CONCURSO Nº 002/2021 – DIGITAL.br

COMUNICADO V
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 21.02.2022 a 02.03.2022,
exclusivamente por meio do endereço https://digitalbr.abdi.com.br, no campo
“Editais”, ícone “Veja os projetos”
Brasília (DF), 18 de fevereiro de 2021
André Santa Rita Pereira
Presidente da CPL
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Recife, 17 de fevereiro de 2022.

À
Presidência da Banca de Avaliação dos projetos submetidos no âmbito do Edital 002/2021 Digital Br
Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial - ABDI
Assunto: Interposição de recurso

Com cumprimentos cordiais, viemos através deste, interpor recurso relativos às notas atribuídas
a Rede Acelera PE em face ao Resultado Preliminar da Seleção de Projetos para o
aperfeiçoamento metodológico no âmbito do Edital 002/2021 - Digital Br da ABDI divulgado no
dia 10/02/2022, de tal modo que apoiamos este instrumento recursal, nos seguintes aspectos
balizadores:


ID 2 – Clareza da Solução
No que se refere ao ID 2, observa-se que o avaliador 4 não seguiu os parâmetros
estabelecidos para julgamento. Sua justificativa faz menção à atribuição das soluções às
startups, o que não configura falta de clareza da solução, mas uma decisão de escopo
do projeto. De tal modo, não há em sua justificativa, nada que remeta a falta de clareza
da solução, mas apenas ao direcionamento desta solução. Em que pese que os demais
avaliadores realizaram uma avaliação objetiva deste critério, atendo-se ao fato da
clareza da solução, tal qual se pode observar nas justificativas dos avaliadores 2 (Solução
plenamente conectada com o problema, adotando estratégia de inovação aberta.
Conexão empresas e startups), 3 (A solução foi definida de maneira clara e conectada
com o problema) e 8 (Acredito que há relação entre os temas e que as soluções
propostas podem minimizar os problemas). Nessa análise, é questionável a objetividade
do julgamento do avaliador 4, que não se ateve aos critérios estipulados para avaliação
do ID 2.



ID3 - Indicadores
Sobre a pontuação dada pelo avaliador 4 ao ID3, o mesmo não seguiu os parâmetros
estabelecidos para julgamento deste ID. Sua justificativa faz menção ao fato de não
existir indicadores de monitoramento, mas sim de resultados. De tal modo, não há em
sua justificativa, nada que remeta a pontuação 1 (há indicadores, porém não permitem
acompanhar adequadamente a evolução do projeto e/ou não medem os resultados),
ademais, sua justificativa vai de encontro com o que remete a pontuação 2 (há
indicadores de acompanhamento e/ou de resultados claramente definidos). Isto é,
considerando a justificativa de que não há indicadores de monitoramento mas apenas
de resultados, o avaliador demonstra em sua própria justificativa que estamos alinhados
com a pontuação 2, de possuir indicadores de acompanhamento e/ou de resultados,
dado que o termo ou, viabiliza a existência de um ou outro tipo de indicador. Em que
pese que os demais avaliadores realizaram uma avaliação objetiva deste critério,
atendo-se aos critérios estabelecidos para pontuação, tal qual se pode observar nas
justificativas dos avaliadores 2 (Adicionalmente aos indicadores padrão, novos

indicadores foram definidos com suas respectivas metas detalhadas) e 3 (Foram
definidos indicadores de maneira clara). Nessa análise, é questionável a objetividade do
julgamento do avaliador 4, que não se ateve aos critérios estipulados para avaliação do
ID 3 e os critérios para pontuação, dada o desacordo da sua justificativa com a
pontuação 1 e total alinhamento com a pontuação 2.


ID 4 – Metas do Projeto
O avaliador 4 afirma que as metas de maturidade digital são justificadas e as de
produtividade não, o que não procede, uma vez que no formulário de submissão
constam os docs de referência desses dois indicadores. De tal modo, que a sua
justificativa de que não foi justificado a meta de produtividade não se sustenta, vide
comprovação no formulário de submissão.
Já o avaliador 8, afirma que as metas estipuladas não são SMART. Considerando que o
conceito de metas SMART é um conceito objetivo, e não sujeito a interpretações, este
projeto adotou metas consolidadas pelo mercado e literatura científica como SMART,
tal qual atestado pelos avaliadores 2 e 3, que supostamente observaram os documentos
de referências adotadas para estipular as metas relativas aos indicadores de maturidade
digital e produtividade (únicos indicadores em que se constava um espaço no formulário
para justificar as metas estabelecidas, de modo que o fizemos nos campos designados
para tal intento). Além disso, as metas de maturidade e produtividade foram definidas
com base no aprendizado proveniente do Digital PE, tal qual consta nas referências
anexadas, que foram extraídas dos resultados alcançados no programa supracitado.
Vale salientar ainda alguns dados que corroboraram para a definição das metas
estipuladas:
1. NPS: metodologia amplamente utilizada e validada pelo mercado usada
para monitorar a satisfação do cliente, o número 80% significa que a
empresa atingiu a zona de excelência. O levantamento dessas
informações é feito através de formulário que os clientes respondem.
2. Sobre a meta estipulada de 50% para conversão de empresas atendida
(PME’s) – os dados para a definição da meta foram tirados do
aprendizado com o DigitalPE, conforme documento anexado.
3. Dados de mercado que justificam a definição da meta de aumento em
20% na conversão de leads: 75% de aumento da taxa de conversão,
https://scora.ai/classificacao-leads/; aumento de 35% de conversão em
1ano: https://leadster.com.br/chatbotleadster/?utm_source=google&utm_medium=search&utm_campaign=
leadster&gclid=Cj0KCQiA3rKQBhCNARIsACUEW_bhHmsOGNCZQxdWqi
VVk_APjupAGM-TRGZO-GmQP9L-viogKjbXPCYaAgISEALw_wcB
4. Monitoramento de Hrs Paradas - A meta definida foi de 10% . Segue
estudo da Mckinsey que serviu de embasamento para a definição da
mesma:
https://www.mckinsey.com/businessfunctions/operations/our-insights/manufacturing-analytics-unleashesproductivity-and-profitability/pt-BR

Nestes termos, solicitamos deferimento deste instrumento recursal por parte da Banca
Avaliadora do Digital Br, uma vez que estamos certos de que a ABDI preza pela imparcialidade e
moralidade dos seus certames públicos e certos de que esta rede por seu Know-how e expertise
irá contribuir para a promoção da Transformação Digital e fortalecimento do ecossistema de
inovação Pernambucano, como sempre o fez e continua fazendo ao longo de sua história.
Aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,
Gabriela Alencar
Rede Acelera PE
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À ABDI – AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

Aos cuidados do Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Ref.: Edital do Concurso nº 002/2021 – DIGITAL.br #2

A instituição representante da rede “Alagoas+ Digital”, que submeteu o projeto com protocolo de nº
000034, no referido concurso, doravante Recorrente, vem, respeitosamente, perante V. S.ª, interpor

RECURSO

em face da decisão da Banca de Avaliação que determinou a nota 114,0 para o projeto “Alagoas+
Digital”, desenvolvido pela instituição recorrente, em parceria com outros atores da rede.

I – Esclarecimentos sobre o parecer dos avaliadores. A instituição descrita como proponente vem por
meio deste, solicitar maiores informações sobre as decisões proferidas pelos avaliadores no que diz
respeito a observância dos itens previstos em edital e o atendimento dos respectivos itens por parte do
projeto, para que, dessa forma, seja possível obter uma maior compreensão acerca dos motivos que
levaram os avaliadores a determinar as referidas notas individuais que, juntas, compuseram a nota final
do projeto em questão.
II – Do direito à revisão a maior da nota. O Edital do Concurso nº 002/2021 – DIGITAL.br, com o
objetivo de ilustrar melhor as diretrizes para definição dos pontos e tornar mais objetivas as notas
concedidas pelos avaliadores, determinou cada requisito com um referencial de pontuação, seguidos
todos à risca pelo Recorrente, conforme se observa pelo Formulário de Inscrição enviado pela
plataforma oficial da ABDI.
Analisando individualmente os critérios estabelecidos no referido edital, em comparação ao conteúdo
enviado pelo formulário do projeto, obtêm-se:
(i)

Clareza do problema: para descrever o problema central do projeto de maneira
assertiva, seguindo o limite dos 3.000 (três mil) caracteres disponíveis no formulário,
foram utilizados dados e indicadores, recentes e atualizados, publicados em veículos
oficiais de instituições que já são consolidadas e reconhecidas nacional e
internacionalmente no que diz respeito ao entendimento sobre os conceitos relacionados
à transformação digital, a exemplo de McKinsey, Seresa Experian, MCC-ENET,
Sebrae, DATA Sebrae, Deloitte, CNI e a própria ABDI, que apontam a realidade dos
negócios e reforçam os principais desafios enfrentados pelas empresas para iniciar ou

mesmo manter o processo de transformação digital, comprovando como problemática
em evidência a falta de capacitação ou conhecimento a respeito desse tema.
(ii)

Clareza da solução: com base nos itens descritos na seção “Solução” do projeto
apresentado, há uma relação direta entre a proposta de solução e o problema abordado,
tendo em vista que a falta de conhecimento sobre os conceitos e ações para implantar a
transformação digital nas empresas é sanada ou minimizada a partir do
acompanhamento oferecido com as mentorias digitais, presentes na metodologia de
capacitação descrita no projeto. As respectivas mentorias funcionam como vetores
fundamentais para auxiliar os empreendedores e colaboradores, de micro, pequenas e
médias empresas da cadeia de alimentos e bebidas, a identificar oportunidades
potencializadas pela era digital e a desenvolver soluções direcionadas para o aumento
da produtividade e da maturidade digital de cada negócio, por meio de novos processos
e novas ofertas mais digitais, dinâmicas e conectadas. Ainda sobre a clareza da solução
apresentada, os itens da seção “Piloto” apresentam com detalhes as etapas e
intervenções que serão realizadas nas empresas, identificando as boas práticas apoiadas
pelos guias publicados pela ABDI (Guia de Boas Práticas para a Melhoria da
Produtividade, Guia de Boas Práticas de Gestão Empresarial e Guia de Boas Práticas
Digitais) e como elas serão utilizadas para nortear a resolução da problemática
apresentada no projeto.

(iii)

Indicadores: além dos indicadores obrigatórios, o projeto apresenta também, como um
indicador claro e bem definido, o número de empresas atendidas, o que pode ser
compreendido tanto como uma projeção da taxa de êxito da realização das atividades,
como também uma observação do aumento da capilaridade da atuação das instituições
proponentes, e da presença da própria ABDI junto ao público empresarial, reforçando
sua relevância e importância para o cenário da competitividade dos negócios. Além
disso, o mesmo indicador inclui a quantidade de horas de capacitação utilizadas por
cada negócio ou pessoa, tendo em vista que as etapas, descritas no campo “Solução”,
possuem uma metodologia estruturada. Em complemento aos indicadores obrigatórios
e principais, o projeto também apresentou, na seção “Solução”, sete indicadores que
podem ser utilizados para comprovar a evolução da produtividade e da maturidade
digital das empresas atendidas, são eles:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

(iv)

Número de novos produtos e serviços digitais (ou baseados no digital) lançados
no período;
Número de vendas realizadas por meio de canais digitais;
Número de canais digitais implantados/testados pela empresa no período;
Número de processos digitalizados no período;
Percentual de redução de custos no período;
Número de novas tecnologias incorporadas à operação do negócio.

Metas do projeto: com relação ao estabelecimento de metas SMART (específicas,
mensuráveis, atingíveis, relevantes e temporais), o conteúdo disposto no projeto
também obedece aos critérios definidos no referido edital por estabelecer metas que
cumprem exatamente todos os conceitos do método SMART e que estão diretamente
associadas aos indicadores principais definidos pela ABDI, são eles: aumento da
produtividade e aumento do nível de maturidade digital. Para destacar uma das metas

SMART definida no projeto, têm-se: “Aumentar, durante o período do projeto piloto, a
maturidade digital das empresas atendidas em 15%” e “Aumentar, durante o período do
projeto piloto, a produtividade das empresas atendidas em 10%”. Essas metas, por sua
vez, são específicas e mensuráveis, pois demonstram exatamente os números que serão
afetados e as ferramentas para acompanhar a evolução; atingíveis e relevantes, tendo
em vista a realidade dos negócios locais, a disponibilidade de tempo prevista para a
execução da fase piloto e a capacidade de atendimento das instituições envolvidas com
a Rede; e temporais, considerando que determinam o período em que os resultados serão
alcançados como o tempo total da fase piloto do projeto.
(v)

Escalabilidade do projeto: do ponto de vista da escalabilidade a estrutura apresentada
no projeto possui algumas especificações que reforçam tal característica, por exemplo:
a.
b.

c.

O aumento do conhecimento sobre transformação digital é uma demanda latente
em todo o território nacional;
As mentorias são realizadas de modo virtual o que possibilita a atuação de
mentores que estejam em qualquer lugar do país ou do mundo, sendo a
preferência por mentores locais um quesito específico para a validação do
projeto em fase piloto;
As sessões de mentoria não apresentam um limite máximo de participantes, por
isso, podem promover, sem prejuízos para os participantes e para o conteúdo, a
capacitação de uma ou de 50 pessoas, por exemplo, a depender das ferramentas
utilizadas e dos desafios apresentados pela empresa;

Além disso, são atributos fortes do modelo desenhado a capacidade de atualização
constante do conteúdo apresentado, seu potencial de replicabilidade para diferentes
necessidades, flexibilidade de horário e ausência de limitações geográficas e temporais
e total aderência as demandas formativas empresariais. Os atributos elencados conferem
ao projeto Alagoas+ Digital condições plenas de escalabilidade. Ademais, com o uso
cada vez mais frequente dos meios digitais, capacitações dessa natureza tendem a
aumentar consideravelmente o número de interessados.
(vi)

Número de empresas beneficiadas: o projeto apresenta de forma clara e objetiva que o
número de empresas beneficiadas em sua fase piloto foi definido como 60 (sessenta).
Da mesma forma, para a fase de escala, o projeto apresenta um objetivo de alcançar um
total de 80 (oitenta) novas empresas, que em conjunto com as empresas que já possuem
relacionamento ativo com o projeto por terem participado da fase piloto, totalizam um
número de 140 (cento e quarenta) empresas acompanhadas por qualquer uma das etapas
de soluções de mentoria em áreas específicas para a transformação digital descritas no
texto do projeto, em especifico na lista de intervenções previstas no campo “Piloto” do
formulário enviado.

