CONCURSO Nº 002/2021 – DIGITAL.br
COMUNICADO IX
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 07.07.2022 a 13.07.2022, até às 19h
(horário
de
Brasília),
exclusivamente
por
meio
do
endereço
https://digitalbr.abdi.com.br, no campo “Editais”, ícone “Veja os projetos”
Brasília (DF), 6 de julho de 2022
Comissão de Contratação
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! Recurso: Interposição de recursos

Criado em:
05/07/2022 20:57
Autor:
Patricia Vieira Trinta
Á Banca de Avaliação do EDITAL DE CONCURSO N° 002/2021 – DIGITAL.BR ABDI – Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial
Com cumprimentos cordiais, respeitando a avaliação apresentada pela banca, que demonstra notório saber, viemos através deste
documento, interpor recurso relativos às notas atribuídas a Rede Conecta São Luís em face ao Resultado Preliminar da Seleção de
Projetos para implantação do piloto no âmbito do Edital 002/2021 - DIGITAL.BR da ABDI divulgado no dia 27/06/2022, de tal modo
que apoiamos este instrumento recursal.
RECURSO - ABDI.pdf

Responder Recurso
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Á Banca de Avaliação do EDITAL DE CONCURSO N° 002/2021 – DIGITAL.BR
ABDI – Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial
Com cumprimentos cordiais, respeitando a avaliação apresentada pela banca, que
demonstra notório saber, viemos através deste documento, interpor recurso relativos
às notas atribuídas a Rede Conecta São Luís em face ao Resultado Preliminar da
Seleção de Projetos para implantação do piloto no âmbito do Edital 002/2021 DIGITAL.BR da ABDI divulgado no dia 27/06/2022, de tal modo que apoiamos este
instrumento recursal. Viemos através deste, apresentar contestação sobre as notas
atribuídas pelos avaliadores 03 e 06, nos critérios abaixos discriminados:
*AVALIADOR 3*
2) Clareza da solução: Capacidade da solução proposta de endereçar o
problema identificado.
Nota atribuída: 1 = Há alguma relação entre a solução proposta e o problema
identificado, mas a solução é insuficiente para sanar/minimizar o problema
Justificativa do avaliador: Há alguma relação entre a solução e o problema, mas
algumas soluções são apenas hipóteses de difícil engajamento, como criação de
aplicativos que os empresários poderão utilizar.
Contestação da nota atribuída: A solução proposta pela Rede Conecta São Luís
como projeto para a ABDI, leva em consideração pesquisas qualitativas e
quantitativas disponibilizadas na etapa de aperfeiçoamento metodológico da solução.
Entrevistas foram realizadas com empreendedores de São Luís do Maranhão que
atuam no setor do comércio e que validaram o interesse pelos produtos digitais
disponibilizados: a plataforma de aprendizagem rápida e o aplicativo para gestão
financeira. Importante ratificar que os empreendedores serão treinados para facilitar
a implementação do aplicativo de gestão financeira no dia-a-dia das empresas e os
impulsionará nesse processo de letramento digital, bem como a obtenção de uma
melhor performance na gestão de seus negócios, atendimento ao seus clientes,
vendas on-line e planejamento.
Além disso, com o objetivo de facilitar o acesso e obter relatórios sobre o diagnóstico
de produtividade dos negócios dos empreendedores, também oferecemos a solução
de um aplicativo que facilite a vida destes empreendedores no que tange a gestão
financeira de seus negócios. Esta ideia de ofertar um aplicativo como parte da solução
é um ponto que deve-se dar atenção, visto que os aparelhos celulares se tornaram
uma grande oportunidade para ampliar a difusão de ensinos e aprendizados, e tendo
seu potencial de efetividade validado por várias soluções de negócios espalhadas
pelo mundo, como por exemplo o Niddu, um aplicativo de treinamento corporativo que

oferece trilhas de aprendizagem por meio de microaprendizados, possuindo mais de
300 empresas treinadas, resultando em mais de 80% do nível de engajamento de
colaboradores. A Gupy também é um importante exemplo de plataforma que contribui
para a padronização de processos de recrutamento, seleção e permanência de
colaboradores, permitindo sua centralização, mas com o envolvimento de gestores e
recrutadores. E hoje atende mais de 1 milhão de candidatos por mês vindo de
integração com outros apps parceiros.
Tais dados nos mostram uma realidade presente que é a necessidade de apoio a
maturidade digital dos pequenos negócios, a fim de que potencializem suas vendas e
crescimento no mundo digital.
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.
Nota atribuída: 1= Há indicadores, porém não permitem acompanhar
adequadamente a evolução do projeto e/ou não medem adequadamente os
resultados.
Justificativa do avaliador: Foram definidos apenas indicadores de esforço, e de
baixo compromisso (até 10 cursos, por exemplo, se fizer 1 curso, a meta será
alcançada).
Contestação da nota atribuída: O dimensionamento do indicador está ligado ao
recurso que cada rede acessará, colocamos até 10 cursos pois com a faixa de recurso
maior de R$500.000,00 é possível realizar até 10 cursos, e tal meta diminui de acordo
com o valor a ser executado. A justificativa para o uso da expressão “até” está
relacionada às margens de risco do projeto. Entendemos também, que os indicadores
referentes a maturidade digital e produtividade são bastante desafiadores e que
contemplam o compromisso do projeto com as metas associadas às soluções
propostas.
4) Metas do Projeto: Definição de metas associadas aos indicadores definidos
no projeto, que sejam especificas, 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.
Nota atribuída: 1 = Há metas, porém não são SMART e/ou não estão associadas
aos indicadores.

Justificativa do avaliador: Há metas, mas não são metas de alto compromisso, (até
x).
Contestação da nota atribuída: A rede contesta a justificativa do referido avaliador
e ratifica que no projeto foram associadas metas para cada indicador apontado, que
também estão relacionados às soluções propostas. Há também um contra-senso,
quando o avaliador pontua com 2 a rede no quesito escalabilidade, visto que a
definição de metas smart em qualquer projeto está ligado ao potencial de
escalabilidade. Sobre tal questão os outros avaliadores tem consenso de que foram
apresentadas metas smart e com alto compromisso para obtenção dos resultados
desejados.
*AVALIADOR 6*
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.
Nota atribuída:1= Há indicadores, porém não permitem acompanhar
adequadamente a evolução do projeto e/ou não medem adequadamente os
resultados
Justificativa do avaliador: Insuficiente a relação entre os indicadores de
monitoramento do projeto e de resultados da solução proposta.
Contestação da nota atribuída: Os indicadores apontados estão ligados as soluções
propostas, vide a relação explicita abaixo:
01 plataforma com 01 módulo de ensino EAD e 01 módulo com aplicativo de gestão
financeira resultarão em 2 dispositivos criados na plataforma, 10 cursos no módulo
EAD, 60 empresas engajadas no projeto, junto a isso também temos os principais
indicadores de resultados e que são obrigatórios no projeto referentes à maturidade
digital e produtividade, portanto, entendemos que a rede Conecta São Luís cumpre o
requisito máximo do critério referente aos indicadores.
4) Metas do Projeto: Definição de metas associadas aos indicadores definidos
no projeto, que sejam especificas, 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.

Nota atribuída: 1 = Há metas, porém não são SMART e/ou não estão associadas
aos indicadores.
Não apresentou justificativa.
Contestação da nota atribuída: A rede contesta a atribuição de nota do referido
avaliador e ratifica que no projeto foram associadas metas SMART para cada
indicador apontado, que também estão relacionados às soluções propostas. Há
também um contra-senso, quando o avaliador pontua com 2 a rede no quesito
escalabilidade, visto que a definição de metas smart em qualquer projeto está ligado
ao potencial de escalabilidade. Sobre tal questão os outros avaliadores têm consenso
de que foram apresentadas metas smart e com alto compromisso para obtenção dos
resultados desejados.

