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CONHEÇA O
PITCH GOV
Como unir governo e startups para
gerar inovações solucionando desafios
de interesse público?

Essa foi a pergunta que, em 2015, foi feita pela Secretaria de Governo
do Estado de São Paulo e pela Associação Brasileira de Startups.
Enquanto, por um lado, o governo enfrenta desafios para melhorar os
serviços públicos e precisa inovar, por outro, as startups querem validar suas soluções e alcançar escala com impacto positivo.

Assim surgiu o Pitch Gov.SP.
De forma resumida, o programa funciona da seguinte forma:
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• Órgãos do governo constroem uma lista de desafios prioritários
que podem ser resolvidos por soluções tecnológicas desenvolvidas
por startups;
• Startups que tem soluções para esses e outros desafios se inscrevem no edital;
• As melhores são selecionadas para apresentarem suas soluções
em um evento de pitches;
• Startups e governo criam conjuntamente um plano de trabalho e
assinam convênio para estabelecer cronograma e parâmetros para
teste;

Parece simples, certo? Nem tanto. Cada etapa envolve criação,
negociação, parcerias e muito trabalho. A experiência paulista foi a
primeira do tipo no Brasil e serve como inspiração para que inovação e parceria cheguem a todo o país. Por isso construímos esse guia,
abrindo o caminho para que mais cada vez mais órgãos da administração pública em todos os níveis possam buscar soluções inovadoras
para seus desafios.
Aqui estão reunidos todos os processos e informações necessários
para montar um programa de parcerias entre governo e startups, das
definições legais até a assimilação das soluções bem sucedidas. Em
cada um dos capítulos a seguir, há a uma descrição do processo, dicas
e exemplos reais para guiar e inspirar.
Caso tenha interesse em ter um programa usando a marca Pitch Gov,
é preciso fazer um cadastro em nosso site e concordar com os termos
de uso da marca.
Qualquer órgão do governo a nível municipal, estadual e federal, da
administração pública direta ou indireta, pode criar um programa
nos moldes do Pitch Gov e usar esse nome e a identidade visual relacionada. Esse uso, entretanto, não é indiscriminado e deve seguir as
orientações para uso da marca descritas nesse manual.

• Testes são realizados, governo conhece soluções para seus desafios, startups conseguem testar suas soluções em escala usando as
estruturas do governo e os serviços públicos são melhorados.
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GOVERNO,
INOVAÇÃO E
STARTUPS
O que o governo ganha com
programas de inovação e se relacionar
com startups?

Internet banda larga, inteligência artificial, redes sociais, automação:
o mundo está mudando constantemente - e cada vez mais rápido.
A forma como vivemos, consumimos, nos relacionamos enquanto
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sociedade também.
Para falar de inovação, é necessário pensar sobre como criar o ambiente e a cultura para o seu desenvolvimento. O Manual de Oslo, produzido pela Organização
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), traz o conceito de inovação organizacional como “a implementação de um novo método organizacional
nas práticas de negócios da empresa, na organização do seu local de trabalho ou
em suas relações externas.”. A partir de então, pode-se partir para a elaboração de
um pensamento sistêmico em inovação.
A inovação organizacional, entretanto, é apenas a base, que pode ser explorada
de diversas formas. O livro As regras da inovação, de Tony Davila, Marc J. Epstein
e Robert Shelton fala, por exemplo, da diferença entre inovação incremental e
radical:
A inovação incremental leva a melhorias moderadas nos produtos e processos de negócios em vigor. Pode ser pensada como um exercício de resolução de problemas em que
é clara a meta, mas não a maneira de chegar até ela - e precisa ser resolvida. No outro
extremo, a inovação radical é o conjunto de novos produtos e/ou serviços fornecidos de
maneira inteiramente nova. Pode ser pensada em termos de um exercício de exploração
no qual pode realmente haver alguma coisa relevante numa determinada direção, desconhecendo-se, porém, o que será essa coisa importante, quando encontrada.

