenta autônoma para obtenção dos dados e os obteve
apenas através de consultas pontuais.
Entretanto, a rede Digitaliza PMI evidenciou no canvas de política pública, um dos principais
instrumentos da submissão, o uso da ferramenta Observatório da Indústria. O trecho destacado a
seguir destaca o argumento e foi retirado diretamente do canvas submetido em conjunto à
proposta:
“Governança dos dados: Para a concepção do projeto será lançada mão da ferramenta
utilizada para levantar dados do problema, o Observatório da Indústria SENAI. Ele é uma
ferramenta que une tecnologias de Inteligência artificial, Big Data e Mineração de dados
e permite a análise de diferentes dados e indicadores de forma autônoma. Os dados
coletados serão constantemente confrontados e melhorados com as informações que serão
coletadas pelas consultorias ao longo dos projetos. Associado a isto, a unidade Executora
do projeto, ficará responsável pelo armazenamento e confiabilidade dos dados, garantindo
que todas as informações sensíveis estão protegidas, de forma condizente a nova LGPD.
A qualquer momento, as indústrias analisadas nas fases de piloto e escala poderão
solicitar a retirada dos seus dados do projeto que os utilizará exclusivamente com intuito
de melhoria do programa.”
Como explicitado no texto, o observatório é uma ferramenta online de coleta de dados que permite
a obtenção de tendências e indicadores utilizando-se de um processo de mineração de dados aliado
a técnicas de Big Data. A ferramenta foi desenvolvida no Sistema Indústria (Paraná) e adquirida
pela Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco, da qual esta UOE faz parte e possui
acesso. Maiores informações sobre a utilização do Observatório estão disponibilizadas de forma
aberta site da ferramenta: http://www.fiepr.org.br/observatorios/. Isto posto, a Rede Digitaliza
PMI recorre à reavaliação da nota no critério por acreditar ter cumprido o requisito de obtenção
de pontuação máxima.

Cordialmente,

Ernani Madureira de Azevêdo
Responsável Técnico, UOE SENAI-PE
Projeto: Salto Digital
Rede Proponente: Digitaliza PMI

Recife, 13 de novembro de 2020

À
Comissão Permanente de Licitação
ABDI Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial

Ref: Recurso por erro material contra a pontuação final da proposta da rede
PERNAMBUCO 4.0 na Etapa III (Refinamento) do Edital de Concurso ABDI N° 001/2020
Digital.BR

Ilustres Senhoras(es),

A Rede Pernambuco 4.0, neste ato representada pela sua Unidade Operacional Executora
(UOE), o Núcleo de Gestão do Porto Digital, CNPJ nº 04.203.075/0001-20, endereço: Av. Cais do
Apolo, 222, 16º andar, Recife/PE, CEP: 50.030-230, telefone (81) 34198014, por meio de seu
Diretor de Inovação e Competitividade Empresarial, Sr. Heraldo Ourem Ramos Neto,
email: heraldo@portodigital.org, vem tempestivamente interpor recurso contra a pontuação relativa
à proposta “Programa de Inovação Aberta para Transformação Digital da Indústria em Pernambuco”
conforme divulgada no Resultado Preliminar da Etapa III (Refinamento) do referido processo
seletivo, com fulcro no item 8 (Esclarecimentos, Impugnações e Recursos) do Edital de Concurso
n° 001/2020 Digital.BR, pelas razões a seguir detalhadas.

1. Segundo COMUNICADO IX (RESULTADO PRELIMINAR) divulgado pela ABDI em 06 de
novembro de 2020, a pontuação final atribuída à proposta da Rede Pernambuco 4.0 na Etapa III
(Refinamento) do Edital de Concurso ABDI N° 001/2020 Digital.BR foi de 96,50 pontos, resultando
na colocação da proposta em 4º lugar entre as propostas aprovadas.
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2. No entanto, em documento posterior contendo o detalhamento da AVALIAÇÃO POR MÉRITO
nessa mesma etapa de Refinamento do Projeto, divulgado à Rede via e-mail do Sr. Carlos Eduardo
Flores de Araújo em 09 de novembro de 2020, no qual se detalham as notas concedidas pelos dois
avaliadores referentes a cada um dos critérios de mérito, a pontuação final atribuída à referida
proposta foi de 102,50 pontos, resultado da média aritmética das notas 99,00 e 106,00 conforme
análise, respectivamente, dos avaliadores 1 e 2.