Exposto todos os critérios e argumentos por parte da Rede Conecta São Luís, requerse respeitosamente, a revisão das notas atribuídas pelos avaliadores 03 e 06 no
projeto, alterando-as para “Pontuação 2”.

____________________________________________
Fernanda Monteiro Oliveira - SEMISPE
Rede Conecta São Luís
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! Recurso: Interposição de recurso Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial – ABDI pela Rede Alagoana de Transformação
Digital

Criado em:
05/07/2022 18:42
Autor:
Maicon Lacerda
Prezado(a)s, Diante a divulgação do resultado preliminar de seleção dos projetos piloto do concurso DIGITAL.BR, ocorrido no dia 27
de junho de 2022, venho através desse interpor recurso quanto as notas atribuídas pelos avaliadores identificados pelos números 5, 6
e 8, quanto ao MÉRITO da proposta.
Recurso_assinado_Rede Alagoana.pdf
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! Recurso: Interposição de recurso – HUB da Industria

Criado em:
05/07/2022 18:21
Autor:
Luana Torres
A Federação das Indústrias do Distrito Federal, representante da rede “HUB da Industria”, que submeteu o projeto 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 207,0 para o projeto desenvolvido pela instituição recorrente, em parceria com outros atores da rede.
Recurso HUB DA INDUSTRIA.pdf

Responder Recurso
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! Recurso: Recurso Administrativo – Reavaliação Parcial de Notas

Criado em:
05/07/2022 12:15
Autor:
Marcelo Nogueira Guimarães
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”), 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 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. Acreditase 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. 1. DO QUESITO 4 – AVALIADOR 4
Em contrariedade a todos os demais avaliadores, o avaliador 4, no quesito 4, atribui nota 1 e argumenta que o projeto apresentado
não possui indicação regional para a justificativa dos índices e metas do projeto, apresentando apenas contexto nacional. Contudo, tal
observação realizada pelo avaliador não é sustentada, visto que, se assim for observado, deveríamos descaracterizar todas as
pesquisas científicas e acadêmicas em âmbito nacional baseadas em dados e amostragem. Poderemos ainda pontuar: 1- As
pesquisas apresentadas são base para parâmetros de definição de metas e as metas demonstradas neste projeto estão dentro de
todos os parâmetros, ou seja, não fugiu a variáveis nacionais nem regionais, portanto, não há porque se reduzir pontuação do projeto
sob esta ótica; 2- Foi apresentado relatos de pesquisas nacionais conforme citado pelo avaliador em sua justificativa, além de
pesquisas da própria ABDI (relatado também no PITCH), bem como informado que também foi utilizado pesquisas regionais, fatos
estes não observado pelo próprio avaliador, podendo ser conferido no anexo postado no momento da submissão (projeto ABDI 2022
página 22), onde aponta o Hub Conquista com pesquisa em mais de 400 empresas (projeto de transformação digital). O avaliador
ainda confunde a pesquisa realizada pelo IEBT como nacional, porém foi pesquisa regional, sendo que, foi através destas pesquisas
que foram também evidenciadas a necessidade de implantação deste projeto. Contudo, não há dados regionais publicados em sites,
revistas ou artigos sobre evolução da maturidade digital. Assim, percebe-se que o avaliador 4 não observou com o devido cuidado
que pesquisas nacionais com metodologias bem definidas e instituições relevantes buscam representar de forma efetiva os padrões
nacionais e que divergências regionais são pontuais e devem ser observadas como peculiaridade, não devendo desconsiderar as
pesquisas nacionais para definições de parâmetros balizadores. 3- Além disso, o avaliador em sua justificativa foge do objetivo estrito
a ser analisado no item 4 que diz: “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". E todos estes
ítens de análises são contemplados no projeto e o estabelecimento dos percentuais de crescimento de maturidade digital, retratam
índices nacionais e regionais quanto à maturidade digital. Ainda 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, cumprindo o item solicitado neste campo, constando as metas, os indicadores suas análises e as fórmulas
de cálculo, vejamos: A meta de aumento da maturidade digital das empresas beneficiárias que o projeto pretende alcançar: Meta
prevista 16%. Aumento produtividade das empresas beneficiárias que o projeto pretende alcançar: Meta prevista 20% Indicador
Fórmula Meta Implementação da solução completa (número de empresas com a solução implementadas/número 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 online (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 (número de empresas que afirmam ter capacidade de utilizar marketplaces / número total de empresas
participantes do projeto) * 100 = XX% 60% das empresas participantes do projeto. Com o indicador de desenvolvimento da
capacidade de utilização do marketplaces, poderá ser observado o quando a empresa melhorou em conhecimento sobre utilizar o
marketplace, mesmo aquelas empresas que por qualquer razão não tenham implementado as ferramentas Monitoramento de
desempenho de prazos em cada fase, etapa do projeto. (Número total das empresas que implementaram a solução dentro do prazo
do projeto em cada fase / número total de empresas participantes) * 100= XX% 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, dividese 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.
Monitoramento do Projeto Etapas efetivamente implementadas / Total de etapas do projeto. Implementar 100% das etapas do projeto
conforme cronograma. Este indicador permite acompanhar, avaliar e controlar métricas precisas de desempenho e os estágios da
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conforme cronograma. Este indicador permite acompanhar, avaliar e controlar métricas precisas de desempenho e os estágios da
implementação do projeto. Esta rede reafirma o cumprimento deste item, em sua totalidade, prova disso é que os demais avaliadores
reconheceram, inclusive afirmando: “Metas claramente definidas e bem esclarecidas”, “Metas SMART e Claramente associadas aos
indicadores”. 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 apresenta todos os indicadores solicitados neste item . 2. DOS QUESITOS 1 AVALIADOR 10 Diferentemente dos demais avaliadores, em face do item 1 do instrumento de avaliação, o avaliador 10 pontua que,
supostamente, o projeto apresentado mostra-se confuso quando a clareza do problema. Porém, acredita-se que o avaliador não
observou com cuidado todos os dados e relatos apresentados no formulário de submissão, bem como no projeto anexado,
especificamente nos tópicos do problema, justificativa, solução, Canvas e árvore de problemas e soluções. Ainda no tocante ao item
1, depreende-se do relatório de notas que o referido avaliador não observou o problema demonstrado na Proposta de Projeto, pois
tanto no formulário de apresentação do projeto, quanto nos documentos anexos, constam com clareza a problemática a ser
enfrentada. vejamos o que consta no canvas apresentado, além de outros itens: As MPEs possuem: ● Baixa capacitação em
tecnologias habilitadoras para uso dos marketplaces existentes; ● Baixo uso e treinamento para ferramentas digitais disponíveis para
esse mercado. ● Desconhecem o omnichannel; ● Não apresentam uma gestão adequada de Compras, Estoque e Logística ; ● Há
um estrangulamento na produtividade e competitividade frente às grandes empresas de varejo; ● Risco às micro e pequenas
empresas comuns, bem como Arranjos Produtivos Locais - APL .”. (Pagina 49 do projeto anexado ao sistema da ABDI) No formulário
de submissão, no item "porque o enfrentamento desse problema é importante” é apresentado dados de extrema relevância: Em
pesquisa divulgada pelo site ecommerceBrasil, 95% dos compradores brasileiros utilizam marketplace. Contudo, constatou-se que
MPE 's baianas, principalmente as localizadas no interior, não utilizam de maneira estratégica os novos canais de vendas e isso tem
ocasionado perda de vendas em novos "oceanos" ou, quando vendem, estrangulam suas margens e perdem produtividade. Ainda é
apresentado, a pesquisa realizada (refinamento do projeto) em maio de 2022, pela rede Bahia In Rede , na qual identificou que 75%
dos pesquisados não conhecem ou não trabalham com marketplaces. Já em relatório da ABDI, publicado no mapa da digitalização,
80,1% das empresas do comércio não participam de plataformas de negócios. Tais dados que foram apresentados na submissão do
projeto, na qual evidenciam as dores destes empresários em estar fora de grandes marketplaces, reafirmam o problema a ser
enfrentado. Se 95% compram em marketplaces e 75% das empresas (regionais) estão fora destes marketplaces, isto é um problema
a ser enfrentado. Assim, o projeto esclarece em sua árvore de problemas que a baixa capacitadas e pouca inserção de tecnologias
habilitadoras dentre as micro e pequenas empresas do interior do Nordeste, quanto ao uso estratégico e planejado de marketplaces
já existentes como canal de vendas para aumento de produtividade tem sido gargalos para as empresas e precisam ser enfrentados,
ou seja: como as micro, pequenas e médias empresas do interior da Bahia poderão utilizar os marketplaces já existentes como um
novo canal de vendas para aumento de sua produtividade? (esclarecimentos apresentados no Formulário apresentado e nas páginas
3 e 12 do anexo projeto Abdi 2022). Assim, surge a solução apresentada no projeto. Observando a avaliação ora citada em
comparação com os demais avaliadores, percebe-se, que o avaliador 10 se equivocou na observação do projeto apresentado, análise
e pontuação da nota. Os demais avaliadores justificaram suas notas máximas esclarecendo que o problema é claro e bem
apresentado, a saber: "Texto muito bem escrito. Problema perfeitamente definido”; "Problema definido com clareza. A proposta
apresenta dados primários e secundários que sustentam a tese”. Ante os esclarecimentos acima realizados, solicita-se a revisão e
alteração das notas do avaliador 10 no item 1, para a nota 2 (dois), tendo em vista que o projeto apresenta clareza do problema com
apresentação de dados e informações. DOS PEDIDOS. Após clara demonstração da procedência do mérito recursal, pugna-se desta
Ilustre Presidência da Banca Examinadora do Edital Público 002/2021 que: Reconsidere as notas aplicadas pelo avaliador 4 (no item
4) e pelo avaliador 10 (no item 1), aplicando-se a pontuação 2 nos mencionados itens, mantendo-se as demais notas e avaliações que
não foram objetos do presente recurso; 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, 30 de junho de 2022. BAHIA IN REDE
Novo RECURSO ABDI Digital BR 2.docx.pdf