O Governo do Estado de SP,
na vanguarda da inovação,
implementou com sucesso
vários programas inovadores
para melhorar os serviços públicos, dentre eles: o
Poupatempo (1997), a Delegacia Eletrônica (2000)
a Bolsa Eletrônica de Compras (2000), a Nota Fiscal
Paulista (2007), o Portal da Transparência (2012) e a
Secretaria Escolar Digital (2016). Além disso, ações
de inovação aberta têm sido desenvolvidas a partir
do Decreto Estadual 53.963/2009, que institui a
política de gestão do conhecimento e inovação.
No ano de 2015 foi criado o Pitch Gov.SP, em
parceria com a ABStartups (que já realizava o Pitch
Corporate - programa em que grande empresas
trazem temáticas e desafios e startups propõem
soluções, apresentadas no formato de um pitch).
Alinhado com o histórico de inovação do Estado,
busca inovações disruptivas e exponenciais, que
podem trazer respostas integradas, rápidas e
eficientes a problemas complexos enfrentados pela
sociedade.
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Outra diferença interessante é entre a inovação fechada e aberta. O termo “inovação aberta” aparece em 2003 no livro Inovação Aberta de Henry Chesbrough.
Enquanto o modelo fechado de inovação é focado internamente no desenvolvimento dentro das organização, o aberto é “um paradigma que assume que
empresas podem e devem usar ideias externas assim como as internas e caminhos internos e externos para o mercado, a medida que pretende avançar a sua
tecnologia”. Embora a abordagem de Chesbrough seja muito focada no desenvolvimento tecnológico e em empresas, pode ser abstraída para o pensamento
público. Ainda mais que empresas, governos podem se beneficiar pelo compartilhamento de informações e construção conjunta de soluções para a população.
O relatório Future government: A global perspective in connection to open government data and citizen engagement organizado pela Divisão de Administração
Pública e Gestão do Desenvolvimento do Departamento de Economia e Assuntos
Sociais das Nações Unidas (DPADM, da sigla em inglês) e pela União Internacional
de Telecomunicação (ITU, da sigla em inglês) explora a importância da abertura de
dados pelo governo e traz dois conceitos interessantes:
‘Governo aberto’ significa mais transparência, responsabilização, participação e colaboração. Isso é, acima de tudo, uma mudança cultural mais que uma questão técnica
ou administrativa. Essa mudança cultural não pode ser esperada de acontecer de um
dia para o outro, mas precisa, para ser bem sucedida e sustentável, ser aceita por todas
as partes atuantes. ‘Governo como plataforma’ significa que governos não precisam
construir todos os novos serviços e sim tornar disponíveis informações como a infraestrutura para que terceiros usem e construam serviços de valor agregado.

SEED - Startups and
Entrepreneurship Ecosystem
Development (Desenvolvimento
de Ecossistema de Startups
e Empreendedorismo, em
português) é um programa do governo mineiro
para desenvolvimento de startups. Oferece
espaço colaborativo de trabalho para as startups
selecionadas, investimento de capital semente,
conexão, mentoria e um programa exclusivo de
capacitação e formação empreendedora.
O programa faz parte uma iniciativa ainda maior do
Governo de Minas Gerais: Minas Digital. Criado em
2015, tem como objetivo expandir o ecossistema
empreendedor que já existe em Belo Horizonte
para todo o estado. Planejam investir R$ 1 bilhão
nos próximos 10 anos e formar 100 mil jovens para
trabalhar com tecnologia e inovação.

Diante deste contexto, grandes corporações e governos têm olhado cada vez
mais para a interação com empresas nascentes, com projetos inovadores e
10

alto potencial de crescimento - as famosas
startups. É uma alternativa eficiente para
enfrentar os desafios internos, identificar
novas oportunidades e inovar.

As grandes instituições já reconhecem
que não podem manter-se as mesmas.
E, se no mundo privado as grandes
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empresas já entendem essa realidade,
é essencial que a gestão pública não
deixe de se adequar.
Pode-se dizer que as startups têm contribuído para a construção desse novo cenário,
sendo consideradas um dos principais
responsáveis pela revolução de vários segmentos da economia mundial e aumentando
o impacto social de várias ações.
Quando falamos de inovação e de parcerias
com startups, existem dois fatores relevantes a considerar: flexibilidade, que é a
capacidade de adaptação em ambientes de
incerteza, e a velocidade, ou seja, rapidez

O Code for America surge da premissa de que, para gerar mudança
social, existem dois fatores fundamentais: governo e tecnologia. A
organização sem fins lucrativos começou seus trabalhos em 2011,
percebendo que havia uma grande diferença entre a forma que o setor privado e o setor
público lidavam com design, tecnologia e inovação.
Hoje, trabalha com projetos em três focos: Segurança e Justiça, Comunidades Saudáveis
e Desenvolvimento Econômico. Junto aos governo, auxilia no desenho de melhores
serviços públicos utilizando design e tecnologia ao mesmo tempo em que conecta
profissionais dessas áreas, de forma a tornar as soluções perenes. Para isso, atua com
cinco grandes projetos:
Brigade são grupos locais de voluntários que se encontram para discutir design,
tecnologia e estratégias para tornar governos mais abertos e transparentes;
O programa de associados traz um grupo de designers e desenvolvedores para trabalhar
junto a uma prefeitura ou governo estadual durante um ano desenvolvendo códigos e
programas abertos, além de atuar com a conscientização da importância do trabalho
com tecnologia no governo.
A aceleradora oferece investimento em capital semente, espaço de trabalho, capacitação
e mentoria para startups com projetos focados em impacto na sociedade.
O Code for All expande os esforços do Code for America para outros países ao redor do
mundo, incentivando essa boa relação de governos com tecnologia.
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com que se consegue criar e validar novos
processos, produtos ou modelos de negócios.
Assim, a parceria com startups vem para dar
às organizações a capacidade de atender a
necessidades cada vez mais complexas da
sociedade.
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Esses dois fatores conferem às organizações um novo ritmo de estimular a inovação
e promover mudanças culturais internas,
rompendo com paradigmas dos modelos tradicionais de administração e gestão.