Outra questão importante, e que despertou dúvida no que diz respeito a equidade do processo de
avaliação dos projetos, se concentra na distribuição dos projetos para apreciação e pontuação dos
avaliadores, tendo em vista que, em função do grande número de indivíduos (onze avaliadores), o
processo pode abrir espaço para a interpretação pessoal do agente avaliador acima dos requisitos
expostos no texto do referido edital, uma vez que, avaliadores diferentes consideraram notas com
extrema discrepância para um mesmo projeto avaliado, a exemplo do projeto “Energia Ceará –

PROGED” (identificado com o nº 08 no Anexo II do Comunicado IV do Concurso nº 002/2021 –
DIGITAL.br), que obteve a pontuação de 42,0 com o avaliador de nº 8 e 0,00 com o avaliador de nº 3;
ou o projeto “Rede Agiliza Mais”, que recebeu nota 0,0, com o avaliador de nº 3, e 46,0 com o avaliador
de nº 11; ou ainda o projeto denominado “Digitalizando os seus negócios”, que obteve nota 37,0 com o
avaliador de nº 1, e 18,0, com o avaliador de nº 2.
Da mesma forma, o fato de projetos de uma mesma região ou estado terem sido avaliados por diferentes
indivíduos traz à tona uma discussão sobre a existência de conhecimentos específicos, por parte dos
avaliadores, sobre a realidade do ambiente empresarial local e suas características, a importância e
relevância das ações propostas para a atuação do projeto na região estabelecida e os critérios utilizados
para a definição da amostra do projeto em sua fase piloto e escala.
Com relação a análise individual das justificativas utilizadas pelos avaliadores para a determinação da
nota de cada critério, obtêm-se:
(i)

(ii)

(iii)

“Os dados estatísticos apresentados e os estudos evidenciados são genéricos, e não
apresentam informações para a atividade econômica selecionada”. O objetivo do
texto descrito na seção “Problema”, do projeto submetido ao Edital 02.2021, foi
apresentar os dados e indicadores que reforçam a falta de conhecimento sobre o
processo de transformação digital como uma problemática transversal que perpassa
pelos mais diferentes segmentos e portes empresariais, não se restringindo apenas a
cadeia de Alimentos e Bebidas, que só foi escolhida como amostra em função da sua
representatividade na economia da região utilizada como base para implementação do
projeto piloto, o que não quer dizer que a falta de conhecimento em transformação
digital é um problema existente somente nas empresas que fazem parte desse grupo.
Além disso, existe uma escassez de indicadores que apresentem de forma específica
informações sobre a maturidade digital de empresas ligadas a cada de Alimentos e
Bebidas, sendo estes concentrados em documentos que trazem uma visão nacional,
como por exemplo o estudo da ABDI que aponta o nível de maturidade digital das
empresas*, o que reforça ainda mais a necessidade de execução de projetos direcionados
para a geração de informações a nível regional.
*Disponível
em:
https://api.abdi.com.br/filemanager/upload/files/Mapa_da_Digitalização_das_MPEs_Brasileiras__1___1_.pdf
“O indicador definido adicionalmente não agrega nenhuma avaliação qualitativa
para o acompanhamento do projeto. Já estava previsto nos indicadores padrão” e
“Apenas 1 indicador, além dos obrigatórios”. Como descrito acima no texto deste
recurso, as informações apresentadas na seção Solução ampliam a possibilidade de
geração de informações com outros 07 indicadores que podem ser mensurados a partir
do acompanhamento das empresas atendidas pelo programa de mentorias.
“Mentoria é solução genérica aplicável a muitos problemas. Como há incertezas
quanto às reais causas do problema na atividade econômica envolvida, fica
comprometida a avaliação da solução escolhida”. A solução foi construída com base
em “mentorias” justamente por essa modalidade de atendimento empresarial permitir
uma maior flexibilidade para entender as demandas de cada empresa, no que diz respeito
aos processos de transformação digital, e entregar soluções de capacitação direcionadas
para a necessidade de cada negócio, tendo em vista que a temática da transformação
digital é transversal e pode englobar todos os setores de uma empresa, mesmo que se
apresente de formas diferentes em cada unidade de negócio ou região.

Além disso, foi identificado também que as justificativas propostas pelos avaliadores se apresentam
como antagônicas, considerando que alguns indivíduos conseguiram avaliar, independente da nota
resultante, os campos enviados no projeto, enquanto outros defenderam que não foi possível realizar a
avaliação, uma vez que o projeto não apresentou campos bem definidos, a exemplo do avaliador de nº
02 que justificou com a seguinte frase: “Como o problema, a solução, os indicadores e metas não estão
adequadamente definidos, fica comprometida a avaliação quanto ao potencial de escalabilidade”, ou
mesmo do avaliador de nº 11, que pontuou o quesito “Clareza da Solução” com nota baixa e sem
identificar a justificativa, contrapondo o posicionamento do avaliador de nº 9, que aponta que “Há
relação entre o problema e solução. A solução proposta pode minimizar o problema”.
III – Do pedido. Diante disso, o Recorrente vem requerer que V. S.ª, em atenção às colocações,
argumentos e provas aqui anexadas, reavalie a maior a nota do Projeto “Alagoas+ Digital”, haja vista o
cumprimento de todos os requisitos listados em edital para o Concurso.

Termos em que, pede deferimento.

Maceió, 16 de fevereiro de 2022.

WASHINGTON LIMA
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A rede de transformação digital da BAHIA IN REDE (ora “Recorrente”) agrega diversas entidades, dos mais diversos segmentos e hélices de
inovação, a fim de proporcionar um projeto robusto para tracionar e proporcionar a melhora da produtividade de empresas, bem como aumentar
a maturidade digital das empresas localizadas nas mais diversas regiões da Bahia. Em rigoroso atendimento aos termos do edital nº 002/2021, a
Recorrente elaborou e apresentou o seu projeto, anexando orçamentos descritivos/analíticos, Canvas, Arvore de Problemas, metas e indicadores,
dentre outros documentos e informações que revelam a relevância e viabilidade do projeto submetido. Contudo, com o máximo respeito aos
avaliadores e aos critérios utilizados, a Recorrente entende que – em alguns itens de avaliação - obteve pontuações que não condizem com a
qualidade do seu projeto e que carecem de uma análise mais apurada e, consequentemente, de uma reconsideração desta comissão.
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À ILMA. PRESIDÊNCIA DA BANCA DE AVALIAÇÃO DE PROJETOS DA AGÊNCIA
BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL – ABDI

EDITAL PÚBLICO Nº002/2021
OBJETO: Recurso Administrativo – Reavaliação Parcial de Notas
REDE BAHIA IN REDE (ora “Recorrente”), por intermédio do proponente
MARCELO NOGUEIRA GUIMARÃES, pessoa física, casado, inscrito no CPF sob nº
00604050585, Residente à Avenida Quinta, nº 555, bairro Boa Vista, na cidade de Vitória da
Conquista, Bahia CEP 45.026-700, já qualificada no cadastro de submissão da proposta do projeto
em epígrafe, vem muito respeitosamente perante esta ilustre Presidência da Banca de Avaliação
interpor

RECURSO ADMINISTRATIVO

pelas razões de mérito e fundamentos editalícios a seguir expostos.

1. PRELIMINARES
a) DA TEMPESTIVIDADE E DO CABIMENTO
Dispõe o Edital de Concurso nº 002/2021, em seu item 17:
!17.4. Na hipótese de interposição de recurso
quanto à avaliação de mérito, a Banca de Avaliação
poderá reconsiderar sua decisão ou mantê-la,
encaminhando com as devidas justificativas para
apreciação e decisão da Presidência da Agência.
17.5. Não serão conhecidos os recursos
interpostos com prazos legais vencidos ou sem
fundamentação legal.
17.6. A decisão sobre os recursos eventualmente
interpostos será divulgada em www.abdi.com.br/
transparencia e em https://digitalbr.abdi.com.br ,
nos prazos estabelecidos no cronograma.”
Ademais, o comunicado II, constante no site do digital BR, que fora publicado no dia 13
de dezembro de 2021 e alterou o cronograma inicial do Edital apresenta as seguintes datas:

Logo, o recurso interposto na presente data é plenamente tempestivo, haja vista que o
prazo final para sua interposição se encerraria em 17/02/2021, conforme item 3 da Etapa II do
cronograma exposto acima.
Comprovada a sua tempestividade, passa-se a apresentar os méritos recursais que
fundamentam a reavaliação e reconsideração das notas atribuídas a concorrente conforme os
termos a seguir elencados.
2. DO MÉRITO
2.1 SOBRE A REDE BAHIA IN REDE
A rede de transformação digital da BAHIA IN REDE (ora “Recorrente”) agrega diversas
entidades, dos mais diversos segmentos e hélices de inovação, a fim de proporcionar um projeto
robusto para tracionar e proporcionar a melhora da produtividade de empresas, bem como
aumentar a maturidade digital das empresas localizadas nas mais diversas regiões da Bahia.
Em rigoroso atendimento aos termos do edital nº 002/2021, a Recorrente elaborou e
apresentou o seu projeto, anexando orçamentos descritivos/analíticos, Canvas, Arvore de
Problemas, metas e indicadores, dentre outros documentos e informações que revelam a relevância
e viabilidade do projeto submetido.
Contudo, com o máximo respeito aos avaliadores e aos critérios utilizados, a
Recorrente entende

que – em alguns itens de avaliação - obteve pontuações que não

condizem com a qualidade do seu projeto e que carecem de uma análise mais apurada e,
consequentemente, de uma reconsideração desta comissão.
Acredita-se que pode ter ocorrido equívoco na interpretação das questões por parte do
avaliador ou inobservância da integralidade do material apresentado, motivo pelo qual se passa a
demonstrar que MERECEM RECONSIDERAÇÃO por parte desta honrada PRESIDÊNCIA
DA BANCA DE AVALIAÇÃO.

Assim, para uma melhor compreensão dos itens recorridos, os tópicos serão pontuados por
avaliador/ item, a fim de que esta comissão tenha facilidade e clareza em observar os objetos do
presente recurso.
2.2 DO QUESITO 5 – AVALIADOR 3
Em contrariedade a todos os demais avaliadores, o avaliador 3, no quesito 5, infere que o
projeto apresentado não possui potencial de escala, argumentando ainda que o projeto
supostamente tem baixo efeito multiplicador. Porém, cabe ressaltar que, por si só, a implementação
de marketplaces já tem potencial escalável, visto que as plataformas são adaptáveis e abertas a
qualquer negócio propostos pelo o projeto. O que falta para as empresas é capacitação e o
conhecimento adequado de implementação de marketplaces por parte dos comerciantes, situação
esta que o projeto prevê como solucionar.
Além do próprio marketplace ser escalável, a metodologia apresentada no projeto favorece
a esta escalada, pois prevê a capacitação dos agentes executores e as ações necessárias de correção
de rota com as empresas participantes na fase piloto afim de quando implementar a fase de escala
as possíveis arestas ja tenham sido resolvidas.
Assim, percebe-se que o avaliador 3 não observou com o devido critério a proposta do
projeto que é implementar marketplaces nas empresas. Prova disso é que os demais avaliadores
reconheceram o potencial de escala do projeto, inclusive afirmando que "a solução apresentada,
que envolve capacitação e marketplace são escaláveis a qualquer região”.
Desta forma, pugna-se que este item seja reconsiderado e pontuado no critério com
a nota máxima ("2"), assim como todos os demais avaliadores pontuaram, pois o projeto
tem potencial e é altamente escalável.

2.3 DOS QUESITOS 3 E 4 - AVALIADOR 4

Diferentemente dos demais avaliadores, em face do item 3 do edital, o avaliador 4 pontua que,
supostamente, o projeto apresentado não possui indicadores que permitam o acompanhamento adequado a
evolução do projeto. Contudo, conforme se constata na proposta projeto submetido, a presença de
indicadores capazes de dimensionar a evolução do Projeto são de fácil observação, pois há um indicador
especifico de desempenho de prazo do projeto, confira-se:
“O índice de desempenho de prazo do projeto está

conectado ao prosseguimento dos processos em
detrimento dos prazos preestabelecidos e,
logicamente, às metas que devem ser cumpridas.
Com isso, tem o propósito de garantir que a
execução das tarefas seja harmoniosa e completa.
Para o cálculo, divide-se o valor realizado pelo valor
planejado, ou seja, supondo que a empresa tivesse
que fazer 28 cadastros no marketplaces em uma
semana (4 por dia), mas no 4o dia somente havia 14
postagens, o cálculo do IDP será 14 ÷ 16 = 0,875.
Se o resultado estiver acima de 1, então o
desempenho está melhor que esperado; é claro que
se o valor for menor que 1, é porque há atrasos no
processo”. (23 do projeto anexado ao sistema da
ABDI)

Portanto, verifica-se que a Proposta de Projeto trouxe indicadores e metas objetivas capazes
de permitir o acompanhamento de sua evolução executiva.
No tocante ao item 4, depreende-se do relatório de notas que o referido avaliador não
observou que todas as metas SMART apresentadas na Proposta de Projeto estão associadas aos
seus respectivos indicadores, pois tanto no formulário de apresentação do projeto, quanto nos
documentos anexos (páginas 22 e 23) , constam as metas, os indicadores suas análises e as
fórmulas de cálculo, vejamos:

Indicador

Fórmula

Meta

(número de empresas com a
solução implementadas/numero
de empresas atendidas) *100=
XX%

mínimo de 20% das empresas. O
indicador de implementação da solução
serve para analisar a quantidade de
empresas que implementaram o projeto
em sua totalidade.

Utilização de
dados para a
tomada de
decisão (data
driven
marketing)

(Número de empresas utilizando
dados para tomada de decisão /
Número total de empresas
participantes )* 100 = XX%

mínimo de 50% das empresas atendidas.
O indicador de utilização de dados para a
tomada de decisão terá grande relevância,
visto que há uma cultura entre as micro,
pequenas e médias empresas de se tomar
decisões empiricamente, na qual, em
muitas vezes, decisões não assertivas.

Incremento de
vendas on line

(Total real de vendas R$ ( atual)
on line de determinado produto /
total real de vendas R$ (anterior a
implementação da solução) on
Line de determinado produto) *
100 = XX% de incremento.

20% desde que as empresas utilizem o
marketplaces como ferramenta. O
indicador de aumento de vendas on-line,
será um fator importante na percepção
dos resultados do projeto pelas empresas,
pois terá um resultado financeiro para as
empresas que implementarem o projeto.

Capacidade de
utilizar
marketplaces

60% das empresas participantes do
projeto. Com o indicador de
desenvolvimento da capacidade de
utilização do marketplaces, poderá ser
(numero de empresas que
observado o quando a empresa melhorou
afirmam ter capacidade de utilizar em conhecimento sobre utilizar o
marketplaces / numero total de
marketplace, mesmo aquelas empresas
empresas participantes do projeto) que por qualquer razão não tenham
* 100 = XX%
implementado as ferramentas

Implementação
da solução
completa

Indicador

Fórmula

(Número total das empresas que
implementaram a solução dentro
do prazo do projeto / número
Desempenho de total de empresas participantes) *
prazos
100= XX%

Meta
20% O índice de desempenho de prazo
do projeto está conectado ao
prosseguimento dos processos em
detrimento dos prazos preestabelecidos e,
logicamente, às metas que devem ser
cumpridas. Com isso, tem o propósito de
garantir que a execução das tarefas seja
harmoniosa e completa. Para o cálculo,
divide-se o valor realizado pelo valor
planejado, ou seja, supondo que a
empresa tivesse que fazer 28 cadastros no
marketplaces em uma semana (4 por dia),
mas no 4º dia somente havia 14
postagens, o cálculo do IDP será 14 ÷ 16
= 0,875. Se o resultado estiver acima de 1,
então o desempenho está melhor que
esperado; é claro que se o valor for menor
que 1, é porque há atrasos no processo.

Ante os esclarecimentos acima realizados, solicita-se a revisão das notas do avaliador
4, especificamente nos ítens 3 e 4, tendo em vista que o projeto apresenta indicadores de
acompanhamento e/ou de resultados claramente definidos, bem como há metas SMART
associadas aos indicadores, requerendo a atribuição do nível 2 nas notas dos itens ora
recorridos."
3. DOS PEDIDOS.
Após clara demonstração da procedência do mérito recursal, pugna-se desta

Ilustre

Presidência da Banca Examinadora do Edital Público 002/2021 que:
a) Reconsidere as notas aplicadas pelo avaliador 3 (no ítem 5) e pelo avaliador 4
(nos ítens 3 e 4), aplicando-se a pontuação 2 nos mencionados itens,

mantendo-se as demais notas e avaliações que não foram objetos do presente
recurso;
1.
b) Caso esta Presidência entenda como necessário, a Recorrente se coloca à inteira
disposição para apresentação de quaisquer novos esclarecimentos que ratifiquem a
necessidade da reconsideração ora requerida;
Reforçando os votos de estima,
Vitória da Conquista, Bahia, 14 de Fevereiro de 2022.

MARCELO NOGUEIRA GUIMARÃES
BAHIA IN REDE

18/02/2022 13:19
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Percebemos que os avaliadores 1, 5 e 6 conseguiram identificar a clareza do problema, solicitamos a revisão da nota, haja vista apenas o avaliador
2 não conseguiu identificar a clareza do problema, sendo o mesmo além de explícito na descrição do projeto, foi detalhado no vídeo e
evidenciado pelo documento em anexo.
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O Impacto da pandemia de
coronavírus nos Pequenos
Negócios – 12ª edição
Principais resultados

Pesquisa Online – de 27/08/2021 a 01/09/2021

UGE – Unidade de Gestão Estratégica
Unidade de Competitividade

Método
• Tipo de pesquisa: Quantitativa por meio de formulário online (web survey).