Responder Recurso
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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”), 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
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.
1. DO QUESITO 4 – AVALIADOR 4
Em contrariedade a todos os demais avaliadores, o avaliador 4, no quesito 4, atribui nota 1
e argumenta que o projeto apresentado não possui indicação regional para a justificativa dos índices
e metas do projeto, apresentando apenas contexto nacional. Contudo, tal observação realizada pelo

avaliador não é sustentada, visto que, se assim for observado, deveríamos descaracterizar todas as
pesquisas científicas e acadêmicas em âmbito nacional baseadas em dados e amostragem.
Poderemos ainda pontuar: 1- As pesquisas apresentadas são base para parâmetros de definição de
metas e as metas demonstradas neste projeto estão dentro de todos os parâmetros, ou seja, não
fugiu a variáveis nacionais nem regionais, portanto, não há porque se reduzir pontuação do projeto
sob esta ótica; 2- Foi apresentado relatos de pesquisas nacionais conforme citado pelo avaliador
em sua justificativa, além de pesquisas da própria ABDI (relatado também no PITCH), bem como
informado que também foi utilizado pesquisas regionais, fatos estes não observado pelo próprio
avaliador, podendo ser conferido no anexo postado no momento da submissão (projeto ABDI
2022 página 22), onde aponta o Hub Conquista com pesquisa em mais de 400 empresas (projeto de
transformação digital). O avaliador ainda confunde a pesquisa realizada pelo IEBT como nacional,
porém foi pesquisa regional, sendo que, foi através destas pesquisas que foram também
evidenciadas a necessidade de implantação deste projeto. Contudo, não há dados regionais
publicados em sites, revistas ou artigos sobre evolução da maturidade digital. Assim, percebe-se que
o avaliador 4 não observou com o devido cuidado que pesquisas nacionais com metodologias bem
definidas e instituições relevantes buscam representar de forma efetiva os padrões nacionais e que
divergências regionais são pontuais e devem ser observadas como peculiaridade, não devendo
desconsiderar as pesquisas nacionais para definições de parâmetros balizadores. 3- Além disso, o
avaliador em sua justificativa foge do objetivo estrito a ser analisado no item 4 que diz: “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". E todos estes ítens de análises são contemplados no projeto e o estabelecimento dos

percentuais de crescimento de maturidade digital, retratam índices nacionais e regionais quanto à
maturidade digital.
Ainda 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, cumprindo o item solicitado neste campo, constando as metas, os

indicadores suas análises e as fórmulas de cálculo, vejamos: A meta de aumento da maturidade
digital das empresas beneficiárias que o projeto pretende alcançar: Meta prevista 16%. Aumento
produtividade das empresas beneficiárias que o projeto pretende alcançar: Meta prevista 20%
Indicador

Fórmula

Meta

Implementação da (número de empresas com a
solução completa solução implementadas/número
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 online

(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

(número de empresas que
afirmam ter capacidade de utilizar
marketplaces / número total de
empresas participantes do projeto)
* 100 = XX%

60% das empresas participantes do projeto. Com o
indicador de desenvolvimento da capacidade de utilização
do marketplaces, poderá ser observado o quando a
empresa melhorou em conhecimento sobre utilizar o
marketplace, mesmo aquelas empresas que por qualquer
razão não tenham implementado as ferramentas

Monitoramento de
desempenho de
prazos em cada
fase, etapa do
projeto.

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

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.
Monitoramento
do Projeto

Etapas efetivamente
implementadas / Total de etapas
do projeto.

Implementar 100% das etapas do projeto conforme
cronograma. Este indicador permite acompanhar, avaliar
e controlar métricas precisas de desempenho e os estágios
da implementação do projeto.

Esta rede reafirma o cumprimento deste item, em sua totalidade, prova disso é que os
demais avaliadores reconheceram, inclusive afirmando: “Metas claramente definidas e bem
esclarecidas”, “Metas SMART e Claramente associadas aos indicadores”.
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
apresenta todos os indicadores solicitados neste item .
2. DOS QUESITOS 1 - AVALIADOR 10
Diferentemente dos demais avaliadores, em face do item 1 do instrumento de avaliação, o
avaliador 10 pontua que, supostamente, o projeto apresentado mostra-se confuso quando a clareza
do problema. Porém, acredita-se que o avaliador não observou com cuidado todos os dados e
relatos apresentados no formulário de submissão, bem como no projeto anexado, especificamente
nos tópicos do problema, justificativa, solução, Canvas e árvore de problemas e soluções.
Ainda no tocante ao item 1, depreende-se do relatório de notas que o referido avaliador não
observou o problema demonstrado na Proposta de Projeto, pois tanto no formulário de
apresentação do projeto, quanto nos documentos anexos, constam com clareza a problemática a ser
enfrentada. vejamos o que consta no canvas apresentado, além de outros itens:
As MPEs possuem:
● Baixa capacitação em tecnologias
habilitadoras para uso dos marketplaces existentes;