3. Ademais, a causa para tal divergência entre as pontuações foi apontada pelo Sr. Carlos Eduardo
Flores de Araújo no referido e-mail, em que esclarece que: “houve uma alteração na nota final em
virtude do avaliador não ter pontuado o quesito Sustentabilidade Financeira, embora tenha
justificado sua nota. Desta maneira, a nota final foi alterada de 96,50 para 102,50 saindo da
4ª colocação para a 2ª colocação no ranking geral desta avaliação preliminar”.

Portanto, evidencia-se erro material no Resultado Preliminar do referido certame, conforme
divulgado no COMUNICADO IX de 06 de novembro de 2020, que apresenta pontuação final da
proposta da Rede Pernambuco 4.0 diferente da nota informada no documento de detalhamento de
avaliação de mérito, notadamente correta, a saber: 96,50 ante 102,50.

Na esteira do exposto, vimos requerer a revisão do resultado divulgado, de modo a refletir a
pontuação correta devida à proposta da Rede Pernambuco 4.0 nesta Etapa III (Refinamento),
e consequente reposicionamento na ordem de propostas aprovadas.

Nestes Termos, peço deferimento.

Heraldo Ourem Ramos Neto
Núcleo de Gestão do Porto Digital
Rede Pernambuco 4.0

2

Jornada do Usuário

MAPA DE SISTEMAS DA FERRAMENTA NO HUB
Difusão

Fluxo Financeiro
Apoio Técnico Indireto
Apoio Técnico Direto
Difusão

MICRO E PEQUENO
EMPRESÁRIO

GOVERNOS E BANCOS
DE FOMENTO
Fomento e Subsídios

1. Apresenta necessidade
Contrapartidas
na escala

Alugueis & Serviços
EMPRESAS RESIDENTES e serviços
para empresas não residentes

ENTIDADES DE
CLASSE E APOIO

UNIVERSIDADES
Subsídio Técnico

de digitalização de vendas

3. A.I faz diagnóstico
preliminar de maturidade
digital

6. Mindset para Inovação.

4. A.I insere MPE na capacitação

AGENTES DE
INOVACAO (A.I)

5. Workshop & Mentoria Individual

2. HUB dá start com Agentes de Inovação (A.I)
HUB DE
TRANSFORMAÇÕES DIGITAIS

ACELERAÇÃO
E INCUBAÇÃO

Serviços de Inc. e Acel
à parte
10. Hub incuba,
aceleração e se
torna ponto focal
de transformações
digitais perene

IEBT-INOVAÇÃO
Capacita e
Supervisiona A.I

Spin-Off é Jornada
Opcional

7. Aplicação de Ferramentas e
Sensibilização de Equipe da
MPE
9. Empreendedor
entra em
metodologias
complementares
SEBRAE

8. Networking.
Troca de
experiência.
Novas ideias
no HUB.

INVESTIMENTOS FASE PILOTO
Pagamento de pessoal
Fonte

Financeira/Econômico Quantidade

Executivo Local do HUB (valor com encargos)

ABDI

Financeiro

1

9950

6

Assistente

ABDI

Financeiro

1

4450

6

R$ 26.700,00

Jurídico

FUNDEC

Financeiro

1

4380

6

R$ 26.280,00

Contábil

FUNDEC

Financeiro

1

4180

6

R$ 25.080,00

Agentes de Inovação locais (1 a cada 20 empresas)

ABDI

Financeiro

5

5340

6

R$ 160.200,00

Portaria

PMVC

Econômico

1

2314

6

R$ 13.884,00

Vigilância

PMVC

Econômico

1

2314

6

R$ 13.884,00

Auxiliar de Serviços Gerais

PMVC

Econômico

1

2314

6

R$ 13.884,00

Supervisor de Execução Orçamentária e Prestação de Contas

UESB

Econômico

1

4000

6

R$ 24.000,00

Agente de Articulação de Inovações na IES
Estagiário de Inovação nas IES

UESB

Econômico

1

1900

6

R$ 11.400,00

UESB

Econômico

1

525

6

R$ 3.150,00

Estagiário de Inovação nas IES

FAINOR

Econômico

1

525

6

R$ 3.150,00

Agente de Articulação de Inovações na IES
Estagiário de Inovação nas IES

FASA

Econômico

1

1900

6

R$ 11.400,00

FASA

Econômico

1

525

6

R$ 3.150,00

Agente de Articulação de Inovações na IES
Estagiário de Inovação nas IES

IFBA

Econômico

1

1900

6

R$ 11.400,00

IFBA

Econômico

1

525

6

R$ 3.150,00

Agente de Articulação de Inovações na IES
Estagiário de Inovação nas IES

UESB

Econômico

1

1900

6

R$ 11.400,00

UESB

Econômico

1

525

6

R$ 3.150,00

Agente de Novos Negócios

VENTURE HUB

Econômico

1

4000

6

R$ 24.000,00

Gestor de Projetos (integração SEBRAE-REDE)