• Período de Realização: 27/08/2021 a 01/09/2021 .
• Universo: 17,4 milhões de pequenos negócios*
• Amostra: 6.104 respondentes de todos 26 Estados e DF, composta por 59% MEI,
36% ME, 5% EPP (*Porte declarado na pesquisa).

• O erro amostral é de +/- 1% para os resultados nacionais.
• O intervalo de confiança é de 95%.
• Resultados ponderados por UF e por porte levando em conta o universo de
Pequenos Negócios.

* Universo referente a maio de 2021.

Fonte: Pesquisa Sebrae – O impacto da pandemia do coronavírus nos pequenos negócios – 12ª edição. Coleta: 27 de agosto a 01 de setembro de 2021.
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RESUMO
 Aumento expressivo de locais SEM restrição de circulação de pessoas.
 Aumento da proporção de empresas que estão funcionando.
 Redução da proporção de empresas que afirmam que estão sofrendo uma redução no seu faturamento.

 Redução do impacto médio do faturamento das empresas.
 Quase todos segmentos voltaram a apresentar melhora.

 O preço dos Insumos/mercadoria e dos Combustíveis tem pressionado os pequenos negócios.
 As vendas dos dias dos pais foram piores do que as do ano passado.

 A maioria das empresas vendem utilizando PIX.
 Redução no endividamento e redução na inadimplência.

 Manutenção na proporção de empresas que conseguiram empréstimo.
 Redução na proporção de empresários preocupados com futuro da sua empresa.

 Melhora na expectativa da situação voltar ao normal.
3

Fonte: Pesquisa Sebrae – O impacto da pandemia do coronavírus nos pequenos negócios – 12ª edição. Coleta: 27 de agosto a 01 de setembro de 2021.

As vendas dos dias dos pais foram piores do que as do ano passado principalmente para o MEI.
Em comparação com outras datas festivas, no entanto, os dias dos pais foi a melhor data.
Como foram as suas vendas no carnaval de 2021?

Como foram as suas vendas nos dias dos pais
desse ano?

10ª edição
Fevereiro 2021

44%
59%

77%

73%

Melhores que 2020.

53%

Piores que 2020.

21%

19%

5%

10%

7%

MEI

MPE

Peq Neg

Iguais às de 2020.

Como foram as vendas de fim de ano de 2020?

Melhores que 2020.

40%
34%

70%

61%

66%

10ª edição
Fevereiro 2021

10%
MEI

17%
MPE

Piores que 2020.

Iguais às de 2020.

18%

31%

69%

13%
Peq Neg

Piores que 2019.
Iguais às de 2019

17%

16%

14%

22%

18%

MEI

MPE

Peq Neg

16%

1ª Ed. 19 a 23/3. 2ª Ed. 4 a 7/4. 3ª Ed. 30/4 a 5/5. 4ª Ed. 29/5 a 2/6. 5ª Ed. 25 a 30/06. 6ª Ed. 27 a 30/07. 7ª Ed. 27 a 31/08. 8ª Ed. 28/09 a 01/10. 9ª Ed. 20 a 24/11. 10ª Ed. 25/2 a 1/3.
11ª Ed 27/05 a 1/6. 12ª Ed 27/08 a 01/09.

Fonte: Pesquisa Sebrae – O impacto da pandemia do coronavírus nos pequenos negócios – 12ª edição. Coleta: 27 de agosto a 01 de setembro de 2021.

Melhores que 2019.
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3% dos empresários estão em locais com restrição, o menor nível já registrado.
Aumento expressivo na proporção de empresas em local sem restrição de circulação.
Como está a restrição de circulação de pessoas no seu município nesse momento?
86%

68%

97%

Aberto + Não tem restrição

Aberto + Não tem restrição

11ª Edição - Maio

12ª Edição - Agosto

80%

75%

63%

66%

53%

Quarentena (fechamento parcial)
Lockdown (fechamento total)

43%
37%

35%
57%

6%
2%
4a Edição
Maio

Em processo de reabertura/Aberto
Não tem restrição

31%
50%

48%

42%

4%
3%
5a Edição
Junho

2%

3%
6a Edição
Julho

20% 4%

1%
7a Edição
Agosto

3%
10% 1%
8a edição
Setembro

12%

32%

8%

9%

1%

6%

9a edição
Novembro

10a edição
Fevereiro

Quarentena + Lockdown

28%

5%
4%
11a edição
Maio

11ª Edição - Maio

3%

3% 0%

12a edição
Agosto

1ª Ed. 19 a 23/3. 2ª Ed. 4 a 7/4. 3ª Ed. 30/4 a 5/5. 4ª Ed. 29/5 a 2/6. 5ª Ed. 25 a 30/06. 6ª Ed. 27 a 30/07. 7ª Ed. 27 a 31/08. 8ª Ed. 28/09 a 01/10. 9ª Ed. 20 a 24/11. 10ª Ed. 25/2 a 1/3.
11ª Ed 27/05 a 1/6. 12ª Ed 27/08 a 01/09.

Fonte: Pesquisa Sebrae – O impacto da pandemia do coronavírus nos pequenos negócios – 12ª edição. Coleta: 27 de agosto a 01 de setembro de 2021.

Quarentena + Lockdown
12ª Edição - Maio
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Não há diferenças significativas em relação as regiões do pais.
Como está a restrição de circulação de pessoas no seu município nesse momento?
70%
62%
54%
42%

48%

48%

46%

47%
32%

27%

24%
17%

14%

10%

4%

3%
Sul

Centro-oeste

9a edição - Quarentena + Lockdown

Novembro

14%

14%
5%

3%
Norte

10a edição - Quarentena + Lockdown

Fevereiro

13%

Sudeste

7%

4%

2%

Nordeste

11a edição - Quarentena + Lockdown

Brasil

12a edição - Quarentena + Lockdown

Maio

Agosto

1ª Ed. 19 a 23/3. 2ª Ed. 4 a 7/4. 3ª Ed. 30/4 a 5/5. 4ª Ed. 29/5 a 2/6. 5ª Ed. 25 a 30/06. 6ª Ed. 27 a 30/07. 7ª Ed. 27 a 31/08. 8ª Ed. 28/09 a 01/10. 9ª Ed. 20 a 24/11. 10ª Ed. 25/2 a 1/3.
11ª Ed 27/05 a 1/6. 12ª Ed 27/08 a 01/09.

Fonte: Pesquisa Sebrae – O impacto da pandemia do coronavírus nos pequenos negócios – 12ª edição. Coleta: 27 de agosto a 01 de setembro de 2021.
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85% das empresas estão operando, sendo 26% da mesma forma que antes.

Abril

3a edição
Abril/Maio

4a edição
Maio

5a edição
Junho

6a edição
Julho

Estamos com o funcionamento
interrompido temporariamente.

7a edição

8a edição

Agosto

Setembro

9a edição
Novembro

Fecharam de vez

4%
3%
3%
4%
3%
4%
4%
4%
5%
5%
6%

21%
15%
13%
11%
16%
15%
9%

Estamos funcionando da mesma forma Estamos funcionando com mudanças
que antes da crise.
por causa da crise.
2a edição

Aumento na proporção de
empresas operando : 80% -> 85%
29%

31%

7%
8%
10%
8%
13%
16%
17%
19%
16%
16%

26%

43%
45%

Operando

46%
43%

59%
63%
65%
66%
67%
64%
64%
59%

Não fecharam de vez

59%

Sua empresa mudou o funcionamento com a crise?

Decidimos fechar a empresa de vez.

10a edição
Fevereiro

11a edição

12a edição

Maio

Agosto

1ª Ed. 19 a 23/3. 2ª Ed. 4 a 7/4. 3ª Ed. 30/4 a 5/5. 4ª Ed. 29/5 a 2/6. 5ª Ed. 25 a 30/06. 6ª Ed. 27 a 30/07. 7ª Ed. 27 a 31/08. 8ª Ed. 28/09 a 01/10. 9ª Ed. 20 a 24/11. 10ª Ed. 25/2 a 1/3.
11ª Ed 27/05 a 1/6. 12ª Ed 27/08 a 01/09.
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Fonte: Pesquisa Sebrae – O impacto da pandemia do coronavírus nos pequenos negócios – 12ª edição. Coleta: 27 de agosto a 01 de setembro de 2021.

Atividades que exigem interação mais próxima entre as pessoas lideram grupo que funciona com mudanças
Estamos funcionando da mesma
forma que antes da crise
Oficinas e peças auto
Indústria - Outros
Saúde
Pet shops e serv. vet.
Energia
Agronegócio
Indústria alimentícia
Comércio varejista
Indústria de base tecno
Serviços empresariais
Construção
Total Geral
Moda
Turismo
Logística e transporte
Serviços pessoais
Artesanato
Serviços de alimentação
Beleza
Educação
Economia criativa
Academias e ativ. físicas

40%
37%
36%
36%
34%
34%
33%
33%
31%
31%
30%
26%
25%
24%
24%
22%
21%
16%
13%
13%
9%
8%

Estamos funcionando com mudanças por
causa da crise
Academias e ativ. físicas
Educação
Beleza
Serviços pessoais
Serviços de alimentação
Agronegócio
Energia
Total Geral
Serviços empresariais
Moda
Construção
Saúde
Economia criativa
Logística e transporte
Indústria - Outros
Comércio varejista
Indústria de base tecno
Oficinas e peças auto
Turismo
Pet shops e serv. vet.
Indústria alimentícia
Artesanato

73%
71%
70%
66%
63%
62%
61%
59%
59%
59%
58%
57%
56%
56%
56%
56%
54%
54%
53%
52%
52%
49%

Estamos com o funcionamento
interrompido temporariamente
Economia criativa
Artesanato
Turismo
Academias e ativ. físicas
Indústria alimentícia
Beleza
Moda
Total Geral
Educação
Logística e transporte
Indústria de base tecno
Serviços de alimentação
Construção
Pet shops e serv. vet.
Comércio varejista
Serviços pessoais
Energia
Oficinas e peças auto
Serviços empresariais
Agronegócio
Saúde
Indústria - Outros

1ª Ed. 19 a 23/3. 2ª Ed. 4 a 7/4. 3ª Ed. 30/4 a 5/5. 4ª Ed. 29/5 a 2/6. 5ª Ed. 25 a 30/06. 6ª Ed. 27 a 30/07. 7ª Ed. 27 a 31/08. 8ª Ed. 28/09 a 01/10. 9ª Ed. 20 a 24/11. 10ª Ed. 25/2 a 1/3.
11ª Ed 27/05 a 1/6. 12ª Ed 27/08 a 01/09.

Fonte: Pesquisa Sebrae – O impacto da pandemia do coronavírus nos pequenos negócios – 12ª edição. Coleta: 27 de agosto a 01 de setembro de 2021.

31%
23%
21%
12%
11%
10%
10%
9%
9%
9%
9%
9%
8%
7%
7%
6%
5%
5%
5%
3%
3%
3%
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A proporção de empresas com queda no faturamento reduziu ao menor patamar da série histórica.
Como o seu negócio está sendo afetado pela crise coronavírus em termos de faturamento mensal,
em relação a antes da crise?

89%

87%

89%

87%

84%

81%

77%

74%

79%
73%

79%
71%

Entre as MPE são 64%.
Entre os MEI são 76%.

5%
3%

5%

8%
7%

10%
9%

Junho

Julho

Agosto

6%
7%
2%

5%

5%

13%
10%
3%

12%
11%
4%

10%
8%

10%

13%

8%
3%

12%

3%
1a edição 2a edição

4%
3%
4%
4%
4%
4%
4%
2%
4%
3a edição 4a edição 5a edição 6a edição 7a edição 8a edição 9a edição 10a edição 11a edição 12a edição

Março

Abril/Maio

3%

Abril

Aumentou

Maio

Diminuiu

Permaneceu igual

Setembro

Novembro

Fevereiro

Maio

Agosto

Não sabe ainda/não quis responder

1ª Ed. 19 a 23/3. 2ª Ed. 4 a 7/4. 3ª Ed. 30/4 a 5/5. 4ª Ed. 29/5 a 2/6. 5ª Ed. 25 a 30/06. 6ª Ed. 27 a 30/07. 7ª Ed. 27 a 31/08. 8ª Ed. 28/09 a 01/10. 9ª Ed. 20 a 24/11. 10ª Ed. 25/2 a 1/3.
11ª Ed 27/05 a 1/6. 12ª Ed 27/08 a 01/09.

Fonte: Pesquisa Sebrae – O impacto da pandemia do coronavírus nos pequenos negócios – 12ª edição. Coleta: 27 de agosto a 01 de setembro de 2021.
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O movimento de recuperação do faturamento dos pequenos negócios foi retomado, voltando ao
patamar verificado em novembro
Impacto Médio no faturamento das empresas
1a edição

2a edição

3a edição

4a edição

5a edição

6a edição

7a edição

8a edição

9a edição

10a edição

11a edição

12a edição

Março

Abril

Abril/Maio

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Novembro

Fevereiro

Maio

Agosto

-40%

-36%

-34%

-34%
-40%

-45%
-55%

-51%

-60%

-64%

-43%

Entre as MPE - 24%.
Entre os MEI - 42%.

-70%

1ª Ed. 19 a 23/3. 2ª Ed. 4 a 7/4. 3ª Ed. 30/4 a 5/5. 4ª Ed. 29/5 a 2/6. 5ª Ed. 25 a 30/06. 6ª Ed. 27 a 30/07. 7ª Ed. 27 a 31/08. 8ª Ed. 28/09 a 01/10. 9ª Ed. 20 a 24/11. 10ª Ed. 25/2 a 1/3.
11ª Ed 27/05 a 1/6. 12ª Ed 27/08 a 01/09.

Fonte: Pesquisa Sebrae – O impacto da pandemia do coronavírus nos pequenos negócios – 12ª edição. Coleta: 27 de agosto a 01 de setembro de 2021.

10

Economia Criativa fica descolada dos demais segmentos.
Na ponta dos menos afetados, Agronegócio e Energia reforçam vantagem.
Faturamento do segmento em relação a uma semana normal
-64%
-48%
-47%
-44%
-41%
-41%
-40%
-38%
-38%
-36%
-34%
-32%
-32%
-29%
-29%
-28%
-28%
-26%
-23%
-15%
-9%
-8%

Economia Criativa
Turismo
Artesanato
Beleza
Logística e transporte
Serviços de alimentação
Academias
Educação
Moda
Ind. Base Tecn.
Total Geral
Indústria alimentícia
Pet shops e vet.
Oficinas e peças
Construção
Comércio varejista
Indústria - outros
Serviços pessoais
Serviços empresariais
Saúde
Energia
Agronegócio

mais afetados

menos afetados

11

Fonte: Pesquisa Sebrae – O impacto da pandemia do coronavírus nos pequenos negócios – 12ª edição. Coleta: 27 de agosto a 01 de setembro de 2021.

-51%
-55%

Pet shops e vet.

-32%

-30%
-62%
-64%

Energia
Ind. Base Tecn.

-60%
-66%
-55%
-62%

-28%

-15%

-52%

-9%

-30% -15%
-66%
-66%

Beleza

-47%

-70%
-49%

-36%

-49%

-56%-57%

Comércio varejista

-69%
-76%
-44% -63%
-28%

-69%

Indústria alimentícia

-29%
-62%
-43%

Serviços de alimentação
Serviços empresariais

-23%
-26%

-41%

-30%

-58%
-62%

-53%

-32%
-41%
-38%

-63%
-70%
-50%

Serviços pessoais

-61%
-64%
-39%

-33%

-40%

Logística e transporte

-74%
-77%

-46%

-48%

-87%
-88%

1ª Ed. 19 a 23/3. 2ª Ed. 4 a 7/4. 3ª Ed. 30/4 a 5/5. 4ª Ed. 29/5 a 2/6. 5ª Ed. 25 a 30/06. 6ª Ed. 27 a 30/07. 7ª Ed. 27 a 31/08. 8ª Ed. 28/09 a 01/10. 9ª Ed. 20 a 24/11. 10ª Ed. 25/2 a 1/3.
11ª Ed 27/05 a 1/6. 12ª Ed 27/08 a 01/09.