● Baixo uso e treinamento para ferramentas digitais disponíveis para esse mercado.
● Desconhecem o omnichannel;
● Não apresentam uma gestão adequada de Compras, Estoque e Logística ;
● Há um estrangulamento na produtividade e competitividade frente às grandes empresas
de varejo;
● Risco às micro e pequenas empresas comuns, bem como Arranjos Produtivos Locais APL .”. (Pagina 49 do projeto anexado ao sistema da ABDI)
No formulário de submissão, no item "porque o enfrentamento desse problema é
importante” é apresentado dados de extrema relevância:
Em pesquisa divulgada pelo site ecommerceBrasil, 95% dos compradores
brasileiros utilizam marketplace. Contudo, constatou-se que MPE 's baianas, principalmente
as localizadas no interior, não utilizam de maneira estratégica os novos canais de vendas e
isso tem ocasionado perda de vendas em novos "oceanos" ou, quando vendem,
estrangulam suas margens e perdem produtividade.
Ainda é apresentado, a pesquisa realizada (refinamento do projeto) em maio de 2022, pela
rede Bahia In Rede , na qual identificou que 75% dos pesquisados não conhecem ou não trabalham
com marketplaces. Já em relatório da ABDI, publicado no mapa da digitalização, 80,1% das
empresas do comércio não participam de plataformas de negócios. Tais dados que foram
apresentados na submissão do projeto, na qual evidenciam as dores destes empresários em estar
fora de grandes marketplaces, reafirmam o problema a ser enfrentado. Se 95% compram em
marketplaces e 75% das empresas (regionais) estão fora destes marketplaces, isto é um
problema a ser enfrentado. Assim, o projeto esclarece em sua árvore de problemas que a baixa
capacitadas e pouca inserção de tecnologias habilitadoras dentre as micro e pequenas empresas do
interior do Nordeste, quanto ao uso estratégico e planejado de marketplaces já existentes como
canal de vendas para aumento de produtividade tem sido gargalos para as empresas e precisam ser
enfrentados, ou seja: como as micro, pequenas e médias empresas do interior da Bahia poderão
utilizar os marketplaces já existentes como um novo canal de vendas para aumento de sua
produtividade? (esclarecimentos apresentados no Formulário apresentado e nas páginas 3 e 12 do
anexo projeto Abdi 2022). Assim, surge a solução apresentada no projeto.

Observando a avaliação ora citada em comparação com os demais avaliadores, percebe-se,
que o avaliador 10 se equivocou na observação do projeto apresentado, análise e pontuação da
nota. Os demais avaliadores justificaram suas notas máximas esclarecendo que o problema é claro e
bem apresentado, a saber: "Texto muito bem escrito. Problema perfeitamente definido”;
"Problema definido com clareza. A proposta apresenta dados primários e secundários que
sustentam a tese”.
Ante os esclarecimentos acima realizados, solicita-se a revisão e alteração das notas do
avaliador 10 no item 1, para a nota 2 (dois), tendo em vista que o projeto apresenta clareza
do problema com apresentação de dados e informações.
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 4 (no item 4) e pelo avaliador 10 (no
item 1), aplicando-se a pontuação 2 nos mencionados itens, mantendo-se as demais
notas e avaliações que não foram objetos do presente recurso;
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, 30 de junho de 2022.

BAHIA IN REDE
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Á Banca de Avaliação do EDITAL DE CONCURSO N° 002/2021 – DIGITAL.BR
ABDI – Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial

Com cumprimentos cordiais, destacando e respeitando a notória aptidão da banca avaliadora,
considerando e reconhecendo a importância da subjetividade de cada membro desta na análise
dos projetos publicados, viemos através deste documento, interpor recurso relativos às notas
atribuídas a Rede Iniciativa Conecta em face ao Resultado Preliminar da Seleção de Projetos para
implantação do piloto no âmbito do Edital 002/2021 - DIGITAL.BR da ABDI divulgado no dia
27/06/2022, de tal modo que apoiamos este instrumento recursal, nos seguintes aspectos
balizadores:

Quanto ao Critério 1 – Clareza do Problema

Do Fato Discordante – Avaliador 10
Na percepção do avaliador 10, no ponto critério 1 detalhado pela Rede Iniciativa Conecta, há alguma
clareza sobre o problema, mas os dados e evidências são insuficientes e/ou desatualizados.

Citação do Avaliador 10 na sua Justificativa

“As evidências e os dados mencionados no quesito estão baseados em duas notas do site
www.mercadoeconsumo.com.br. Por isso, considre insuficientes."

Contra-argumento

Quanto ao fato de o avaliador afirmar que “As evidências e os dados mencionados no quesito estão
baseados em duas notas do site www.mercadoeconsumo.com.br. Por isso, considre insuficientes."
1. A solução proposta pela Rede Iniciativa Conecta traz em sua escrita a definição do seu
problema baseado na mudança de comportamento dos consumidores em geral, durante e
após o período da Pandemia, conforme foi detalhado na aba (Qual é o problema que o seu
projeto pretende enfrentar) “Com isso, um dos problemas identificado para as economias
locais é a oferta por meio digital de produtos de outras regiões econômicas causando a fuga
de capital, reduzindo a circulação de capital nos mercados locais."
2. Nos dados mencionados através das notas colocadas na matéria feita em 2022 do portal
MERCADO&CONSUMO, foi utilizado estudos feitos pela NEOTRUST, empresa responsável por
monitorar 85% do e-commerce Brasileiro, utilizados para reforçar a mudança de

comportamento que tende a seguir após a identificação dessa mudança ocorrida durante a
Pandemia Coronavírus (COVID-19), atestados através de um estudo realizado pela Sociedade
Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC), conforme divulgado através da matéria do portal
AGENCIA BRASIL, matéria essa feita em 2020, e também anexada a escrita do projeto como
dados comprobatórios da existência do problema, e da continuidade que ele deve ter nos
próximos anos, atestando a necessidade de um projeto que venha a evitar a fuga de capital
conforme mencionado na escrita do projeto.
3. Segue abaixo Notas atribuídas pelos avaliadores 4, e 9 (Nota máxima) no Critério 1 – Clareza
do problema:

Solicitação a Banca de Avaliação
Requer-se respeitosamente, portanto, diante dos pontos acima apresentados, sobretudo do
argumento de que o problema enfrentado pela Rede Iniciativa Conecta está presente e diretamente
ligado a um fator cultural que está se alterando na prática de consumo da sociedade, comprovada
através de estudos recentes. Solicitamos a revisão da nota atribuída pelo Avaliador 10 ao presente
projeto, alterando-a para “Pontuação 2”.

Do Fato Discordante – Avaliador 7
Na percepção do avaliador 7, no ponto critério 1 detalhado pela Rede Iniciativa Conecta, há alguma
clareza sobre o problema, mas os dados e evidências são insuficientes e/ou desatualizados.

Citação do Avaliador 7 na sua Justificativa

Não houve.

Contra-argumento

Quanto ao fato do retorno obtido pelo sistema de avaliação fornecido pela banca onde encaminha a
seguinte citação: “há alguma clareza sobre o problema, mas os dados e evidências são insuficientes
e/ou desatualizados.”
Devido a ausência de citação na justificativa fornecida pelo avaliador 7, é importante destacar os
seguintes pontos diante da nota atribuída ao projeto Rede Iniciativa Conecta, pontos esses que
consideramos importantes para serem reavaliados mediante os dados e evidências inseridas na escrita
do projeto:
1. A solução proposta pela Rede Iniciativa Conecta traz em sua escrita a definição do seu
problema baseado na mudança de comportamento dos consumidores em geral, durante e
após o período da Pandemia, conforme foi detalhado na aba (Qual é o problema que o seu
projeto pretende enfrentar) “Com isso, um dos problemas identificado para as economias
locais é a oferta por meio digital de produtos de outras regiões econômicas causando a fuga
de capital, reduzindo a circulação de capital nos mercados locais."
2. Nos dados mencionados através das notas colocadas na matéria feita em 2022 do portal
MERCADO&CONSUMO, foi utilizado estudos feitos pela NEOTRUST, empresa responsável por
monitorar 85% do e-commerce Brasileiro, utilizados para reforçar a mudança de
comportamento que tende a seguir após a identificação dessa mudança ocorrida durante a
Pandemia Coronavírus (COVID-19), atestados através de um estudo realizado pela Sociedade
Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC), conforme divulgado através da matéria do portal
AGENCIA BRASIL, matéria essa feita em 2020, e também anexada a escrita do projeto como
dados comprobatórios da existência do problema, e da continuidade que ele deve ter nos
próximos anos, atestando a necessidade de um projeto que venha a evitar a fuga de capital
conforme mencionado na escrita do projeto.
3. Segue abaixo Notas atribuídas pelos avaliadores 4, e 9 (Nota máxima) no Critério 1 – Clareza
do problema:

Solicitação a Banca de Avaliação
Requer-se respeitosamente, portanto, diante dos pontos acima apresentados, sobretudo do
argumento de que o problema enfrentado pela Rede Iniciativa Conecta está presente e diretamente
ligado a um fator cultural que está se alterando na prática de consumo da sociedade, comprovada
através de estudos recentes. Solicitamos a revisão da nota atribuída pelo Avaliador 7 ao presente
projeto, alterando-a para “Pontuação 2”.