SEBRAE

Econômico

1

4000

6

R$ 24.000,00

Estagiário de Marketing Digital

COMÉRCIO

Econômico

4

525

6

R$ 3.150,00

Supervisor de Governança e Compliance

PROCONQUISTAS

Econômico

1

1900

6

R$ 11.400,00

Agente de Articulação e Integração (Novas Parcerias e Projetos)

FIEB

Econômico

1

1900

6

R$ 11.400,00

Descrição

Finalidade

Valor unitário (R$) Período (meses)

Valor total (R$)

Subtotal

R$ 59.700,00

-R$

498.912,00-

Diárias
Descrição

Finalidade

Fonte

Financeira/Econômico Quantidade

Diária para Divulgação Ação Promocional do Hub( Salvador BH SP)

Ação Promocional

ABDI

Financeiro

Valor unitário (R$) Período (meses)
6

Valor total (R$)

1490

8940

Subtotal

-R$

8.940,00-

Material de consumo nacional
Descrição

Finalidade

Fonte

Financeira/Econômico Quantidade

Material para realização de eventos/workshops

ABDI

Financeiro

10

500

4

5000

Material para realização de eventos/workshops

SECTI

Econômico

15

500

4

7500

Valor unitário (R$) Período (meses)

Valor total (R$)

Material para realização de eventos/workshops

PMVC

Econômico

10

500

4

Itens de higiene e limpeza do HUB

ABDI

Financeiro

1

500

6

5000
3000

Lanche para treinamentos

ABDI

Financeiro

20

750

4

15000

Material impresso para divulgação

PMVC

Financeiro

1

2000

2

2000

Material impresso para treinamentos

PMVC

Financeiro

20

500

4

10000

Brindes e material institucional do programa para participantes (Piloto, sem vedação do art. 13. VIII

ABDI

Financeiro

100

100

4

10000

Material de escritório e de treinamentos

ABDI

Financeiro

10

300

4

3000

Material de escritório e de treinamentos

PMVC

Econômico

5

300

4

1500
-R$

Subtotal

62.000,00-

Passagens e despesas com locomoção
Fonte

Financeira/Econômico Quantidade

Aluguel de veículo para consultorias in-loco

ABDI

Financeiro

6

1350,00

4

Combustível

ABDI

Financeiro

6

400,00

4

Missão Técnica

SEBRAE

Financeiro

10

1500

1

Missão Técnica (contrapartida privada de 50%)

PRIVADO

Financeiro

10

1500

1

Descrição

Finalidade

Valor unitário (R$) Período (meses)

Valor total (R$)
32400,00
9600,00

Subtotal

15000,00
15000,00
-R$

57.000,00-

Serviços e Outras despesas de terceiros (Pessoa Jurídica)
Fonte

Financeira/Econômico Quantidade

Aluguel de espaço (6400m²)

ABDI

Financeiro

Subsídio ao aluguel do espaço

FUNDEC

Planejamento, modelagem e implementação de negócios do HUB

ABDI

Desenvolvimento e implementação da metodologia do programa de
Transformação Digital e treinamento de agentes locais de inovação

ABDI

Projeto arquitetônico Executivo e supervisão de obras

PMVC

Manutenção mensal (pequenas reformas e limpeza)

ABDI

Custos fixos (água, luz, telefone, internet)

Descrição

Finalidade

Valor unitário (R$) Período (meses)

Valor total (R$)

1

22500,00

6

1

22500,00

6

135000,00

1

120000,00

6

120000,00

Financeiro

1

250000,00

6

250000,00

Financeiro

1

5000,00

1

5000,00

Financeiro

1

1000,00

6

6000,00

PMVC

Econômico

1

4000,00

6

24000,00

Custos fixos (água, luz, telefone, internet)

FUNDEC

Econômico

1

1000,00

6

6000,00

Softwares para trabalho (Office)