Fonte: Pesquisa Sebrae – O impacto da pandemia do coronavírus nos pequenos negócios – 12ª edição. Coleta: 27 de agosto a 01 de setembro de 2021.
mar/20
abr/20
abr-mai/20
mai/20
jun/20
jul/20
ago/20
set/20
nov/20
fev/21
mai/21
ago/21

Artesanato

mar/20
abr/20
abr-mai/20
mai/20
jun/20
jul/20
ago/20
set/20
nov/20
fev/21
mai/21
ago/21

-8%

mar/20
abr/20
abr-mai/20
mai/20
jun/20
jul/20
ago/20
set/20
nov/20
fev/21
mai/21
ago/21

-44%
-50%

mar/20
abr/20
abr-mai/20
mai/20
jun/20
jul/20
ago/20
set/20
nov/20
fev/21
mai/21
ago/21

Agronegócio

mar/20
abr/20
abr-mai/20
mai/20
jun/20
jul/20
ago/20
set/20
nov/20
fev/21
mai/21
ago/21

mar/20
abr/20
abr-mai/20
mai/20
jun/20
jul/20
ago/20
set/20
nov/20
fev/21
mai/21
ago/21
mar/20
abr/20
abr-mai/20
mai/20
jun/20
jul/20
ago/20
set/20
nov/20
fev/21
mai/21
ago/21
mar/20
abr/20
abr-mai/20
mai/20
jun/20
jul/20
ago/20
set/20
nov/20
fev/21
mai/21
ago/21
mar/20
abr/20
abr-mai/20
mai/20
jun/20
jul/20
ago/20
set/20
nov/20
fev/21
mai/21
ago/21
mar/20
abr/20
abr-mai/20
mai/20
jun/20
jul/20
ago/20
set/20
nov/20
fev/21
mai/21
ago/21
mar/20
abr/20
abr-mai/20
mai/20
jun/20
jul/20
ago/20
set/20
nov/20
fev/21
mai/21
ago/21

mar/20
abr/20
abr-mai/20
mai/20
jun/20
jul/20
ago/20
set/20
nov/20
fev/21
mai/21
ago/21

Academias

mar/20
abr/20
abr-mai/20
mai/20
jun/20
jul/20
ago/20
set/20
nov/20
fev/21
mai/21
ago/21

Saúde

mar/20
abr/20
abr-mai/20
mai/20
jun/20
jul/20
ago/20
set/20
nov/20
fev/21
mai/21
ago/21

Educação

mar/20
abr/20
abr-mai/20
mai/20
jun/20
jul/20
ago/20
set/20
nov/20
fev/21
mai/21
ago/21

-42%

mar/20
abr/20
abr-mai/20
mai/20
jun/20
jul/20
ago/20
set/20
nov/20
fev/21
mai/21
ago/21

-67%
-71%
-38%

mar/20
abr/20
abr-mai/20
mai/20
jun/20
jul/20
ago/20
set/20
nov/20
fev/21
mai/21
ago/21

-68%
-87%

mar/20
abr/20
abr-mai/20
mai/20
jun/20
jul/20
ago/20
set/20
nov/20
fev/21
mai/21
ago/21

mar/20
abr/20
abr-mai/20
mai/20
jun/20
jul/20
ago/20
set/20
nov/20
fev/21
mai/21
ago/21
-40%

mar/20
abr/20
abr-mai/20
mai/20
jun/20
jul/20
ago/20
set/20
nov/20
fev/21
mai/21
ago/21

mar/20
abr/20
abr-mai/20
mai/20
jun/20
jul/20
ago/20
set/20
nov/20
fev/21
mai/21
ago/21

Diversos segmentos voltando aos patamares de nov/20, que tinha sido o melhor momento para muitos
Construção
Economia Criativa

-29%
-80%
-86%
-64%

-68%

Moda
Oficinas e peças

-29%

-55%
-69%

Turismo

-64%
-70%

-68%

12

-32%

Total Geral

-34%

-43%

Pela primeira vez uma recuperação que atingiu praticamente todos os segmentos
Variações entre a edição anterior e a atual:

Melhorando:
Academias (-52% -> -40%)
Agronegócio (-15% -> -8%)
Artesanato (-49% -> -47%)
Beleza (-53% -> -44%)
Comércio varejista (-40% -> -28%)
Construção (-33% -> -29%)
Economia Criativa (-68% -> -64%)
Educação (-42% -> -38%)
Energia (-28% -> -9%)
Indústria - outros (-35% -> -28%)
Indústria alimentícia (-43% -> -32%)
Logística e transporte (-50% -> -41%)
Moda (-46% -> -38%)
Oficinas e peças (-32% -> -29%)
Saúde (-30% -> -15%)
Serviços de alimentação (-49% -> -41%)
Serviços empresariais (-30% -> -23%)
Serviços pessoais (-39% -> -26%)
Turismo (-68% -> -48%)

Estáveis:

Piorando:
Ind. Base Tecn. (-29% -> -36%)
Pet shops e vet. (-30% -> -32%)
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Fonte: Pesquisa Sebrae – O impacto da pandemia do coronavírus nos pequenos negócios – 12ª edição. Coleta: 27 de agosto a 01 de setembro de 2021.

8 em cada 10 empresas vendem utilizando PIX
Nos últimos 30 dias, quanto do seu faturamento
veio por meio do Pix?

A sua empresa utiliza PIX para realizar vendas?

22%

23%

24%

19% dos MEI tem
no PIX a principal
forma de
recebimento

9%

4%
7%

10%

7%
9%

18%
22%
25%

4

78%

76%

Mais de 75%

77%

Não

De 51% a 75%

Sim

De 25% a 50%

65%

45%

MEI

MPE

Peq Neg

Comércio : 86%
Construção Civil : 65%

Menos de 25%

54%

10%

6%

8%

MEI

MPE

Peq Neg

Não sei

14

Fonte: Pesquisa Sebrae – O impacto da pandemia do coronavírus nos pequenos negócios – 12ª edição. Coleta: 27 de agosto a 01 de setembro de 2021.

Em alguns segmentos a abrangência do PIX já está acima de 85%
A sua empresa utiliza PIX para realizar vendas?
Percentual de respostas “Sim”
Pet shops e serv. vet.
Saúde
Serviços de alimentação
Beleza
Academias e ativ. físicas
Comércio varejista
Moda
Oficinas e peças auto
Turismo
Artesanato
Total Geral
Indústria alimentícia
Educação
Indústria - Outros
Construção
Economia criativa
Energia
Serviços pessoais
Agronegócio
Serviços empresariais
Indústria de base tecno
Logística e transporte

93%
88%
88%
87%
86%
84%
84%
84%
80%
79%
77%
77%
76%
75%
72%
70%
66%
64%
62%
62%
62%
59%
15

Fonte: Pesquisa Sebrae – O impacto da pandemia do coronavírus nos pequenos negócios – 12ª edição. Coleta: 27 de agosto a 01 de setembro de 2021.

4 em cada 10 MEI usam nota fiscal eletrônica
9 em cada 10 MPE usam nota fiscal eletrônica
Sua empresa usa nota fiscal eletrônica?
7%
6%

13%
22%

14%
Usamos nota fiscal eletrônica tanto nas vendas de
bens, quanto nas vendas de serviços

29%
25%

4

34%

Usamos nota fiscal eletrônica na venda de bens

Usamos nota fiscal eletrônica na venda de serviços
58%

42%
38%

Não usamos nota fiscal eletrônica

11%
MEI

MPE

Peq Neg
16

Fonte: Pesquisa Sebrae – O impacto da pandemia do coronavírus nos pequenos negócios – 12ª edição. Coleta: 27 de agosto a 01 de setembro de 2021.

O preço dos Insumos/mercadoria e dos Combustíveis tem pressionado o custo de 6 em cada 10 empresas.
Insumos/mercadorias pressionam principalmente indústria e comércio, combustível os demais.
Qual desses custos tem pressionado mais o seu negócio
ultimamente?

Qual desses custos tem pressionado mais o seu
negócio ultimamente?

35%
39%

Insumos/mercadoria

62%

49%
Combustível (Gasolina/Etanol/Diesel)

22%

28%

Insumos/mercadoria

25%
47%

13%
15%

Aluguel

11%
10%

Energia elétrica
Internet/telefone
Gás de cozinha
Água
Nenhum dos citados
Não tenho sentido pressão nos custos

36%

2%
2%
2%
1%

MEI

Combustível
(Gasolina/Etanol/Diesel)

Comércio
32%
34%
41%

MPE

0%
0%

Indústria

14%
18%

Serviços
Agropecuária

Construção Civil

6%
5%
8%

2%
3%

16%
14%

Aluguel
2%
7%

17

Fonte: Pesquisa Sebrae – O impacto da pandemia do coronavírus nos pequenos negócios – 12ª edição. Coleta: 27 de agosto a 01 de setembro de 2021.

Insumos/mercadorias são os custos que mais pressionam na maior parte dos segmentos.
Combustível é o custo que mais pressiona o segmento de Logística e transporte.
Insumos/mercadoria

Combustível (Gasolina/Etanol/Diesel)

Indústria - Outros

63%

Logística e transporte

Artesanato

61%

Energia

84%
49%

Aluguel
Academias

Energia elétrica
Academias

34%

Beleza

26%

26%

Turismo

19%

Pet shops e serv. vet.

57%

Agronegócio

43%

Saúde

21%

Agronegócio

17%

Indústria alimentícia

54%

Construção

42%

Educação

20%

Beleza

17%

Serviços de alimentação

52%

Serviços empresariais

Moda

19%

Serviços empresariais

16%

Comércio varejista

51%

Indústria de base tecno

33%

Serviços pessoais

16%

Serviços de alimentação

15%

Serviços pessoais

30%

Indústria de base tecno

16%

Educação

14%

Moda

48%

Oficinas e peças auto

45%

37%

Economia criativa

27%

Oficinas e peças auto

15%

Indústria alimentícia

12%

Indústria de base tecno

40%

Turismo

26%

Turismo

15%

Total Geral

11%

Saúde

40%

Total Geral

26%

Comércio varejista

14%

Artesanato

10%

Beleza

38%

Oficinas e peças auto

25%

Total Geral

14%

Economia criativa

10%

Construção

37%

Educação

23%

Economia criativa

14%

Indústria - Outros

9%

Total Geral

37%

Pet shops e serv. vet.

22%

Energia

13%

Serviços pessoais

9%

Agronegócio

34%

Comércio varejista

20%

Serviços de alimentação

10%

Moda

9%

Comércio varejista

8%

Saúde

8%

Oficinas e peças auto

7%

Pet shops e serv. vet.

7%

Construção

6%

Indústria de base tecno

5%

Logística e transporte

3%

Energia

1%

Energia

30%

Saúde

19%

Serviços empresariais

10%

Serviços pessoais

28%

Indústria - Outros

18%

Pet shops e serv. vet.

10%

Moda

17%

Artesanato

7%

Academias

21%

Economia criativa

19%

Serviços de alimentação

12%

Construção

7%

Turismo

17%

Beleza

12%

Indústria - Outros

5%

Indústria alimentícia

10%

Indústria alimentícia

4%

Artesanato

10%

Logística e transporte

2%

Academias

8%

Agronegócio

2%

Serviços empresariais
Educação

Logística e transporte

14%
10%
5%
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Fonte: Pesquisa Sebrae – O impacto da pandemia do coronavírus nos pequenos negócios – 12ª edição. Coleta: 27 de agosto a 01 de setembro de 2021.

Com melhora no faturamento proporção de empresas que possuem dividas cai.
Como estão as dívidas/empréstimos da sua empresa no momento?
69%

68%

68%

67%

67%

68%

69%

69%

65%

61%

3a edição
Abril/Maio

4a edição
Maio

5a edição
Junho

6a edição
Julho

7a edição
Agosto

8a edição
Setembro

9a edição
Novembro

10a edição
Fevereiro

11a edição
Maio

12a edição
Agosto

Endividamento (adimplente + inadimplente)

65% dos pequenos negócios tem dívidas.
MEI: 60% tem dívidas
MPE: 73% tem dívidas
1ª Ed. 19 a 23/3. 2ª Ed. 4 a 7/4. 3ª Ed. 30/4 a 5/5. 4ª Ed. 29/5 a 2/6. 5ª Ed. 25 a 30/06. 6ª Ed. 27 a 30/07. 7ª Ed. 27 a 31/08. 8ª Ed. 28/09 a 01/10. 9ª Ed. 20 a 24/11. 10ª Ed. 25/2 a 1/3.
11ª Ed 27/05 a 1/6. 12ª Ed 27/08 a 01/09.

Fonte: Pesquisa Sebrae – O impacto da pandemia do coronavírus nos pequenos negócios – 12ª edição. Coleta: 27 de agosto a 01 de setembro de 2021.

19

Com melhora no faturamento inadimplência das empresas volta a cair.
Como estão as dívidas/empréstimos da sua empresa no momento?

Inadimplência

41% 40%
33% 34%

36% 37% 35%

33%

35%

36%
33%

33%

28% 27% 28%

Temos dívidas/empréstimos em aberto e
estamos em dia.
3a edição
Abril/Maio

4a edição
Maio

5a edição
Junho

31% 31%

34%

36%
31%

Temos dívidas/empréstimos em aberto e
estamos em atraso.
6a edição
Julho

7a edição
Agosto

8a edição
Setembro

39%

9a edição
Novembro

32% 32% 31% 33% 33% 32% 31% 31%

35%

Não temos dívidas/empréstimos em aberto.
10a edição
Fevereiro

11a edição
Maio

12a edição
Agosto

31% dos pequenos negócios estão inadimplentes.
MEI: 34% estão inadimplentes.
MPE: 27% estão inadimplentes.
1ª Ed. 19 a 23/3. 2ª Ed. 4 a 7/4. 3ª Ed. 30/4 a 5/5. 4ª Ed. 29/5 a 2/6. 5ª Ed. 25 a 30/06. 6ª Ed. 27 a 30/07. 7ª Ed. 27 a 31/08. 8ª Ed. 28/09 a 01/10. 9ª Ed. 20 a 24/11. 10ª Ed. 25/2 a 1/3.
11ª Ed 27/05 a 1/6. 12ª Ed 27/08 a 01/09.

Fonte: Pesquisa Sebrae – O impacto da pandemia do coronavírus nos pequenos negócios – 12ª edição. Coleta: 27 de agosto a 01 de setembro de 2021.
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A proporção de empresas buscando empréstimo manteve-se
Desde o começo da crise, você já tentou buscar empréstimo para a sua empresa?

70%

62%

61%

54%

46%

49%

50%

48%

51%

50%

49%

Não
Sim

54%

51%

50%

6a edição
Julho

7a edição
Agosto

8a edição
Setembro

52%

MPE: 61%
MEI: 44%

50%

51%

11a edição
Maio

12a edição
Agosto

1ª Ed. 19 a 23/3. 2ª Ed. 4 a 7/4. 3ª Ed. 30/4 a 5/5. 4ª Ed. 29/5 a 2/6. 5ª Ed. 25 a 30/06. 6ª Ed. 27 a 30/07. 7ª Ed. 27 a 31/08. 8ª Ed. 28/09 a 01/10. 9ª Ed. 20 a 24/11. 10ª Ed. 25/2 a 1/3.
11ª Ed 27/05 a 1/6. 12ª Ed 27/08 a 01/09.
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30%

2a edição
Abril

38%

39%

3a edição
4a edição
Abril/Maio
Maio

46%

5a edição
Junho

49%

9a edição 10a edição
Novembro Fevereiro

Fonte: Pesquisa Sebrae – O impacto da pandemia do coronavírus nos pequenos negócios – 12ª edição. Coleta: 27 de agosto a 01 de setembro de 2021.