Quanto ao Critério 3 – Indicadores de
monitoramento/acompanhamento do projeto e de
resultados.

Do Fato Discordante – Avaliador 9
Na percepção do avaliador 9, no ponto critério 3 detalhado pela Rede Iniciativa Conecta, Há
indicadores, porém não permitem acompanhar adequadamente a evolução do projeto e/ou
não medem adequadamente os resultados.
Citação do Avaliador 9 na sua Justificativa

Não houve.

Contra-argumento

Quanto a nota atribuída ao critério, e nela afirmar que “Há indicadores, porém não permitem
acompanhar adequadamente a evolução do projeto e/ou não medem adequadamente os
resultados."
1. A solução proposta pela Rede Iniciativa Conecta, e a execução do plano expansão do
projeto piloto da ação que já está em funcionamento, atendendo atualmente 300
empreendimentos locais, para 600, por meio de ações de apoio a transformação digital,
por se tratar de uma ação já em execução, já se tem uma estrutura de acompanhamento
de expansão e evolução do projeto, e um plano de ação definido pela Rede, para
ampliação de um projeto que já vem trazendo resultados para o comércio da região
econômica de Campina Grande-PB.
2. Conforme foi inserido na escrita do projeto, na sessão “De que forma o usuário
perceberá o valor da sua proposta e por que participará e se manterá engajado no
projeto?" A Iniciativa Conecta já conta com 300 empresas atendidas, e possui resultados
de fortalecimento do comércio, através da implantação desse projeto no comércio local,
na escrita, foi detalhado os seguintes resultados abaixo da evolução do projeto:

3. Segue abaixo Notas atribuídas pelos avaliadores 4, 7 e 10 no Critério 3 – Indicadores de
monitoramento/acompanhamento do projeto e de resultados:
Avaliador 4
Avaliador 7
Avaliador 10

Nota máxima (2)
Nota máxima (2)
Nota máxima (2)

Solicitação a Banca de Avaliação

Requer-se respeitosamente, portanto, diante dos pontos acima apresentados, sobretudo do
argumento de que, O projeto proposto pela Rede Iniciativa Conecta já é um processo em
andamento, e que já conta com 300 empreendimentos atendidos, bem como, já conta com um
plano de expansão, resultados com métricas e indicadores, e relatórios com resumo de
acompanhamentos. Solicitamos a revisão da nota atribuída pelo Avaliador 10 ao presente
projeto, alterando-a para “Pontuação 2”.

Quanto ao Critério 4 – Metas do Projeto

Do Fato Discordante – Avaliador 4
Na percepção do avaliador 4, no ponto critério 4 detalhado pela Rede Iniciativa Conecta, há
metas mas não são SMART e/ou não estão de associadas aos indicadores.

Citação do Avaliador 4 na sua Justificativa

“Não apresenta a metodologia para aferição e cálculo de metas de maturidade digital e de
produtividade. Apresenta uma bibliografia sem explicar como as metas foram trabalhadas a
partir dos dados contidos nas pesquisas citadas.. Outra questão importante é que os dados
apresentados são generalistas não focando diretamente os setores e regiões apresentadas no
projeto”
Contra-argumento

Do nosso entendimento: na proposta estão descritas os indicadores e metas do projeto seguindo
o princípio do método Smart, sendo o seu detalhamento em cada uma das atividades descritas
nas metas e os respectivos indicadores. A referência citada foi utilizada como base para a
estruturação da metodologia da proposta buscando a evolução dos empreendimentos nos eixos
de Maturidade Digital, a saber: Estratégico, Operacional, Cultura e Tecnologia. O que pode ser
confirmado pelos avaliadores 7 e 10 que atribuíram nota máxima.
- Segue abaixo as notas máximas atribuídas pelos avaliadores 7 e 10 ao critério 4 no projeto da
Rede Iniciativa Conecta:
Avaliador 7
Avaliador 10

Nota máxima (2)
Nota máxima (2)

Solicitação a Banca de Avaliação
Requer-se respeitosamente, portanto, que a comissão julgadora aprecie os motivos da
discordância em relação às notas dos Critérios 4 do Avaliador 4 e emita uma nova avaliação para
estes dois critérios citados.

Do Fato Discordante – Avaliador 9
Na percepção do avaliador 9, no ponto critério 4 detalhado pela Rede Iniciativa Conecta, há
metas mas não são SMART e/ou não estão de associadas aos indicadores.

Citação do Avaliador 4 na sua Justificativa

Não houve

Contra-argumento

Do nosso entendimento: na proposta estão descritas os indicadores e metas do projeto seguindo
o princípio do método Smart, sendo o seu detalhamento em cada uma das atividades descritas
nas metas e os respectivos indicadores. A referência citada foi utilizada como base para a
estruturação da metodologia da proposta buscando a evolução dos empreendimentos nos eixos
de Maturidade Digital, a saber: Estratégico, Operacional, Cultura e Tecnologia. O que pode ser
confirmado pelos avaliadores 7 e 10 que atribuíram nota máxima.
- Segue abaixo as notas máximas atribuídas pelos avaliadores 7, e 10 ao critério 4 no projeto da
Rede Iniciativa Conecta:
Avaliador 7
Avaliador 10

Nota máxima (2)
Nota máxima (2)

Solicitação a Banca de Avaliação
Requer-se respeitosamente, portanto, que a comissão julgadora aprecie os motivos da
discordância em relação às notas dos Critérios 4 do Avaliador 4 e emita uma nova avaliação para
estes dois critérios citados.

Considerações Finais

Uma vez concluída a apresentação das nossas argumentações, baseadas em dados e fatos, as
quais buscaram tornar claras as informações incluídas na proposta da Rede Iniciativa Conecta,
solicitamos que as notas atribuídas aos pontos aqui descritos, possam ser revistas pela Banca de
Avaliação, considerando os termos aqui apresentados. Reconhecemos e respeitamos aqui a
notória aptidão da banca avaliadora, considerando e reconhecendo a importância da
subjetividade de cada membro desta análise dos projetos publicados. A apresentação desse
recurso deseja tão somente que os pontos apresentados acima possam ser revisados, uma vez
que diante do que foi apresentado, entendemos haver alguns equívocos por parte dos
avaliadores em alguns critérios.