ABDI

Financeiro

14

95,00

6

570,00

Projeto de identidade visual do programa, do HUB e do local

ABDI

Financeiro

1

15000,00

1

15000,00

Lançamento do Projeto

ABDI

Financeiro

Lançamento do Projeto

PMVC

Econômico

1

10000,00

1

Taxa de Administração e Gestão FUNDEC

ABDI

Financeiro

1

75000,00

1

75000

Metodologia e Consultoria/Instrutoria em Inovação

SEBRAE

1

490000,00

1

490000

Econômico
Financeiro

Financeiro

1

10000

135000,00

1

10000
10000

Contrapartida ABDI ao SEBRAE / REDE para Consultoria/Instrutoria em Inovação

ABDI

Financeiro

1

210000,00

1

210000

Metodologia e Consultoria/Instrutoria em Gestão

SEBRAE

Financeiro

1

50000,00

1

50000

Contrapartids ABDI ao SEBRAE / REDE para Consultoria/Instrutoria em Gestão

ABDI

Financeiro

1

50000,00

1

50000

Desenvolvimento de marca, logo, impulsion. conteúdo para empresas do projeto

ABDI

Financeiro

1

79000,00

1

79000

Subtotal

-R$

1.670.570,00-

Investimentos: obras e instalações
Descrição

Finalidade

Fonte

Financeira/Econômico Quantidade

Reforma e adequação do HUB

PMVC / NTI

Financeiro

1

300000

1

Reforma e adequação do HUB

ABDI

Financeiro

1

20000

1

20000

Mobília para auditório e salas

PMVC / NTI

Financeiro

1

45000

1

45000

Espaço Colaborar (Co-Working)

SECTI

Econômico

1

50000

1

50000

Implantação de Praça de Convivencia (sustentabilidade do HUB)

PRIVADO

Financeiro

1

100000

1

100000

Implantação de Praça de Convivencia (sustentabilidade do HUB)

ABDI

Financeiro

1

120000

1

Valor unitário (R$) Período (meses)

Subtotal

Valor total (R$)
300000

120000
-R$

635.000,00-

Investimentos: material permanente nacional
Descrição

Finalidade

Fonte

Financeira/Econômico Quantidade

Ferramentas de
trabalho da equipe
Notebooks (7 prof + auditório data show + recepção + 6 empreendedores/backup)do projeto.

ABDI

Financeiro

15

3000,00 Não se aplica

45000,00

Televisão

ABDI

Financeiro

3

2000,00 Não se aplica

6000

Datashow

ABDI

Financeiro

2

1500,00 Não se aplica

3000

Impressora/Scanner

ABDI

Financeiro

3

1000,00 Não se aplica

3000

Smartphone

ABDI

Financeiro

7

2000,00 Não se aplica

14000

Valor unitário (R$) Período (meses)

Subtotal
-275570
SUBTOTAL ABDI (Financeiro)

R$ 1.495.110,00

SUBTOTAL CONTRAPARTIDAS ECONÔMICAS DA REDE

R$ 439.952,00

SUBTOTAL CONTRAPARTIDAS FINANCEIRAS DA REDE

R$ 1.068.360,00

TOTAL

Valor total (R$)

-R$

71.000,00-

-R$

3.003.422,00-

Cronograma

Mês
1

2

3

1

2

3

4

5

6

Implementação do Ponto Focal de Transformações (HUB Sudoeste)
Apresentação conceitual e posiscionamento estratégico do HUB
Modelagem de negócios do HUB
Implantação do HUB (reformas, mobiliário, adequação espaço)
Operação do HUB
Programa de Transformação Digital
Sensibilização da comunidade e parceiros e divulgação
Seleção das empresas participantes
Evento de lançamento do espaço e do programa
Radar da maturidade dos negócios
Realização de workshops mensais
Reuniões de acompanhamento com as MPEs
Mensuração dos indicadores de desempenho
Capacitação dos agentes na metodologia do Programa
Evento de encerramento do programa

Rubricas

Mês
4

5

6

TOTAL
R$ 498.912,00

Pessoal

R$ 83.152,00

R$ 83.152,00

R$ 83.152,00

R$ 83.152,00

R$ 83.152,00

R$ 83.152,00

Material de consumo

R$ 10.333,33

R$ 10.333,33

R$ 10.333,33

R$ 10.333,33

R$ 10.333,33

R$ 10.333,33

R$ 62.000,00

Serviços de terceiros

R$ 298.595,00

R$ 271.761,67

R$ 271.761,67

R$ 271.761,67

R$ 271.761,67

R$ 271.761,67

R$ 1.657.403,33

R$ 14.250,00

R$ 14.250,00

R$ 14.250,00

R$ 14.250,00

-R$

Locomoção, passagens e diárias
Adequação de espaço e infraestrutura
TOTAL

8.940,00-

R$ 1.098.080,33

R$ 65.940,00
R$ 706.000,00

R$ 706.000,00
R$ 374.187,00

R$ 379.497,00

R$ 379.497,00

R$ 379.497,00

R$ 379.497,00

R$ 3.003.422,00