Manutenção na % de empresas que conseguiram empréstimo
% que conseguiram empréstimo
Percentual de empresas que
conseguiram empréstimo manteve-se.
MEI : 43%
MPE: 63%
31%

11%

14%

16%

18%
8%

16%
11%

11%

53%

26%

27%

39%
34%

22%

21%

52%

18%

19%

5%

6%

2a edição

3a edição

4a edição

5a edição

6a edição

7a edição

8a edição

9a edição

10a edição

11a edição

12a edição

Abril

Abril/Maio

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Novembro

Fevereiro

Maio

Agosto

3%

% de Pequenos que conseguiram empréstimo
% de Pequenos Negócios que conseguiram empréstimo (considerando apenas aqueles que pediram)

1ª Ed. 19 a 23/3. 2ª Ed. 4 a 7/4. 3ª Ed. 30/4 a 5/5. 4ª Ed. 29/5 a 2/6. 5ª Ed. 25 a 30/06. 6ª Ed. 27 a 30/07. 7ª Ed. 27 a 31/08. 8ª Ed. 28/09 a 01/10. 9ª Ed. 20 a 24/11. 10ª Ed. 25/2 a 1/3.
11ª Ed 27/05 a 1/6. 12ª Ed 27/08 a 01/09.

Fonte: Pesquisa Sebrae – O impacto da pandemia do coronavírus nos pequenos negócios – 12ª edição. Coleta: 27 de agosto a 01 de setembro de 2021.

22

Sicoob, Banpará e Sicredi são os que proporcionalmente liberaram mais crédito
Taxa de sucesso na obtenção de crédito

Bradesco

Itaú

25%
26%
29%

27%
31%
14%

22%

20%
Caixa

32%
33%

34%
39%

De maneira geral, houve pequena variação
para cima nas taxas de sucesso.

23%
Banco do
Brasil

23%
Banrisul

12 ed.
ago/21

35%
38%
38%

45%
47%
Banco do
Nordeste

40%
42%

Sicredi

31%

26%

46%
49%

51%
Banpará

11ª ed.
mai/21

41%
33%

Sicoob

31%

28%

52%
49%

61%

10ª ed.
fev/21

Santander

Banco do
Povo

CEF, Banco do Brasil, Itaú e Bradesco continuam sendo os bancos mais procurados.
1ª Ed. 19 a 23/3. 2ª Ed. 4 a 7/4. 3ª Ed. 30/4 a 5/5. 4ª Ed. 29/5 a 2/6. 5ª Ed. 25 a 30/06. 6ª Ed. 27 a 30/07. 7ª Ed. 27 a 31/08. 8ª Ed. 28/09 a 01/10. 9ª Ed. 20 a 24/11. 10ª Ed. 25/2 a 1/3.
11ª Ed 27/05 a 1/6. 12ª Ed 27/08 a 01/09.

Fonte: Pesquisa Sebrae – O impacto da pandemia do coronavírus nos pequenos negócios – 12ª edição. Coleta: 27 de agosto a 01 de setembro de 2021.
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Redução na proporção de empresários preocupados com futuro da sua empresa
Qual das seguintes frases representam melhor a situação que você vive agora?

57%

Ainda tenho muitas
dificuldades para
manter meu negócio

Aflito
“Preocupado com o
futuro”

44%

O pior já passou

Aliviado
“Esperançoso com o
futuro”

24%

Os desafios
provocaram mudanças
que foram valiosas
para o meu negócio

Conformado
“Percebendo o lado
positivo da crise”

Animado com as novas
oportunidades

Animado
“Entusiasmado com o
futuro”

56%

47%
43%

26%

27%

24%

24%

18%

18%
13%
9%

10%

10%

10%

14%

13%

13%

8a edição

9a edição

10a edição 11a edição 12a edição

Setembro

Novembro

Fevereiro

Maio

Estado de espírito do empresário

Agosto

1ª Ed. 19 a 23/3. 2ª Ed. 4 a 7/4. 3ª Ed. 30/4 a 5/5. 4ª Ed. 29/5 a 2/6. 5ª Ed. 25 a 30/06. 6ª Ed. 27 a 30/07. 7ª Ed. 27 a 31/08. 8ª Ed. 28/09 a 01/10. 9ª Ed. 20 a 24/11. 10ª Ed. 25/2 a 1/3.
11ª Ed 27/05 a 1/6. 12ª Ed 27/08 a 01/09.

Fonte: Pesquisa Sebrae – O impacto da pandemia do coronavírus nos pequenos negócios – 12ª edição. Coleta: 27 de agosto a 01 de setembro de 2021.
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44%

56%

Grande redução de pessimismo nos segmentos mais impactados
Proporção de empresários “Aflitos”, preocupados com o futuro
9ª ed.
nov/20

56% 55% 55%

AFLITOS

58%

10ª ed.
fev/21

11ª ed.
mai/21

12ª ed.
ago/21

72%

67% 69%
53%

51%

60% 59%

51%

56% 54%

55% 59%

50%

64% 61%

62%

61%
49%

51%

49% 49%

48%

47%

36%

Artesanato
55%

Economia criativa

Moda

68% 65%
48%

Serviços de alimentação
52%56%
40%
38%

48%

54%

48% 46%

Indústria alimentícia
58%
50%49%
39%

49%

Academias e ativ. físicas

58% 58%
46%

44%

Comércio varejista

48%48%51%
37%

56% 51%

Logística e transporte

Pet shops e serv. vet.

57% 56%

47% 52% 50% 43%

47%

44%

Construção

60%
46%
40%37%

44%

Total Geral

60%65%
55%
36%

42%46%47%
35%

Indústria - Outros

41%43%
32%
30%

Beleza

49% 47% 50%

42%

Serviços pessoais

43%
37%
36%
18%

Oficinas e peças auto

Indústria de base
tecno

Educação

Energia

Turismo

Saúde

Serviços empresariais

Agronegócio
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Fonte: Pesquisa Sebrae – O impacto da pandemia do coronavírus nos pequenos negócios – 12ª edição. Coleta: 27 de agosto a 01 de setembro de 2021.

AFLITOS

Redução no horizonte do retorno a normalidade

Out
2020

Mar
2021

Fev
2021

Jul
2021

Ago
2021

Jul
2021

Jul
2021

Jul
2022

Dez
2021

Set
2021

Nov
2022

Out
2022

Quanto meses o(a) Sr(a). Acha que vai demorar para a situação da economia voltar ao normal? (média)

17
14
10

10

2a edição

3a edição

13

18

16

14
12

11

12

6a edição

7a edição

8a edição

8

1a edição

Março

Abril

Abril/Maio

4a edição

Maio

5a edição

Junho

Julho

Agosto

Setembro

9a edição

Novembro

10a edição

Fevereiro

11a edição

12a edição

Maio

Agosto

O horizonte de normalidade ficou mais próximo, o que revela uma melhora no otimismo em
relação ao futuro.
1ª Ed. 19 a 23/3. 2ª Ed. 4 a 7/4. 3ª Ed. 30/4 a 5/5. 4ª Ed. 29/5 a 2/6. 5ª Ed. 25 a 30/06. 6ª Ed. 27 a 30/07. 7ª Ed. 27 a 31/08. 8ª Ed. 28/09 a 01/10. 9ª Ed. 20 a 24/11. 10ª Ed. 25/2 a 1/3.
11ª Ed 27/05 a 1/6. 12ª Ed 27/08 a 01/09.

Fonte: Pesquisa Sebrae – O impacto da pandemia do coronavírus nos pequenos negócios – 12ª edição. Coleta: 27 de agosto a 01 de setembro de 2021.
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RECAPITULANDO
 Aumento (68% >97%) de locais SEM restrição de circulação de pessoas.

 Aumento (80% >85%)da proporção de empresas que estão funcionando.
 Redução (79% >71%) da proporção de empresas que afirmam que estão sofrendo uma redução no seu
faturamento.
 Redução (-43% > -34%) do impacto médio do faturamento das empresas.
 Quase todos segmentos voltaram a apresentar melhora.
 O preço dos Insumos/mercadoria e dos Combustíveis tem pressionado os pequenos negócios.

 As vendas dos dias dos pais foram piores do que as do ano passado.
 A maioria (77%) das empresas vendem utilizando PIX.

 Redução (69% > 65%) no endividamento e redução na inadimplência.
 Manutenção ( 50% >51%) na proporção de empresas que conseguiram empréstimo.

 Redução (56% >44%) na proporção de empresários preocupados com futuro da sua empresa.
 Melhora (18 meses >16 meses) na expectativa da situação voltar ao normal.
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Fonte: Pesquisa Sebrae – O impacto da pandemia do coronavírus nos pequenos negócios – 12ª edição. Coleta: 27 de agosto a 01 de setembro de 2021.

Equipe UGE
Kennyston Lago
kennyston.lago@sebrae.com.br

A pesquisa O Impacto da
pandemia de corona vírus nos
Pequenos Negócios
é um produto da Unidade de
Gestão Estratégica do Sebrae
Nacional, com apoio da Unidade
de Competitividade e Unidade de
Capitalização e Serviços
Financeiros.

Dênis Nunes
denis.pedro@sebrae.com.br

Marco Bedê
marco.bede@sebrae.com.br

Gabinete Ditec
Rafael Moreira
rafael.moreira@sebrae.com.br

Equipe Competitividade
Alberto Vallim
alberto.vallim@sebrae.com.br

Equipe UCSF
Giovanni Beviláqua
giovanni.bevilaqua@sebrae.com.br

28

18/02/2022 13:20

Recurso - Detalhe Clareza da Solução e Escalabilidade do Projeto - Digital br

 Recurso: Clareza da Solução e Escalabilidade do Projeto

Criado em:
17/02/2022 17:53

Autor:
Bruna de Cássia Licá Freitas

Nesses itens, os avaliadores 2 e 5 atribuíram nota mínima para o método proposto, alegando inconsistência da estratégia em escala, porém não
apresentaram fatos coerentes que justifiquem essa alegação. Sendo assim, apenas em juízo de valor individual. Ressaltamos que estudos já
demonstram que qualificação de mão de obra é fator primordial no sucesso de empresas.
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A Rede Mais Performance - Moda vem, neste ato, interpor Recurso Administrativo contra a pontuação obtida na avaliação da sua proposta,
conforme previsto no Edital.
Recurso Rede Mais Performance-Moda .pdf

Responder Recurso
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1/1

À Banca de Avaliação do EDITAL DE CONCURSO N° 002/2021 – DIGITAL.br
ABDI – Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial
Ref. Recurso Administrativo da proposta da Rede Mais Performance-Moda
EDITAL DE CONCURSO N° 002/2021 – DIGITAL.br PROCESSO Nº CO-CT/001528/2021
A Rede Mais Performance - Moda vem, neste ato, à presença da ABDI interpor Recurso
Administrativo contra a pontuação obtida na avaliação da sua proposta, conforme previsto no Edital
acima referenciado, considerando os fatos e fundamentos a seguir aduzidos:
Quanto ao Critério 2 - Clareza da Solução
Do Fato Discordante – Avaliador 10
Na percepção do Avaliador 10, a solução proposta pela Rede Mais Performance - Moda possui
alguma relação com o problema identificado, mas é insuficiente para sanar/minimizar o
problema.
Citação do Avaliador 10 na sua Justificativa
“Inexiste clareza que uma solução eminentemente de capacitação e aplicação de ferramenta
digital seja suficiente para resolver ou minimizar satisfatoriamente o problema endereçado, uma
vez que existem variáveis sociais, econômicas e culturais que impactam significativamente este
mercado."
Contra-argumento
- Quanto ao fato do avaliador afirmar que “Inexiste clareza que uma solução eminentemente de
capacitação e aplicação de ferramenta digital...”:
1) A solução proposta pelo Projeto Mais Performance – Moda, considera, nas atividades
propostas, uma estratégia composta pela tríade: PESSOAS, PROCESSOS e TECNOLOGIAS,
e não somente ações de capacitação (Pessoas) e aplicação de ferramenta digital
(Tecnologia), como descrito na justificativa. As ações relativas ao pilar Processos, que prevê
a Análise de Capacidade Produtiva de Máquinas e Equipamentos, mapeamento e melhoria de
processos, são base para um processo de gestão industrial assim como para a implantação do
Sistema de Controle e Gerenciamento de Produção, um dos principais recursos de melhoria
de produtividade propostos pelo Projeto.
- Quanto ao fato do avaliador afirmar que “...existem variáveis sociais, econômicas e culturais
que impactam significativamente este mercado”:
1) O programa Digital.BR, voltado para a Transformação Digital, tem, segundo informações
disponíveis no site da ABDI:
• Como público alvo: Micro, pequenas e médias empresas das regiões Norte, Nordeste e
Centro Oeste do país
• Como missão: contribuir para o desenvolvimento da capacidade produtiva, visando a
melhoria da produtividade das empresas atendidas.
• Como objetivo: ampliar as condições e características produtivas das regiões do país que
lidam com grandes desafios econômicos, sociais e tecnológicos.

2) A maior parte das empresas que compõe o público-alvo da proposta do projeto realmente
possuem baixo nível de maturidade digital;
3) Não há evidência clara no projeto, ou em estudos e fontes confiáveis de informações que
as variáveis sociais, econômicas e culturais da população do Estado do RN e deste
mercado, sejam impeditivas à proposição de um projeto de Transformação Digital, objetivo
maior do Programa DIGITAL.br, que visa impactar esses cenários através do apoio a
projetos que mudem realidades. Questionamos o que levou o avaliador a concluir que há
falta de clareza na solução apresentada, baseado apenas nesta suposição/hipótese
carregada de subjetividade;
4) A Capacidade da solução proposta de endereçar o problema identificado foi percebida por
todos os outros avaliadores. Esta percepção é claramente evidenciada pelas notas
atribuídas e justificativa apresentadas, conforme pode ser observado abaixo:
Avaliador
Avaliador 4
Avaliador 5

Avaliador 7

Nota
Comentário
“Nota 2” Não comentou
“Nota 2” “Há clara relação entre o problema, as etapas do projeto e a
implementação das soluções gerenciais e tecnológicas. Projeto
muito bem elaborado e com grande nível de detalhamento”
“Nota 2” “Solução bem desenhada e estruturada, sendo factível a
execução e que soluciona o problema”

Solicitação à Banca de Avaliação
Diante dos pontos acima apresentados, sobretudo do argumento de que as variáveis sociais,
econômicas e culturais comprometem a clareza da solução, solicitamos a revisão da nota
atribuída pelo Avaliador 10 ao presente projeto, alterando-a de “Nota 1” para “Nota 2”.
Quanto ao Critério 3 - Indicadores
Do Fato Discordante – Avaliador 4
Na percepção do Avaliador 4, a proposta apresentada pela Rede Mais Performance - Moda não
apresenta indicadores de monitoramento, somente indicadores de resultado, não permitindo o
acompanhamento adequado e a evolução do projeto e/ou não medindo adequadamente os
resultados
Citação do Avaliador 4 na sua justificativa
“Não há indicadores de monitoramento. Somente indicadores de resultado”
Contra- Argumento
1) Na construção da proposta do projeto Mais Performance - MODA foram apresentados 07
indicadores, para monitoramento, acompanhamento e resultados. Abaixo, seguem os
indicadores utilizados, descritos nos Estágios Piloto e Escala:
•
•
•
•
•

Índice de maturidade digital das empresas beneficiárias;
Cálculo da produtividade das empresas beneficiárias.
Número de líderes inscritos em Programas de Capacitação de maturidade digital
Número de Consultorias Técnicas Realizadas para aumento de produtividade
Porcentagem de Adesão de Empresas

• Número de Sistema de Gestão da produção implementados
• Número de Dispositivos de Contagem Implementados
2) O referencial de pontuação utilizado como parâmetro para avaliação dos requisitos de mérito
para o Critério 3, estabelecidos no Edital, são:
• Nota 0 = Não indicadores estabelecidos
• Nota 1 = Há indicadores, porém não permitem acompanhar adequadamente a evolução do
projeto e/ou não medem adequadamente os resultados.
• Nota 2 = Há indicadores de acompanhamento E/OU de resultados claramente definidos.
3) O edital preconiza a atribuição da “Nota 2” para os casos em que “Há indicadores de
acompanhamento E/OU de resultados”. As conjunções “E/OU” deste texto, deixam claro que a
aplicação desta nota deve ser atribuída sempre que uma proposta apresente PELO MENOS
UM dos tipos de indicadores solicitados (acompanhamento ou resultados). Pelo comentário do
avaliador, percebe-se claramente que o mesmo verificou a existência do indicador de resultado,
o que já recomendaria a aplicação da “Nota 2”, e não a “Nota 1”, como realizado.
4) Os indicadores apresentados na proposta foram reconhecidos, por todos os outros avaliadores,
como indicadores tanto de acompanhamento/monitoramento e/ou de resultados. Esta
percepção é claramente evidenciada pelas notas atribuídas e justificativa apresentadas,
conforme pode ser observado abaixo:
Avaliador

Nota

Comentário

Avaliador 5

“Nota 2” “Muitos e muito bons indicadores de acompanhamento e,
principalmente, de resultados”

Avaliador 7

“Nota 2” “Os indicadores são bem definidos, relacionados as diferentes
etapas do desenvolvimento do projeto”

Avaliador
10

“Nota 2” Não comentou

Solicitação à Banca de Avaliação
Diante dos pontos acima apresentados, solicitamos a revisão da nota atribuída pelo Avaliador 4
ao presente projeto, alterando-a de “Nota 1” para “Nota 2”, em coerência aos critérios
preconizados pela chamada

Considerações Finais
Uma vez concluída a apresentação das nossas contra argumentações, baseadas em dados e fatos,
as quais buscaram tornar claras as informações constantes na proposta da Rede Mais PerformanceModa, solicitamos que a mesma possa ser revista pela Comissão Avaliadora, à luz dos termos ora
apresentados. Cabe ressaltar que tal ação não configura qualquer ação de questionamento quanto a
conduta e/ou capacidade avaliativa da banca. A apresentação deste recurso deseja tão somente que
os pontos discrepantes acima apresentados possam ser revisados, uma vez que, diante dos fatos
apresentados, entendemos estarmos realmente diante de alguns equívocos por parte do Avaliador
10 e 4.