Atenciosamente,

Prof. Dr. José Nilton Silva
Rede Iniciativa Conecta
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! Recurso: Recurso para contestação de notas (versão PDF)

Criado em:
05/07/2022 16:25
Autor:
ELENA FERREIRA
Prezados, por algum motivo, as quebras de textos (botão enter) foram ignorados nas tentativas de envio de recursos anteriores,
tornando o texto em apenas um grande parágrafo, dificultando a leitura. Segue o mesmo texto enviado anteriormente, mas em versão
PDF, como alinhado com a sra. Adryelle Pedrosa da ABDI.
Recurso a ser apresentado VF.pdf

Responder Recurso

06/07/22 09:37

À banca avaliadora da ABDI,

Em nome da Rede MT, com cumprimentos cordiais, destacando e respeitando a notória
aptidão da banca avaliadora, considerando e reconhecendo a importância da subjetividade
de cada membro desta na análise dos projetos publicados, venho por meio deste
documento interpor o presente recurso em face das notas atribuídas pelo Avaliador Nº 10
nos critérios 1 e 2 – Clareza do Problema e Clareza da Solução, respectivamente – na fase
preliminar do Concurso Nº 002/2021 – DIGITAL.br ao nosso projeto, pelos motivos
expostos:

I – Dos motivos:
-Dados os critérios 1 e 2 avaliados – Clareza do Problema e Clareza da Solução –
obtivemos as mesmas notas (1 de 2) e justificativas para ambos. Segue a justificativa do
Avaliador 10:
“Embora a proposta traga diversos dados e algumas evidências, ela aponta um número
extenso de problemas, tanto no setor industrial quanto no comercial. Por isso, considero
que o problema não está bem definido e, por conta disso, as soluções propostas (a
implantação das ferramentas: Lean Design (LD); Lean Manufacturing (LM); Marketing Digital
para Pequenos Negócios e a criação de um canal digital, o Portal da Carne) não parecem
suficientes para mitigar a quantidade de problemas apontados. ”

Do nosso entendimento:
A quantidade de problemas enfrentados pelo setor da cadeia da carne é de fato extensa e a
intenção de relacioná-los foi de primeiro contextualizar os leitores munindo-os de
informações relevantes a análise das soluções e metodologias propostas e alinhadas à
temática do edital Digital.br.

Sobre estas soluções propostas para mitigar os problemas levantados, quando
conversamos com o setor da cadeia de comércio da proteína animal, foi unânime o anseio
para que tais programas chegassem logo às suas companhias para auxiliá-los nestas
questões, e os mesmos foram fundamentais na construção do projeto, participando
ativamente deste processo.

O Sebrae-MT e o Instituto Senai de Tecnologia em MT possuem vasta experiência na
aplicação das consultorias propostas nas metodologias internacionais como Lean Design
(LD); Lean Manufacturing (LM) e Marketing Digital para Pequenos Negócios. O Instituto
Mato Grossense da Carne possui articulação com o setor e pode ser o ponto central para a
operacionalização do canal digital Portal da Carne. Estas ferramentas são consolidadas e
demonstram histórico de resultados positivos aos beneficiados. E acreditamos sim, pela
nossa experiência, que todas as soluções propostas possuem total potencial de mitigar os

problemas enfrentados que foram identificados e trazidos para o projeto.

Observamos ainda que as avaliações realizadas com os demais projetos que ocupam as
posições 5, 6 e 7 (Mais Rondônia, Bahia in Rede e HUB da Indústria) NÃO houveram
divergências de notas de apenas UM avaliador. No projeto Rede MT, as notas atribuídas
pelo Avaliador 10 nos critérios 1 e 2 não são um consenso entre os outros 3 avaliadores, já
que os seus demais colegas (Avaliador 1, Avaliador 2 e Avaliador 6) atribuíram NOTA
MÁXIMA em TODOS os aspectos para o proposto projeto, convergindo em suas
respectivas avaliações com o nosso entendimento.

Destacamos as demais avaliações:
Avaliador 1:
Critério 1, Clareza do Problema:
Nota 2 de 2.
Justificativa: “Problema e públicos bem definidos, várias estatísticas locais sobre o setor
apresentadas.”
Critério 2, Clareza da Solução:
Nota 2 de 2.
Justificativa: “Solução dual, voltada para os dois públicos alvo: frigoríficos / açougues e
hotéis / restaurantes, utilizando metodologias já consagradas (LM e LD)”

Avaliador 2:
Critério 1, Clareza do Problema:
Nota 2 de 2.
Justificativa: “Problema bem definido.”
Critério 2, Clareza da Solução:
Nota 2 de 2.
Justificativa: “Problema e solução perfeitamente integrados.”

Avaliador 6:
Critério 1, Clareza do Problema:
Nota 2 de 2.

Justificativa: (em branco)
Critério 2, Clareza da Solução:
Nota 2 de 2.
Justificativa: (em branco)

II – Do pedido:
Requer-se respeitosamente, portanto, que a comissão julgadora aprecie os motivos da
discordância em relação às notas dos Critérios 1 e 2 do Avaliador 10 e emita uma nova
avaliação para estes dois critérios citados.
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! Recurso: Recurso administrativo referentes as avaliações 4 e 10 - Projeto MAIS Rondônia

Criado em:
05/07/2022 21:07
Autor:
Lucas da Silva
Prezados, avaliadores agradecemos as significativas sugestões que contribuirão para melhorar o projeto. E solicitamos gentilmente a
reanalises de duas avaliações realizadas pelos avaliadores 4 e 10 apresentaram discrepâncias e devido a isso solicitamos reanálise,
afim de sanar possíveis dúvidas e incongruências. De acordo com o avaliador 4, o item 3 "referente a existência de indicadores de
monitoramento/acompanhamento do projeto e de resultados", foi pontuada com valor 1 (Há indicadores, porém não permitem
acompanhar adequadamente a evolução do projeto e/ou não medem adequadamente os resultados), sendo a sua justificativa de
pontuação salientando: "Não apresentam indicadores de acompanhamento, somente de resultados". Entretanto, reforçamos que o
nosso projeto propõe "Realizar visita técnica de campo aos beneficiários selecionados no Projeto. Verificar em campo os dados
obtidos na etapa anterior. Apresentar o estado da arte. Elaborar hipóteses. Realizar estudo preliminar de viabilidade técnica e
financeira da solução" com a entrega de "Relatório de Validação de Requisitos Técnicos e Financeiros". Quanto a pontuação do
avaliador 10, no item 6 "Número de empresas beneficiárias: Quantidade mínima de empresas de micro, pequeno ou médio porte
atendidas: no piloto = 50 (cinquenta); na escala = 100 (cem). Caso o público atendido seja menor que o mínimo exigido, deve-se
justificar o motivo dessa proposição" com justificativa: "piloto = 60 / escala = 120". Porém, o nosso projeto apresenta o quantitativo
na fase piloto de 60 e escala 120, que podem ser visualizados respectivamente no projeto submetido nas fases Piloto e Escala, no
item público-alvo do projeto. Sendo a nota correta pontuada com nota 2, ao invés de nota 1 como foi avaliado. Certos de conta com a
vossa compreensão. Desejamos estimas cordiais. Saudações.
Recurso ABDI.docx