REDE MAIS PERFORMANCE - MODA
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Recurso das notas atribuídas pelos avaliadores n. 3, n. 4 e n. 8, quanto ao MÉRITO da proposta
Recurso ABDI - MID MT - Copia.pdf
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MID – Marketing Industrial Digital do setor têxtil e moveleiro de Mato Grosso

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - CONCURSO Nº 002/2021 – DIGITAL.br

À Banca de Avaliação de projetos da Etapa II do Concurso nº 002/2021 - DIGITAL.br
da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industria – ABDI.

Assunto: Interposição de recurso quanto à avaliação de mérito da proposta de projeto.

Cuiabá-MT, 17 de fevereiro de 2022.

Prezado(a)s,

Diante a divulgação do resultado preliminar do concurso DIGITAL.br, ocorrido
no dia 10 de fevereiro de 2022, venho através desse interpor recurso quanto as notas
atribuídas pelos avaliadores n. 3, n. 4 e n. 8, quanto ao MÉRITO da proposta, conforme
tabela a seguir:

Avaliador Critério

3

3

3

Pontuação

Justificativa avaliador

1 = Há alguma
clareza sobre o
O problema foi
1) Clareza do problema, mas os
definido de maneira
problema
dados e evidências
difusa.
são insuficientes
e/ou desatualizados

1 = Há alguma
relação entre a
solução proposta e
o
problema
2) Clareza da
identificado, mas a
solução
solução
é
insuficiente para
sanar/minimizar o
problema.
0 = Não há
potencial de escala
no projeto. O
5)
número de
Escalabilidade
beneficiários é
do Projeto
limitado e/ou não
há efeito
multiplicador.

Recurso MID MT
O problema não se mostra difuso, uma vez que as evidências abordadas no projeto contemplam uma
pesquisa, que seguiu em anexo na proposta. A pesquisa foi direcionada para os setores têxteis e de
moveleiro, sendo assim considerados dados atuais e relevantes que descrevem o cenário do Marketing
Digital de Mato Grosso. Na proposta descreve-se no item Evidências "A principal evidência que
demostra a existência do problema é a pesquisa primária realizada previamente com o setor têxtil e
moveleiro de Mato Grosso. Identificou-se que 90% das empresas pesquisadas utilizam marketing digital,
contudo somente 60% utilizam marketing para divulgar a marca, sendo que 50% dessas não conhecem
o perfil dos seus clientes, evidenciando assim a necessidade de mapear e conhecer a persona. Já em
relação a mapear a jornada do consumidor, 80% das empresas não realizam o acompanhamento da
compra, 40% não possuem estratégia para divulgar seu conteúdo e, 100% das organizações não
mensuram os resultados das aplicação de Marketing Digital, isso demostra a necessidade da execução
do marketing digital de maneira profissional.
Em relação ao maiores desafios do Marketing Digital 70% dos entrevistados relataram dificuldades em
fazer gestão eficiente das redes sociais, 60% em medir retorno, 60% em produzir conteúdo por falta de
conhecimento de estratégia e 50 % em produzir conteúdo por falta de tempo. Desta forma, quando os
empresários do setor foram sobre cursos e consultorias de Marketing Digital 100% deles demostraram
interesse. Ainda, se ressalta que todos os empresários do setor reconhecem que as ferramentas de
marketing digital podem trazer vantagem competitiva para a organização.".

Há um relacionamento
parcial da solução com
o problema como um
todo. A solução ataca
apenas uma parte da
baixa
maturidade
digital do públicoalvo.

O projeto contempla os quatro níveis de maturidade digital, propondo solucionar problemas em qualquer
nível de maturidade encontrado nos diagnósticos efetuados no decorrer do projeto. A customização
permitirá o atendimento das necessidades organizacionais de qualquer nível de maturidade digital que a
mesma se encontra. Na proposta descreve-se: "Já a etapa de mentoria foi desenvolvida com uma base
pré-estabelecida para elaborar o Plano de Marketing Digital (de acordo com o nível de maturidade) que
faz com que a mesma seja de fácil replicação. Tal etapa também busca soluções voltadas as
especificidades de cada indústria, possuindo assim os planos base que podem ser modificados de acordo
com as necessidades digitais de cada empresa.".

Atendimento
customizado por
empresa impede a
escalabilidade do
projeto.

A escalabilidade se atém a capacidade de uma organização ou sistema de crescer e atender as demandas
sem perder a qualidade. Isso posto, o projeto possui uma escalabilidade plausível, uma vez que o
resultado do Plano de Marketing visa atender as diferentes necessidades das empresas de forma
customizada para cada nível de maturidade digital, conforme descrito na proposta. Porém, a execução
seguirá as mesmas metodologias e etapas (diagnóstico, Capacitação em Marketing Digital, consultoria
e elaboração do Plano de Marketing Digital) para todas as empresas participantes, tornando assim
possível a escalabilidade.

Avaliador Critério

Justificativa avaliador

Recurso MID MT

4

O problema trata de
industriais em geral
não segmentando em
setores

Conforme descrito no item Evidência, a pesquisa prévia realizada nos setores têxtil e moveleiro
descrevem "A principal evidência que demostra a existência do problema é a pesquisa primária realizada
previamente com o setor têxtil e moveleiro de Mato Grosso.".

4

8

Pontuação
1 = Há alguma
clareza sobre o
problema, mas os
1) Clareza do
dados e evidências
problema
são insuficientes
e/ou
desatualizados.
1 = Há
indicadores, porém
não permitem
acompanhar
3) Indicadores adequadamente a
evolução do
projeto e/ou não
medem
adequadamente

1 = Há
indicadores, porém
não permitem
acompanhar
adequadamente a
3) Indicadores
evolução do
projeto e/ou não
medem
adequadamente os
resultados

Não é apresentado
indicadores de
monitoramento

Conforme descrito no projeto, o item Indicador IED permite o acompanhamento em todos as etapas do
projeto, evitando-se assim evasões. Descreve-se: "Com o intuito de acompanhar o envolvimento das
empresas participantes do projeto, em relação as medidas implantadas para o aumento do nível de
maturidade digital dessas, foi desenvolvido três índices, para formar o Índice de Envolvimento Digital
(IED)
sendo
eles:
• Participação nas atividades programadas, presenciais e on-line;
• Indicador de desempenho, mostra se as tarefas do planejamento de marketing digital estão sendo
cumpridas;
• Indicador de efetividade possui o intuito de medir se as metas estipuladas no projeto foram atingidas
ou
não.
Desta maneira foi utilizado a definição de Neiva (2000), para definir esses índices de acordo com a
equação:
I= 1/M ∑ (1/n ∑( Eij = Escore da i-ésima variável do indicador/ E max i = Escore máximo da i-ésima
variável)

O indicador apontado
não permite
acompanhar
adequadamente a
evolução do projeto

Aonde:
I: Se trata de cada indicador
Eij = Escore da i-ésima variável do indicador;
E max i = Escore máximo da i-ésima variável;
i = Variáveis que compõem o indicador;
j = Empresas;
Tais índices além de comporem o IED, possuem o intuito de acompanhar e buscar soluções no
desenvolvimento das ativadas como forma de identificar possíveis evasões envidando-as, e auxiliar para
o alcance das metas de maturidade digital estabelecidas".

Avaliador Critério

8

Pontuação

1 = Há metas,
porém não são
4) Metas do
SMART e/ou não
Projeto
estão associadas
aos indicadores.

Justificativa avaliador

Há meta, porém não é
Smart.

Recurso MID MT
O avaliador relata que "Há meta, porém não é Smart.", entretanto a definição no edital de meta Smart é
de
"Definição
de
metas
associadas
aos
indicadores definidos no projeto, que sejam específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e temporais
(SMART)". Nesse sentido a proposta do MID-MT contempla todos os pontos. Específicas: foram
estipulados percentuais de aumento dos níveis de produtividade e maturidade digital, assim como os de
produtividade. Mensurável: estão atribuídas a metodologia da ABDI, na qual contemplam por meio do
diagnóstico os quatro níveis de maturidade, em dois momentos do projeto. O projeto também abrange
um método próprio para mensurar a participação das empresas a fim de verificar o nível de engajamento
nas atividades do Plano Estratégico de Marketing. Atingíveis: as metas são atingíveis uma vez que se
buscou base na literatura para o desenvolvimento das mesmas, conforme apresentado no item Metas, de
acordo com tais autores Tadeu et al.(2009), ABDI (2021), Pletsch (2020), Boston Consulting Group.
S.d. (2018) e Brynjolfsson (2011). Além disso, o projeto contemplou a mobilização e sensibilização dos
setores escolhidos. Relevantes: os setores escolhidos para o projeto (indústria têxtil e moveleira) vem
passando por dificuldades, principalmente por causa da pandemia. Nesse cenário, o conhecimento e
prática do marketing digital são essenciais para o crescimento e desenvolvimento do setor. Temporais:
foram especificadas métricas temporais para verificar os indicadores de maneira que o T0 trata-se do
marco inicial do projeto e T1 contempla o segundo diagnóstico que irá mensurar o aumento do nível de
maturidade digital e produtividade das empresas participantes. Conforme descrito no projeto: "As
intervenções serão desenvolvidas considerando:
• T0 (tempo zero): mensuração inicial que tem a finalidade de retratar a maturidade digital do público
alvo;
• T1 (tempo um): mensuração final que será realizada após a implementação e desenvolvimento do
projeto com a finalidade de mensurar se os resultados relacionados a maturidade digital foram
alcançados.
Os diagnósticos serão elaborados a partir dos resultados obtidos pelas empresas que farão adesão ao
projeto, com o intuito de retratar a situação relacionada à maturidade digital a partir do instrumento de
avaliação desenvolvido pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI). Toda a
aplicação do instrumento será realizada em formato presencial para potencializar o diagnóstico." e "A
partir dos resultados encontrados em T1 (tempo um): Após a implantação dos Planos Estratégicos de
Marketing Digital será realizada uma nova aplicação do diagnóstico de Maturidade Digital da ABDI a
fim de mensurar os resultados alcançados. Serão apresentados relatórios em formato Power BI (Business
Intelligence) e Relatório Final para melhor comparação dos dados". Conforme descrito no item
Intervenções Previstas na proposta: "Após a implantação dos Planos Estratégicos de Marketing Digital
será realizada uma nova aplicação do diagnóstico de maturidade digital da ABDI a fim de mensurar os
resultados alcançados".

Diante dos dados apresentados, solicitamos que a Banca de Avaliação reconsidere
os pontos apresentados na tabela acima, revisando as notas atribuídas, pois acreditamos
que o projeto contempla os pontos questionados pelos avaliadores. Ainda ressaltamos que
o projeto MID- MT, trata-se de uma ação que possibilita o fortalecimento dos Arranjos
Produtivos Locais (APL), dos setores moveleiro e têxtil, promovendo assim a matriz
produtiva, tendo como externalidade o crescimento e desenvolvimento do estado de Mato
Grosso.

Atenciosamente,

MID – Marketing Industrial Digital do setor têxtil e moveleiro de Mato Grosso
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 Recurso: Interposição de recurso às notas dadas pelos avaliadores nº 1 e 9.

Criado em:
15/02/2022 05:03

Autor:
Diego Moura

Em face a divulgação do Resultado Preliminar da Etapa II do concurso DIGITAL.br, na noite da última quinta-feira, 10 de fevereiro de 2022, venho
através dessa interpor recurso às notas dadas pelos avaliadores nº 1 e nº 9, quanto ao MÉRITO da proposta de projeto apresentada pela Rede
Pernambucana de Inovação Tecnológica, conforme documento anexo.
ABDI - Interposição de Recurso (Etapa II).pdf

Responder Recurso

https://digitalbr.abdi.com.br/admin/project/appeal/1

1/1

REDE PERNAMBUCANA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - CONCURSO Nº 002/2021 – DIGITAL.br

À presidência da Banca de Avaliação de projetos da Etapa II do Concurso nº 002/2021 - DIGITAL.br
da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industria – ABDI.
Ref.: Interposição de recurso quanto à avaliação de mérito da proposta de projeto.
Recife-PE, 15 de fevereiro de 2022.
Prezado(a)s,
Em face a divulgação do Resultado Preliminar da Etapa II do concurso DIGITAL.br, na noite da última
quinta-feira, 10 de fevereiro de 2022, venho através dessa interpor recurso às notas dadas pelos
avaliadores nº 1 e nº 9, quanto ao MÉRITO da proposta de projeto apresentada pela Rede
Pernambucana de Inovação Tecnológica, conforme tabela abaixo:
ID
1
2
3
4
5
6

Critério
Clareza do problema
Clareza da solução
Indicadores
Metas de projeto
Escalabilidade do projeto
Números de empresas beneficiadas

Peso

Pontuação

5
5
4
4
5
4

0a 2
0a2
0a2
0a2
0a2
0a2

Avaliador
1

5

6

9

44

54

54

49

Seguem abaixo os entendimentos e justificativas para apreciação e decisão da Presidência:




Embora a tabela publicada no resultado preliminar não indique a pontuação por critério,
percebe-se que 3 dos 4 avaliadores (75%) conceberam pontuação máxima (2) em 5 dos 6
critérios de avaliação. Portanto, o avaliador nº 1 foi único a pontuar de forma individual um
dos critérios (ID 1, 2 ou 5) com nota = 1, expondo sua subjetividade na análise do projeto;
Igualmente ao item destacado acima, 2 dos 3 avaliadores (50%) conceberam pontuação geral
máxima (54) a proposta de projeto. O decréscimo de pontuação dos avaliadores nº 1 e nº 9,
notas 44 e 49 respectivamente, refere-se aos critérios ID 1, 2 e/ou 5, todavia:
o

ID 1 - Clareza do Problema: O problema está claramente definido, quando se expõem os
benefícios da manutenção preditiva, que utiliza conceitos da Indústria 4.0, em detrimento
da manutenção preventiva. Os dados que evidenciam a problemática de forma concisa
foram extraídos de fontes fidedignas e atuais, conforme listado a baixo:

 Associação Brasileira de Manutenção (ABRAMAN,2017 e 2019);
 Confederação Nacional da Indústria (CNI, 2020 e 2022);
 Agência Brasileira de Desenvolvimento Industria (ABDI, 2017 e 2021);
 Universidade Federal de Pernambuco (UFPE, 2013); e
 Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (ABIMAQ, 2021).
_________________________________
Recurso interposto de acordo com o itens 9.7.10; 17.4; 17.5; e 17.6 do EDITAL DE CONCURSO N°
002/2021 – DIGITAL.br PROCESSO Nº CO-CT/001528/2021 e de acordo com o prazo divulgado no
Comunicado II – Novo Cronograma, publicado em 13/12/2021.

REDE PERNAMBUCANA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

o

ID 2 - Clareza da Solução: A solução está intrinsicamente relacionada a problemática
supracitada e é apresentada na forma de uma “Plataforma de software como Serviço
(PaaS), em nuvem, baseada em modelos preditivos, para monitorar e falhas de máquinas
e equipamentos rotativos, através de sensoriamento IIoT das variáveis de vibração e
temperatura”. Claramente a solução resolverá o problema em questão, caso desenvolvida
e implantada, inclusive com precedentes.
ID 5 - Escalabilidade do Projeto: O número de beneficiários é abrangente, já que é
previsto inicialmente atendimento a 120 empresas na fase de escala, conforme proposta
de projeto. Por fim, o projeto tem altíssimo potencial de escalabilidade, “podendo
facilmente atingir um número maior de empresas, de diversos portes e segmentos
econômicos em qualquer região do Brasil ou do mundo. Por se tratar de uma plataforma
PaaS, ou seja, software como Plataforma em nuvem e disponível via web, logo a
escalabilidade da solução exige pouquíssimo esforço e custos adicionais”

Diante do exposto, solicitamos que a Banca de Avaliação reconsidere sua decisão e revise as notas dos
avaliadores nº1 e 9. Certos de que podemos contribuir de forma extremamente relevante na
promoção da Transformação Digital de micro, pequenas e médias empresas dos setores econômicos
secundário e terciário do Estado de Pernambuco.
Atenciosamente,

Diego Moura Vieira
___________________________

Assinado de forma digital por Diego Moura Vieira
Dados: 2022.02.15 04:47:36 -03'00'

Rede Pernambucana de Inovação Tecnológica
(81) 9.8737-7780

_________________________________
Recurso interposto de acordo com o itens 9.7.10; 17.4; 17.5; e 17.6 do EDITAL DE CONCURSO N°
002/2021 – DIGITAL.br PROCESSO Nº CO-CT/001528/2021 e de acordo com o prazo divulgado no
Comunicado II – Novo Cronograma, publicado em 13/12/2021.

REDE PERNAMBUCANA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - CONCURSO Nº 002/2021 – DIGITAL.br

À presidência da Banca de Avaliação de projetos da Etapa II do Concurso nº 002/2021 - DIGITAL.br
da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industria – ABDI.
Ref.: Interposição de recurso quanto à avaliação de mérito da proposta de projeto.
Recife-PE, 15 de fevereiro de 2022.
Prezado(a)s,
Em face a divulgação do Resultado Preliminar da Etapa II do concurso DIGITAL.br, na noite da última
quinta-feira, 10 de fevereiro de 2022, venho através dessa interpor recurso às notas dadas pelos
avaliadores nº 1 e nº 9, quanto ao MÉRITO da proposta de projeto apresentada pela Rede
Pernambucana de Inovação Tecnológica, conforme tabela abaixo:
ID
1
2
3
4
5
6

Critério
Clareza do problema
Clareza da solução
Indicadores
Metas de projeto
Escalabilidade do projeto
Números de empresas beneficiadas

Peso

Pontuação

5
5
4
4
5
4

0a 2
0a2
0a2
0a2
0a2
0a2

Avaliador
1

5

6

9

44

54

54

49

Seguem abaixo os entendimentos e justificativas para apreciação e decisão da Presidência:




Embora a tabela publicada no resultado preliminar não indique a pontuação por critério,
percebe-se que 3 dos 4 avaliadores (75%) conceberam pontuação máxima (2) em 5 dos 6
critérios de avaliação. Portanto, o avaliador nº 1 foi único a pontuar de forma individual um
dos critérios (ID 1, 2 ou 5) com nota = 1, expondo sua subjetividade na análise do projeto;
Igualmente ao item destacado acima, 2 dos 3 avaliadores (50%) conceberam pontuação geral
máxima (54) a proposta de projeto. O decréscimo de pontuação dos avaliadores nº 1 e nº 9,
notas 44 e 49 respectivamente, refere-se aos critérios ID 1, 2 e/ou 5, todavia:
o

ID 1 - Clareza do Problema: O problema está claramente definido, quando se expõem os
benefícios da manutenção preditiva, que utiliza conceitos da Indústria 4.0, em detrimento
da manutenção preventiva. Os dados que evidenciam a problemática de forma concisa
foram extraídos de fontes fidedignas e atuais, conforme listado a baixo:

 Associação Brasileira de Manutenção (ABRAMAN,2017 e 2019);
 Confederação Nacional da Indústria (CNI, 2020 e 2022);
 Agência Brasileira de Desenvolvimento Industria (ABDI, 2017 e 2021);
 Universidade Federal de Pernambuco (UFPE, 2013); e
 Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (ABIMAQ, 2021).
_________________________________
Recurso interposto de acordo com o itens 9.7.10; 17.4; 17.5; e 17.6 do EDITAL DE CONCURSO N°
002/2021 – DIGITAL.br PROCESSO Nº CO-CT/001528/2021 e de acordo com o prazo divulgado no
Comunicado II – Novo Cronograma, publicado em 13/12/2021.

REDE PERNAMBUCANA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

o

ID 2 - Clareza da Solução: A solução está intrinsicamente relacionada a problemática
supracitada e é apresentada na forma de uma “Plataforma de software como Serviço
(PaaS), em nuvem, baseada em modelos preditivos, para monitorar e falhas de máquinas
e equipamentos rotativos, através de sensoriamento IIoT das variáveis de vibração e
temperatura”. Claramente a solução resolverá o problema em questão, caso desenvolvida
e implantada, inclusive com precedentes.
ID 5 - Escalabilidade do Projeto: O número de beneficiários é abrangente, já que é
previsto inicialmente atendimento a 120 empresas na fase de escala, conforme proposta
de projeto. Por fim, o projeto tem altíssimo potencial de escalabilidade, “podendo
facilmente atingir um número maior de empresas, de diversos portes e segmentos
econômicos em qualquer região do Brasil ou do mundo. Por se tratar de uma plataforma
PaaS, ou seja, software como Plataforma em nuvem e disponível via web, logo a
escalabilidade da solução exige pouquíssimo esforço e custos adicionais”

Diante do exposto, solicitamos que a Banca de Avaliação reconsidere sua decisão e revise as notas dos
avaliadores nº1 e 9. Certos de que podemos contribuir de forma extremamente relevante na
promoção da Transformação Digital de micro, pequenas e médias empresas dos setores econômicos
secundário e terciário do Estado de Pernambuco.
Atenciosamente,

Diego Moura Vieira
___________________________

Assinado de forma digital por Diego Moura Vieira
Dados: 2022.02.15 04:47:36 -03'00'

Rede Pernambucana de Inovação Tecnológica
(81) 9.8737-7780

_________________________________
Recurso interposto de acordo com o itens 9.7.10; 17.4; 17.5; e 17.6 do EDITAL DE CONCURSO N°
002/2021 – DIGITAL.br PROCESSO Nº CO-CT/001528/2021 e de acordo com o prazo divulgado no
Comunicado II – Novo Cronograma, publicado em 13/12/2021.
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 Recurso: Recurso Projeto 000067 - Rota Digital da Moda Goiana

Criado em:
17/02/2022 19:51

Autor:
Gracielle Guedes dos Santos

A Rede ROTA DIGITAL DA MODA GOIANA, vem através deste, interpor Recurso Administrativo contra a pontuação obtida na avaliação da sua
proposta, conforme previsto no Edital.
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO -Rota Digital da Moda Goiana.pdf

Responder Recurso

https://digitalbr.abdi.com.br/admin/project/appeal/14
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INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - CONCURSO Nº 002/2021 – DIGITAL.br
(De acordo com o item 9.7.10; 17.4; do EDITALreferido)

À Banca de Avaliação de projetos da Etapa II do Concurso nº 002/2021 - DIGITAL.br
da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industria – ABDI.

Assunto: Interposição de recurso quanto à avaliação de mérito da proposta de projeto
ROTA DIGITAL DA MODA GOIANA

Goiânia, 17 de fevereiro de 2022.

Prezado(a) avaliador,

De acordo com o Resultado Preliminar divulgado pela Agência Brasileira de Desenvolvimento
Industrial – ABDI, no dia 10 de fevereiro de 2022, viemos através deste documento interpor
recurso à nota dada pelo avaliador nº 3 no item Escalabilidade do Projeto, em referência à
Proposta: Rota Digital da Moda Goiana – Protocolo 000067.

De acordo com o exposto, segue abaixo nossas justificaficativas para análise e apreciação da
avaliação realizada pelo avaliador nº3 referente a iD 5 – Escalabilidade do projeto:

5) Escalabilidade do Projeto: Potencial de replicação do projeto (efeito multiplicador). Indica a
capacidade de uma intervenção de ser replicada e atingir um número maior de empresas, de
diversos portes e segmentos econômicos e/ou outras regiões.
Referencial de pontuação: 0 = Não há potencial de escala no projeto. O número de beneficiários
é limitado e/ou não há efeito multiplicador.
2 = O projeto tem potencial de escala. O número de beneficiários é abrangente e há capacidade
de replicação para um númeromaior de empresas, segmentos e outras regiões.

Nota do avaliador: 0
Justificativa do avaliador: O projeto tem baixo efeito multiplicador, dado o foco customizado
por empresa em determinadas etapas do projeto.

Contra-Argumento

O projeto proposto é passível de escalabilidade visto que mesmo com um foco customizado por
empresa as etapas poderão ser realizadas de forma “presencial e/ou online, individual e/ou
coletivas”, conforme citado no item Solução do projeto.
Destacamos ainda que, a sólida experiência das instituições parceiras neste certame possibilitam
uma quantidade significativa de consultores especialistas que serão os multiplicadores e atores
essenciais na escala do referido projeto.
Um ponto que fortalece a escala é a facilidade ao qual o formato de atendimnento online
proporciona, fazendo com que a equipe técnica de consultores consigam otimizar os atendimentos
sem a necessidade de descolamento, possibilitando a participação de empresas de qualquer
município do Estado de Goiás.

A escalabilidade do projeto se faz possível já que considerando “o segmento de moda somam
no Estado de Goiás somente o setor industrial a somatória de 3.647 empreendimentos”
“Em Goiás, as indústrias de produtos têxteis, confecções, artigos do vestuário, fabricação de
couros, artefatos de couro, artigos para viagens, calçados e cosméticos, em conjunto, somam
3.647 empresas, empregando formalmente 31.289 pessoas. Pouco mais de metade desses
empregos (55%), num total de 17.164 vagas, concentra-se nos polos de Goiânia, Aparecida
de Goiânia, Jaraguá, Anápolis e Inhumas, que agregam perto de 70% das empresas daqueles
setores
(num
total
de
2.571
empreendimentos).”
Levando em conta o setor de Comércio, que também será beneficiado com o projeto, o
número de empresas é ainda maior:
“Somente a Região da Rua 44, setor estratégico localizado na capital Goiânia, conta hoje
com 14.760 (quatorze mil setecentas e sessenta) lojas físicas em 102 (cento e dois)
empreendimentos, entre shoppings e galerias.”
Para complementar, em sua etapa de escala o Projeto Rota Digital da Moda Goiana pretende
beneficiar 122 empresas.

Sendo assim diante do apresentado, solicitamos que a Banca de Avaliação possa gentilmente
revisar a decisão da nota do avaliador nº 3.
Nosso objetivo é contribuir com as micro e pequenas empresas do Setor de Moda, dos
segmentos de Comérico e Indústria do Estado de Goias, permitindo que a Transformação
Digital possa chegar até elas, tornando-as mais competitivas e sustentáveis.

Atenciosamente,

Equipe Rota Digital da Moda Goiana
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Interposição de Recurso referente a divulgação do resultado obtido pela Sandbox Indústria Inteligente.
RECURSO - Sandbox Indústria Inteligente.pdf
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Sandbox Indústria Inteligente
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - CONCURSO Nº 002/2021 – DIGITAL.br

À ABDI – AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

Aos cuidados do Presidente da Comissão Permanente de Licitação e a Banca de
Avaliação de Projetos.

Referente a Divulgação dos Resultados da Seleção do Concurso Nº 002/2021 –
DIGITAL.br,

Como representante do projeto “Sandbox Indústria Inteligente”, submetido
no referido concurso, doravante Recorrente, vem, respeitosamente, perante V. S.ª,
interpor recurso quanto ao resultado obtido deste projeto com as notas e
justificativas atribuídas pelos avaliadores identificados pelos números 4, 7, 8 e 10.
Critério: 1 - Clareza do problema: Apresentação de dados e informações que
demonstrem com clareza o problema a ser endereçado no âmbito deste Edital.
Avaliador: 8
Pontuação concedida pelo Avaliador: 1
Justificativa apresentada pelo Avaliador: O problema trazido é pouco claro. Os
dados não foram suficientes para tornar o problema bem definido.
Interposição do Proponente: No que tange a descrição do Problema é citado na
escrita que: "Os modelos de negócio têm sofrido metamorfoses a cada ano, devido
ao aumento do uso de tecnologias no dia a dia da gestão. Quando essas mudanças
não são absorvidas pelos pequenos e médios negócios, surge a possibilidade
considerável da perda de competitividade."

1

A respeito dos dados que definem o problema, buscou-se embasar através de: "De
acordo com a pesquisa “Transformação Digital nas MPE”, realizada pelo Sebrae,
66% das empresas estão usando o WhatsApp para se comunicar com os clientes e
51% acessam o Facebook. É notável o aumento, presença e importância da
internet para a realidade." O entendimento de que existe a necessidade de inserção
de público alvo no ambiente digital, arremata-se através do parágrafo que se
segue: "O problema central apresenta-se, a partir da decisão dos pequenos e
médios negócios em aderir à transformação digital. A partir daí iniciam a dura
jornada de formação de time com mindset voltado à inovação. Normalmente, os
times desempenham seus papéis no movimento tradicional da empresa, que na
disrupção precisam ser ainda mais refinados."
Diante do exposto solicita-se revisão da nota, considerando que é apresentado
com clareza o Problema, no âmbito deste Edital.

Avaliador: 10
Pontuação concedida pelo Avaliador: 0
Justificativa apresentada pelo Avaliador: Das informações apresentadas infere-se
que os problemas que o projeto piloto pretende atacar são muito amplos e
abrangentes, pois incluem consultoria e a qualificação da mão de obra para
transformação digital, visando a solução proposta de mudança de mentalidade das
empresas, com objetivo de se tornarem mais modernas e acompanharem os
avanços tecnológicos.
Interposição do Proponente: Entende-se que foi apresentado o problema
específico na seguinte descrição: “O problema central apresenta-se, a partir da
decisão dos pequenos e médios negócios em aderir à transformação digital. A
partir daí iniciam a dura jornada de formação de time com mindset voltado à
inovação. Normalmente, os times desempenham seus papéis no movimento
tradicional da empresa, que na disrupção precisam ser ainda mais refinados são
2

alicerces para que a transformação digital aconteça de maneira efetiva, é a raiz que
inicia a solução do problema. A partir daí, percebe-se a necessidade de
estruturação de metodologias que possam testar e validar inovações, a partir da
ideação até a sua idealização.” Vale ressaltar que foi apresentado em grau de
grandeza quais são os principais problemáticas que as micro, pequenas e médias
empresas sofrem para realizarem o processo de transformação digital: “Se a
qualificação da mão-de-obra é o problema número 1, construir e amadurecer a
inovação, em ambiente de teste seguro, com velocidade é o problema 2, pois
jogar-se no mercado sem uma metodologia de desenvolvimento de inovação,
torna-se um risco tão grande para a empresa, quanto não ter presença digital. De
maneira geral, a transformação digital não resume-se à presença no ambiente
virtual. Buscar adequar-se às estruturas ASG (Ambiental, Social e Governança), em
modelos como o varejo Phygital, dentre outros modelos de negócio, torna-se muito
relevante, independente do porte das empresas. O problema 3, é a ausência de
plataformas empresariais, que possam permitir que a implementação de ações no
viés da transformação digital, tenham seus riscos avaliados e mensurados, de
maneira prática e pontual, com todos os tipo de inovação (produto, processo,
marketing, organizacional) sendo extremamente necessário colocá-los na “bancada
de pesquisa”, considerando as fases de amadurecimento que forem necessárias
para torná-la viável.”.
Verifica-se também concordância com a clareza exposta em texto ao verificar a
seguinte menção: “A mudança do mindset dos times das empresas são o pilar para
implementação do Projeto, partindo do pressuposto de que sem as pessoas, não
há ambiente para transformação digital. Entendemos como positiva a amplitude e
abrangência do que pretendemos atacar, pois são complementares, justamente no
cenário em que não temos mão-de-obra suficiente nas empresas para dedicação a
seu business core e a processos inovadores. A inovação como pressuposto para o

3

desenvolvimento empresarial, como cultura implementada de maneira mais
didática, acarretará no amadurecimento dos itens contemplados no problema.
Além disso, como dois avaliadores 4 e 7 e deram nota “2” em nossa problemática e
outro nos classificou nota “0”, torna-se incoerente a justificativa apresentada pelo
avaliador 10.
Diante do exposto solicita-se revisão da nota, considerando que fora apresentado
com clareza o Problema, no âmbito deste Edital.