Responder Recurso

06/07/22 09:24

Prezados, avaliadores agradecemos as significativas sugestões que contribuirão para
melhorar o projeto. E solicitamos gentilmente a reanalises de duas avaliações realizadas
pelos avaliadores 4 e 10 apresentaram discrepâncias e devido a isso solicitamos reanálise,
afim de sanar possíveis dúvidas e incongruências.
De acordo com o avaliador 4, o item 3 "referente a existência de indicadores de
monitoramento/acompanhamento do projeto e de resultados", foi pontuada com valor 1
(Há indicadores, porém não permitem acompanhar adequadamente a evolução do projeto
e/ou não medem adequadamente os resultados), sendo a sua justificativa de pontuação
salientando: "Não apresentam indicadores de acompanhamento, somente de resultados".
Entretanto, reforçamos que o nosso projeto propõe "Realizar visita técnica de campo aos
beneficiários selecionados no Projeto. Verificar em campo os dados obtidos na etapa
anterior. Apresentar o estado da arte. Elaborar hipóteses. Realizar estudo preliminar de
viabilidade técnica e financeira da solução" com a entrega de "Relatório de Validação de
Requisitos Técnicos e Financeiros".
Quanto a pontuação do avaliador 10, no item 6 "Número de empresas beneficiárias:
Quantidade mínima de empresas de micro, pequeno ou médio porte atendidas: no piloto
= 50 (cinquenta); na escala = 100 (cem). Caso o público atendido seja menor que o
mínimo exigido, deve-se justificar o motivo dessa proposição" com justificativa: "piloto
= 60 / escala = 120". Porém, o nosso projeto apresenta o quantitativo na fase piloto de 60
e escala 120, que podem ser visualizados respectivamente no projeto submetido nas fases
Piloto e Escala, no item público-alvo do projeto. Sendo a nota correta pontuada com nota
2, ao invés de nota 1 como foi avaliado.
Certos de conta com a vossa compreensão.
Desejamos estimas cordiais.
Saudações.
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! Recurso: Interposição de Recurso da Rede DigitalTur.CE (CONSIDERAR ESTE)

Criado em:
05/07/2022 18:03
Autor:
Michelle Sobreira
Vimos por meio desta solicitar a revisão da nota da Rede DigitalTur.CE, divulgada no dia 27/06, acarretando a 11a. colocação para a
rede. Apresentamos argumentos com base no retorno da ABDI sobre as considerações dos avaliadores. Recebemos as seguintes
notas: Avaliador 3 = NOTA 39 Avaliador 4 = NOTA 50 Avaliador 5 = NOTA 54 Avaliador 7 = NOTA 54 Observa-se a clara discrepância
da nota do Avaliador 3 para a nota dada pelos demais avaliadores. Desta forma, nosso recurso é direcionado à avaliação do mesmo.
PONTO 1. No critério “Clareza do Problema”, onde apresentamos dados e informações que demonstram com clareza o problema a ser
endereçado no âmbito deste Edital, o Avaliador 3 deu nota zero para a Rede, sob a seguinte alegação: “Dados muito defasados, não
há dados primários, o problema é real, mas de percepção e não evidenciado na proposta.” CONTRA-ARGUMENTO DA DIGITALTUR-CE
- PONTO 1: O avaliador alegou que utilizamos dados defasados, mas a maioria dos nossos dados são recentes e foram publicados a
partir de 2020. Trouxemos dados de 2020 e 2021 da Secretaria do Turismo do Estado do Ceará (SETUR) informando a
representatividade do turismo no estado; dados de 2021 para falar da baixa maturidade digital generalizada nas MPEs brasileiras; e, o
mais importante: dados de 2020 que afirmam que há uma alta concentração da destinação turística no Ceará e a existência de
oportunidades turísticas pouco conhecidas e subutilizadas. Ressalta-se, ainda, o impacto da pandemia de Covid-19 nas publicações
mais recentes sobre o setor e dados do turismo nos anos mais fortes da pandemia (2020 e 2021) encontram-se enviesados e não
servem de parâmetro para nosso problema, dado a situação de isolamento social. Os dados mais antigos que utilizamos, de 2017 e
2018, foram utilizados para evidenciar que não é um problema que surgiu recentemente. Então, os dados que o avaliador 3 entendeu
como defasados por serem de 2017 (dados da jornada do turista, do SEBRAE) e de 2018 (artigo de Perinotto e Siqueira sobre o
planejamento cada vez mais independente do turista), ainda são utilizados, em especial a nível comparativo, e por isso continuam
válidos e relevantes para a proposta. O avaliador 3 também alega que não utilizamos dados primários. Porém, no item 5 da seção de
Evidências do Problema, apontamos que o problema que atacamos (falta de integração digital entre as oportunidades e rotas
turísticas do Ceará) foi validado durante a mentoria, por entrevistas com empresas, startups, em discussão em Câmara Setorial de
Turismo da Agência de Desenvolvimento do Ceará (ADECE) e com especialistas no setor. Isso, pois, caracteriza o USO DE DADOS
PRIMÁRIOS. Nos preocupamos, inclusive, em evidenciar que as entrevistas que validaram este problema estivessem comprovadas na
seção ARQUIVOS ADICIONAIS. No arquivo adicional chamado “Evidências das Entrevistas de Coleta de Informações e Validação”
submetemos o link de todas as entrevistas, comprovando que elas foram realizadas. Nas entrevistas, ficou claro que o problema que
atacamos existe: todas as startups entrevistadas afirmam na sua fala a existência do problema; a discussão na Câmara Setorial logo
após a apresentação que fizemos também evidencia esse problema; e na entrevista com a ex-Secretária de Turismo do Ceará e
membro efetivo da Câmara Setorial de Turismo e Eventos do Ceará, Anya Ribeiro, o problema também fica fortemente evidenciado.
Não se pode dizer, portanto, que foi um problema de percepção nossa, pois trouxemos evidências primárias e secundárias de que o
problema existe e que está descrito de forma inteligível. Uma evidência a mais que o problema está claro é que os outros três
avaliadores deram nota máxima neste quesito em específico. Diante do exposto, solicitamos a gentileza de rever a nota neste quesito,
pois entende-se que a nota zero não se justifica neste contexto. PONTO 2. Já no critério “Clareza da solução”, que é a capacidade da
solução proposta de endereçar o problema identificado, o avaliador deu nota 1 para a Rede, sob a alegação de que “são vários
aplicativos com um rol de monetização que não têm link claro com o problema (pobremente definido)”. CONTRA-ARGUMENTO DA
DIGITALTUR-CE - PONTO 2: Nossa solução não é meramente o uso dos aplicativos. Nossa solução, conforme respondido no item
“Qual é a solução proposta no seu projeto para enfrentar o problema identificado?”, é um PROJETO de amadurecimento digital dos
empresários do turismo, preparando-os para absorver soluções já existentes no mercado por meio de uma capacitação com uso de
project learning, permitindo que aumentem a sua presença digital e iniciem uma rede interconectada e sustentável entre as empresas
do setor, startups e turistas, acelerando sua maturidade digital e conectando o setor. Então, quando descrevemos uma lista de
soluções tecnológicas no item “Liste as soluções tecnológicas que pretende implantar nas empresas do público-alvo na etapa de
piloto”, não significa que nossa solução é uma mera aplicação destas tecnologias. Consideramos que a ABDI busca coletar, por meio
de diversas seções complementares em um amplo e completo formulário, os diversos aspectos que envolvem uma solução que
justifique o uso dos recursos da ABDI. A nós pareceu que o Avaliador 3 analisou a solução da rede apenas analisando o item “Liste as
soluções tecnológicas que pretende implantar nas empresas do público-alvo na etapa de piloto”. Expressamos que se trata de uma
solução PROCESSUAL em diversos lugares na nossa proposta (na descrição da solução “Qual é a solução proposta no seu projeto
para enfrentar o problema identificado?”; nas “Intervenções previstas”; no Pitch e na planilha anexada como Arquivo Adicional
chamada “Detalhamento das Atividades”) que envolve a facilitação de absorção das tecnologias que mencionamos. As tecnologias e
suas respectivas monetizações foram descritas para ampliar o entendimento do processo de capacitação dos empresários que
pretendemos aplicar com a ABDI.
LINKS IMPORTANTES - COMPR. ENTREVISTAS + PITCH + ATIVIDADES.pdf

Responder Recurso
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LINKS IMPORTANTES
DigitalTur.CE

PITCH GRAVADO
https://drive.google.com/file/d/1-_X73SvSHWDPe3EbkItbB_IbZaG4Uw5/view?usp=sharing

CONCEPT BOARD FINAL (ALTERADO APÓS VALIDAÇÃO)
https://drive.google.com/file/d/1hxEmCbaMW1PvY6aAqYaLBvweaB93ZD4I/view?us
p=sharing

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES
https://docs.google.com/spreadsheets/d/158OhNEeREraZuGMnxJpr-a7AIybESfM/edit?usp=sharing&ouid=110512363110028508578&rtpof=true&sd=true

CRONOGRAMA – GRÁFICO GANTT
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Qb2cU2Xl1bMMq0tiOnsUMPmTkQ6Q4K
5o/edit?usp=sharing&ouid=110512363110028508578&rtpof=true&sd=true

COMPROVAÇÃO DAS ENTREVISTAS DE VALIDAÇÃO
https://drive.google.com/file/d/1gSrFK93krcvn_amy2vqhiFXEhyx3673/view?usp=sharing

PLANEJAMENTO DO USO DOS RECURSOS
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MGhiBBPiSENkNUQS55bpsmg6VpJ2aNd/edit?usp=sharing&ouid=110512363110028508578&rtpof=true&s
d=true
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! Recurso: REDE INOVA DIGITAL MS - Interposição de recurso – Atribuição de nota – Avaliador 6

Criado em:
05/07/2022 17:12
Autor:
Jeancarlos Lucietto
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 – Atribuição de nota – Avaliador 6 REDE INOVA DIGITAL MS, por
intermédio do seu representante, vem respeitosamente a presença de V.Sa., interpor RECURSO em face ao Resultado Preliminar da
Seleção dos projetos piloto no âmbito do Edital 002/2021 - Digital Br da ABDI divulgado no dia 27/06/2022 pelas razões apresentadas
no documento anexo. Atendiosamente, EQUIPE REDE INOVA DIGITAL MS
Recurso Edital ABDI - PCM Digital.pdf

Responder Recurso

06/07/22 10:25

Campo Grande, 05 de julho 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 – Atribuição de nota – Avaliador 6

REDE INOVA DIGITAL MS, por intermédio do seu representante, vem
respeitosamente a presença de V.Sa., interpor RECURSO em face ao Resultado
Preliminar da Seleção dos projetos piloto no âmbito do Edital 002/2021 - Digital Br da ABDI
divulgado no dia 27/06/2022 pelas razões a seguir:
Com o máximo respeito aos avaliadores e aos critérios utilizados, a
RECORRENTE entende que a pontuação atribuída em alguns itens de avaliação não
condiz com a qualidade do projeto apresentado e carecem de uma nova análise
pormenorizada e, consequentemente, de uma reconsideração desta comissão.
O avaliador 6, diferente dos demais avaliadores considerou, no critério 3,
insuficiente a relação entre os indicadores de monitoramento do projeto e os resultados da
solução proposta, conforme transcrito abaixo:
Avaliador 6
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.
Pontuação concedida pelo Avaliador 6: 1
Justificativa apresentada pelo Avaliador: Insuficiente a relação entre os indicadores de
monitoramento do projeto e de resultados da solução proposta.
Analisando justificativa e nota apresentada pelo avaliador 6, verifica-se que
não está compatível com as informações apresentadas na submissão do projeto, uma vez
que os indicadores de monitoramento e resultados foram descritos de forma clara e
possuem relação direta com os resultados da solução proposta. A seguir, são
apresentadas as evidências:
•

Formulário de inscrição do projeto ABDI:
O monitoramento será realizado semanalmente através dos seguintes indicadores:
Evolução implantação (evolução = executado /planejado)
Disponibilidade dos ativos para produção (D = (MTBF/MTBF+MTTR)*100)
Confiabilidade (Confiabilidade = R(t)= e^taxa de falhas*tempo)
Produtividade = [receita – custos] / nº empregados
Aumento de maturidade digital - %

Figura 1 – Indicadores do projeto apresentados na plataforma
•

Vídeo pitch
No vídeo apresentado na segunda fase, no tempo 4:40, foram apresentados os
indicadores para acompanhamento da evolução do projeto e resultados que serão feitos
semanalmente sendo:
“% de evolução das etapas”, “% de disponibilidade”, “% de confiabilidade”, “custo de
manutenção”, e “% de aumento de maturidade digital”.

Figura 2 - Momento 4:40 do vídeo apresentado na etapa 02

Com base nas informações apresentadas, conclui-se que há relação entre os
indicadores de monitoramento e resultados. Por exemplo, os indicadores de evolução das
etapas (%) e aumento de maturidade digital (%) estão diretamente relacionados a
efetividade da implantação, dentro do período estipulado, e aos resultados do projeto. Já
os indicadores disponibilidade, confiabilidade e custo de manutenção estão diretamente
ligados ao resultado aumento de produtividade.
Somado a isso, observa-se que os demais avaliadores identificaram no projeto
o entendimento correto quanto a suficiência da relação entre os indicadores e resultados
apresentados como percebe-se abaixo:

Avaliador 2
Pontuação concedida: 2
Justificativa: Foram encontrados indicadores de monitoramento e resultados
Avaliador 3
Pontuação concedida: 2
Justificativa: Há indicadores de acompanhamento e de resultados
Avaliador 4
Pontuação concedida: 2
Justificativa: Não foi apresentado justificativa
Com isso, conclui-se que no critério 3 a RECORRENTE apresentou de forma
clara a relação entre os indicadores de monitoramento e resultados da solução e, por isso
requer a revisão da avaliação e, consequentemente da pontuação aplicada pelo avaliador
6.
Seguimos analisando o critério 4 que foi analisado pelo avaliador 6, que,
como todo respeito ao mesmo, entendemos carecer de nova avaliação.
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.
Pontuação concedida pelo Avaliador 6: 1
Justificativa apresentada pelo Avaliador: Não foi apresentada justificativa pelo avaliador
O RECORRENTE apresentou as metas do projeto PCM Digital na plataforma
do edital, sendo as seguintes:
1. Aumento da Maturidade Digital: Aumento de 12% (três novas boas práticas);
2. Aumento Produtividade: Aumento de 10% no setor impactado pela digitalização;

Figura 3 – Documento meta de aumento de produtividade

Figura 4 – Documento meta de aumento de maturidade digital

Esta mesma informação também foi apresentada no video (pitch) nos tempos
04:12 e 04:34.

Figura 5 - Momento 4:12 do vídeo apresentado na etapa 02

Figura 6 - Momento 4:34 do vídeo apresentado na etapa 02

A meta de aumento de maturidade digital está diretamente associada ao
indicador % de aumento de maturidade digital e % da evolução da implantação. Com
relação a meta de aumento de produtividade, está associada aos indicadores
Disponibilidade dos ativos para produção (D = (MTBF/MTBF+MTTR)*100), Confiabilidade
(Confiabilidade = R(t)= e^taxa de falhas*tempo) e Produtividade ([receita – custos] / nº
empregados).
Ao observar os resultados e justificativas dos demais avaliadores, foi observado
o seguinte resultado para o mesmo item:
Avaliador 2
Pontuação concedida: 2
Justificativa: Metas SMART definidas
Avaliador 3
Pontuação concedida: 2
Justificativa: Há metas SMART
Avaliador 4
Pontuação concedida: 2
Justificativa: Não foi apresentado justificativa
O RECORRENTE está impossibilitado de questionar a análise do Avaliador 6
porque não há justificativa para a nota aplicada, podemos apenas verificar a divergência
da mesma e os três outros avaliadores, que entenderam que no projeto há metas SMART
definidas.
Desta forma, entende-se que a avaliação foi imprecisa, uma vez o projeto
apresentado, acompanhado de documentos, preenche todos os requisitos exigidos no
edital, para efeito de aplicação, as metas previstas no projeto estão claras e objetivas, e
que talvez estas não foram apreciadas em sua totalidade pelo avaliador.
Diante do exposto solicita-se revisão das notas aplicadas pelo avaliador 6 para
os critérios 3 e 4.
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