Critério: 2 - Clareza da solução: Capacidade da solução proposta de endereçar o
problema identificado.
Avaliador: 4
Pontuação concedida pelo Avaliador: 1
Justificativa apresentada pelo Avaliador: Não define as áreas da empresa que
serão objeto de transformação digital.
Interposição do Proponente: A metodologia contempla atendimento de maneira
geral, nas áreas de gestão empresarial, partindo do pressuposto da aplicação do
diagnóstico de maturidade, considerando a empresa como organismo que
necessita atuar de maneira uníssona. Conforme descrito no texto apresentado, as
etapas contemplam avanços à medida que as ações vão sendo implementadas,
conforme a descrição que segue: "o primeiro passo para transformar sua empresa
digitalmente é identificar em qual estágio de avanço ela se encontra. Geralmente,
as organizações podem ser classificadas em quatro fases digitais:
1ª Fase: Na fase mais carente de desenvolvimento se encontram as empresas com
alta adesão dos processos analógicos e resistência do grupo gestor a investir em
novos instrumentos.
2ª Fase: Nesta fase encontram-se os ambientes que já estão em processo prático
de implementação de suas tecnologias, mas que contemplam baixa interação entre
os colaboradores.
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3ª Fase: Aqui se encontram as empresas onde já existe uma integração tecnológica
entre os envolvidos e diferentes setores, no entanto, as tecnologias utilizadas ainda
não atendem às expectativas da empresa. Nesse caso, os gestores devem solicitar
estudos de aplicabilidade de novas tecnologias.
4ª Fase: Na quarta fase estão as empresas mais desenvolvidas, aquelas que
atingiram o grau máximo de transformação digital, empregando em seus
processos, tecnologias altamente eficientes, aliadas a uma harmoniosa interação
entre os diferentes.
Ainda sobre as áreas das empresas, sempre orientados pelo diagnóstico inicial de
maturidade citamos que: SANDBOX INDÚSTRIA INTELIGENTE, cujo objetivo é
ofertar uma plataforma (física e digital) de testes em soluções de transformação
digital, nas diversas áreas de gestão empresarial, contribuindo para a digitalização
dos processos em ambiente controlado, mensurando riscos para implementação de
inovações nas empresas participantes do piloto. O intuito é contemplar pequenas
empresas,

médias

empresas

e

startups

presentes

nos

programas

de

pré-aceleração do Estado."
Como observado acima, o projeto define em sua essência que cada empresa deve
ser analisada em sua individualidade, assim como cada modelo de negócio possui
suas particularidades não podemos definir um padrão de áreas que serão
trabalhadas, por isso a importância do diagnóstico inicial para que com base nos
resultados seja crível em priorizar e avaliar a viabilidade das ações, para que assim,
possa se determinar o melhor processo de trabalho com cada empresa, tornando a
metodologia de transformação digital flexível e adaptável a qualquer organização,
independente do porte da empresa, segmento de atuação e modelo de gestão ao
se tratar de transformação digital.
Diante do exposto, solicita-se revisão da nota, considerando que foram
apresentadas com clareza a Solução, no âmbito deste Edital.
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Avaliador: 8
Pontuação concedida pelo Avaliador: 1
Justificativa apresentada pelo Avaliador: Há alguma relação entre o problema,
mas a proposta não pareceu ser suficiente para sanar o problema.
Interposição do Proponente: Considera-se essa análise subjetiva no entendimento
de que estamos analisando um projeto piloto, útil para mensuração dos riscos e
resolução de problemas, contudo, no que tange a efetividade, podemos mensurar
somente após a execução.

Avaliador: 10
Pontuação concedida pelo Avaliador: 0
Justificativa apresentada pelo Avaliador: A solução apresentada de disponibilizar
uma plataforma (física e digital) de soluções para transformação digital, nas
diversas áreas de gestão empresarial, está longe de resolver parte do problema
identificado, pois envolve questões econômicas, sociais e culturais que não podem
ser resolvidas por uma plataforma.
Interposição do Proponente: O que é uma sandbox?
A sandbox é uma plataforma de testes onde as aplicações podem ser alteradas
sem interferir no meio de produção. Nela, os desenvolvedores podem executar
todas as operações de mudanças experimentais que vão garantir o bom
funcionamento da solução, evitando danos que possam prejudicar o sistema ou o
compliance das empresas.
As informações inseridas costumam ser fictícias, evitando prejuízos aos dados reais
do negócio. Ao mesmo tempo, elas ficam protegidas do ambiente de produção, não
podendo ser visualizadas por quem está do outro lado da plataforma.
As sandboxes replicam as funcionalidades e os códigos para testar os programas
devidamente, criando um ambiente para os desenvolvedores expandirem a
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criatividade. Os profissionais podem então desenvolver novas funções e testar a
aplicabilidade antes de enviá-las para o ecossistema real de produção.
Instituída pelo Decreto nº 9.319, de 21 de março de 2018, e suas alterações, o
Sistema Nacional para a Transformação Digital (SinDigital) é composto pela
Estratégia Brasileira para a Transformação Digital (E-Digital), seus eixos temáticos
e sua estrutura de governança. A E-Digital tem o objetivo de aproveitar o potencial
das tecnologias digitais para promover o desenvolvimento econômico e social
sustentável

e

inclusivo,

com

inovação, aumento de competitividade, de

produtividade e dos níveis de emprego e renda no País. O E-Digital possui ações
estratégicas, sendo a de nº 89: Desenvolver ambientes regulatórios flexíveis
(“regulatory sandboxes”) para testes de modelos de negócios inovadores.
(Fonte:
https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/transformacaodigital/estrategiadigital-acoes)
Diante do exposto solicita-se revisão da nota, considerando que foram
apresentadas com clareza a interposição, no âmbito deste Edital.

Critério: 3 - Indicadores: Existência de indicadores de monitoramento/
acompanhamento do projeto e de resultados. Os indicadores de monitoramento
permitem acompanhar a evolução do projeto. Já os indicadores de resultados se
referem ao alcance da solução proposta pelo projeto, podendo incluir outros
além daqueles de maturidade digital e de produtividade definidos por este
Edital.
Avaliador: 4
Pontuação concedida pelo Avaliador: 1
Justificativa apresentada pelo Avaliador: Há menção para apenas um indicador de
transferencia de tecnologia.
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Interposição do Proponente: Conforme estabelecido em nosso projeto serão 03
indicadores: 1. aumento da Maturidade Digital, com meta de 30%; 2. aumento
Produtividade, com meta de 5%; 3. Transferência de Tecnologia firmados (Match),
como meta de 35 processos de transferência de tecnologia firmados.
As justificativas dos dois primeiros indicadores, Maturidade Digital e Produtividade,
foram anexadas para que o avaliador pudesse observar melhor a sua composição e
relevância.
Considera-se ainda que a Transferência de Tecnologia como indicador necessário
de monitoramento do Projeto para a fase piloto. Naturalmente, após esse primeiro
momento, pode-se estimar indicadores mais efetivos para a fase de escala. Em
tempo, reportamos a necessidade de ajuste quanto aos %, pois a plataforma de
submissão, de maneira automática muda o valor digitado. A plataforma atualizava
com os números e não em percentual conforme preenchemos.
Diante do exposto solicita-se revisão da nota, considerando que foram
apresentadas com clareza os Indicadores, no âmbito deste Edital.

Avaliador: 7
Pontuação concedida pelo Avaliador: 1
Justificativa apresentada pelo Avaliador: Há indicadores, mas a definição de
etapas preliminares para que se acompanhe a execução dos projetos de forma
completa e integrada não está na descrição do projeto.
Interposição do Proponente: No anexo “Justificativa de Meta Prevista - Maturidade
Digital (Sandbox II).pdf” é apresentado em que momento serão realizadas as
medições de resultados: “As aferições serão realizadas no início (T0), após a
sensibilização e adesão ao projeto pela empresa e ao final (Tf). Os responsáveis
pelas mensurações serão os consultores especialistas contratados para aplicação
de diagnóstico de auto avaliação em conjunto com os empresários, gestores e/ou
representantes dos empreendimentos.”
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Diante do exposto solicita-se revisão da nota, considerando que foram
apresentadas com clareza os Indicadores, no âmbito deste Edital.

Avaliador: 8
Pontuação concedida pelo Avaliador: 1
Justificativa apresentada pelo Avaliador: Indicadores não permitem acompanhar
adequadamente a evolução do projeto.
Interposição do Proponente: Conforme estabelecido em nosso projeto serão 03
indicadores: 1. aumento da Maturidade Digital, com meta de 30%; 2. aumento
Produtividade, com meta de 5%; 3. Transferência de Tecnologia firmados (Match),
como meta de 35 processos de transferência de tecnologia firmados.
As justificativas dos dois primeiros indicadores, Maturidade Digital e Produtividade,
foram anexadas para que o avaliador pudesse observar melhor a sua composição e
relevância.
Considera-se ainda que a Transferência de Tecnologia como indicador necessário
de monitoramento do Projeto para a fase piloto. Naturalmente, após esse primeiro
momento, pode-se estimar indicadores mais efetivos para a fase de escala.
Diante do exposto solicita-se revisão da nota, considerando que foram
apresentadas com clareza os Indicadores, no âmbito deste Edital.

Avaliador: 10
Pontuação concedida pelo Avaliador: 1
Justificativa apresentada pelo Avaliador: Em razão da identificação imprecisa do
problema, os poucos indicadores apresentados não são capazes de medir
adequadamente os resultados da solução do problema.
Interposição do Proponente: Como o objetivo do Projeto Piloto é a sensibilização e
adesão de todas as partes a plataforma e metodologia, consideramos os 03
indicadores estabelecidos em nosso projeto serão suficientes para mensurar o
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impacto inicial da nossa solução. Assim como para a resolução da problemática
principal das empresas que é: identificar suas reais necessidades para o início da
transformação digital do negócio e localizar os provedores de soluções e
ecossistemas de apoio para que esse processo gere impactos em menor tempo e
com redução de esforço e erros possível.
Diante do exposto solicita-se revisão da nota, considerando que foram
apresentadas com clareza os Indicadores, no âmbito deste Edital.

Critério: 4 - Metas do Projeto: Definição de metas associadas aos indicadores
definidos no projeto, que sejam específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes
e temporais (SMART). Todos os projetos deverão conter, pelo menos, 1 (uma)
meta associada a cada indicador obrigatório: aumento da produtividade e
aumento do nível de maturidade digital do público beneficiário.
Avaliador: 4
Pontuação concedida pelo Avaliador: 1
Justificativa apresentada pelo Avaliador: Não argumenta as metas estipuladas
para maturidade digital e produtividade.
Interposição do Proponente: Análise imprecisa, uma vez que anexamos
documentos justificando, para efeito de aplicação, as metas previstas. Favor
consultar os documentos anexados:
Justificativa de Meta Prevista - Maturidade Digital (Sandbox II).pdf
Justificativa de Meta Prevista - Produtividade doTrabalho (Sandbox II).pdf
Diante do exposto solicita-se revisão da nota, considerado que fora apresentado
com clareza as Metas do Projeto, no âmbito deste Edital.

Avaliador: 8
Pontuação concedida pelo Avaliador: 1
Justificativa apresentada pelo Avaliador: Há metas, porém não são Smart.
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Interposição do Proponente: A análise foi imprecisa, uma vez que foram anexados
documentos justificando, para efeito de aplicação, as metas previstas no Projeto. O
acrônimo

SMART

supracitados:

contempla

específicas,

5

critérios

mensuráveis,

contemplados

atingíveis,

nos

indicadores

relevantes e temporais.

Identificamos alteração dos valores descritos no Projeto, sendo os percentuais
conforme abaixo:
1. Aumento da Maturidade Digital, com meta de 30%;
2. Aumento Produtividade, com meta de 5%;
3. Transferência de Tecnologia firmados (Match), como meta de 35 processos de
transferência de tecnologia firmados.

Diante do exposto solicita-se revisão da nota, considerado que apresentamos com
clareza as Metas do Projeto, no âmbito deste Edital.

Avaliador: 10
Pontuação concedida pelo Avaliador: 1
Justificativa apresentada pelo Avaliador: Em razão da fragilidade dos indicadores
em medir os resultados para solução do problema, as metas estão comprometidas.
Interposição do Proponente:

De acordo com o informado no item anterior

(Indicadores), os mesmos são suficientes para demonstrar as metas estabelecidas.
Não são considerados frágeis os indicadores, pois 02 indicadores foram fornecidos
pelo próprio edital (aumento de maturidade digital e aumento de produtividade).
Conforme estabelecido em nosso projeto serão 03 indicadores:
1. aumento da maturidade digital, com meta de 30%;
2. aumento produtividade, com meta de 5%;
3. Transferência de tecnologia firmados (Match), como meta de 35 processos de
transferência de tecnologia firmados.
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Diante do exposto solicita-se revisão da nota, considerando que foram
apresentadas com clareza as Metas do Projeto, no âmbito deste Edital.

Critério: 5 - Escalabilidade do Projeto: Potencial de replicação do projeto (efeito
multiplicador). Indica a capacidade de uma intervenção de ser
replicada e atingir um número maior de empresas, de diversos portes e
segmentos econômicos e/ou outras regiões.
Avaliador: 8
Pontuação concedida pelo Avaliador: 0
Justificativa apresentada pelo Avaliador: Não ficou muito claro o potencial de
escala do projeto.
Interposição do Proponente: Neste critério foi apresentado como resultado 03
avaliadores pontuando com a nota máxima (2) e somente 1 pontuando com a
menor nota (0), logo é solicitado rever essa avaliação de menor nota, ressaltando
que são exibidos números robustos de escalabilidade do projeto. Quanto à adesão
do público-alvo para a escala, embasa-se o entendimento conforme texto que se
segue: "As 27 federações de indústrias reúnem mais de 1.250 sindicatos e 700 mil
empresas industriais de todas as unidades federativas do país. Esta é a base do
sistema de representação da indústria no Brasil. Juntas, essas instituições, que têm
como representante máximo a CNI, defendem os interesses do setor produtivo na
busca de um ambiente favorável aos negócios, à competitividade e ao
desenvolvimento sustentável do país. Essa capilaridade, junto ao desejo por
inovação, provocado pela metamorfose dos cenários empresariais, contempla a
oferta necessária para a escalabilidade do Projeto.
Quanto ao fator tecnológico, a previsão de escalabilidade está contida nos valores
propostos para desenvolvimento de ferramentas que darão o resultado almejado.
Diante do exposto solicita-se revisão da nota, considerado que apresentamos com
clareza a Escalabilidade do Projeto, no âmbito deste Edital.
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Diante do exposto, solicita-se que a Banca de Avaliação reconsidere as
notas atribuídas, à luz dos termos ora apresentados.

Termos em que, pede deferimento.

Fortaleza/CE, 17 de fevereiro de 2022.

Sandbox Indústria Inteligente
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