Por outro lado, as startups compreendem
que a interação com grandes empresas ou
governo pode, entre muitas oportunidades,
resultar no acesso ou ampliação da sua atuação no mercado, na consolidação da sua
tecnologia e na sua escalabilidade - um dos
fatores responsáveis pela sobrevivência de
uma startup.
A inovação que está oxigenando as organizações hoje - e criando as de amanhã - será fruto
cada vez mais de parcerias, alianças e outras
conexões colaborativas que superam as fronteiras entre empresas, governos e países.
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VISÃO GERAL DO
PROGRAMA
Como entender, de forma simples, o
programa e as partes atuantes?

Mapa de atores

ão
re p

setoriais (secretário/dirigente)

a ra ç ã o

aç

organiz

stes

ep

parceiro de execução

ão

s te

ç

do

Ide

za
i
l
a

ão

ção

c

om

un

startups participantes

e
Ex

ica

setoriais (equipe técnica)

to

am

en

o

nh

A

i
po

om

pa

instituições, associações e
empresas com foco em apoio ao
empreendedorismo

ec

Pensar nessa lista e, depois, organizá-la, entendendo o papel de
cada uma dessas partes. Aqui
está um dos possíveis mapas. Ao
decorrer do Manual, mais informações serão dadas sobre cada
uma dessas partes e o papel que
desempenham no programa.
Essa não é, entretanto, uma lista
exaustiva e estática. Cada edição terá suas particularidades
e atores locais que devem ser
contemplados.

órgão gestor

uç
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A primeira pergunta que deve ser
feita é: quem são as partes interessadas e atuantes no programa
de forma direta e indireta?

secretarias e órgãos não
participantes

Int
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e
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c
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e

população em geral
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Fluxo do programa
Antes de começar a planejar e executar, é importante ter uma visão geral e completa dos passos e etapas do programa, assim como quais partes devem participar.
Lançamento do
chamamento
público
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Idealização

Definição de
setoriais

Elaboração de
edital (e outros
documentos
necessários)

Período de
incrições e
divulgação

Evento de
apresentação

Seleção

Assinatura de
convênios

Definição de
testes e plano de
trabalho

Realização e
acompanhamento
dos testes

Avaliação e
assimilação de
soluções

Definição de parceiros
Criação de
desafios

Preparação para o evento

Órgão gestor
Parceiro de execução
Setoriais
Startups participantes
Parceiros de comunicação e evento
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LEGISLAÇÃO E
PROCEDIMENTOS
Quais os procedimentos legais e
burocráticos importantes para
realização do programa?

Como qualquer programa governamental, o
Pitch Gov demanda uma série de documentos e procedimentos jurídicos específicos.
Primeiro, há legislação federal, estadual e
municipal que garantem base jurídica sólida
para a realização do programa. Já para sua
execução e organização, há o chamamento
público como instrumento jurídico de convocação das startups e promoção dos desafios,
procedido pela assinatura de convênios.

risco tecnológico (Art. 20). Isso pode desde
servir de justificativa para o financiamento
direto de soluções e até facilitar a contratação
direta das que tiverem testes bem sucedidos,
dependendo do interesse político e disponibilidade financeira.
Já para a criação em si do programa, é
importante um marco legal que facilite a compreensão geral sobre o objetivo e etapas do
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Legislação
A legislação sobre inovação deve servir como
base para entender o programa mesmo antes
de começar a desenhar seus processos e procedimentos específicos. No plano nacional, é
importante citar a Lei Federal 10.973/2004,
alterada pela Lei Federal 13.243/2016, chamada de “Lei da Inovação”. Ela define as
formas de atuação do governo para incentivo
à inovação no país e foi recentemente regulamentada pelo Decreto Federal 9.283/18.
Um dos principais pontos a serem observados
aqui é a de possibilidade da administração
pública contratar soluções que apresentem

programa por parte dos setoriais do governo,
bem como sirva de base legal aos processos internos, como a publicação do edital de
chamamento público e a formalização dos
convênios. Essa regulamentação pode ser
feita de três maneiras: resolução, decreto
ou lei. Existem várias diferenças entre os
possíveis instrumentos e é preciso estudar
a viabilidade e necessidade de cada um de
acordo com o contexto local.

Resolução

Decreto

Lei

Assinada pelo responsável
pela Secretária ou Secretário,
tem efeito apenas dentro
de seu órgão. Embora seja a
solução mais simples, também
é mais restrita e não vincula
responsabilidades para outros
órgãos e secretarias.

Assinado pelo chefe do
executivo, vale para toda a
esfera administrativa. Facilita
a participação de múltiplos
setoriais, mas ainda possui
limitações, especialmente
para a assimilação de soluções
e apoio a participantes.

Embora seja o instrumento
mais complexo para se
elaborar e alterar, também
é o que permite pensar com
maior liberdade os contornos
do projeto. Por meio dela,
é possível permitir prêmios
ou outros benefícios aos
participantes, por exemplo.

-

complexidade e
possibilidades

+
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Para conferir clareza e segurança jurídica ao Pitch Gov, independente
do instrumento escolhido, deve conter aos seguintes pontos:
• Descrição clara do programa com objetivos e responsabilidades;
• Definição de todos os termos chave para o funcionamento
do programa, tais como “solução tecnológica”, “startups”, e
“interessados”;
• Descrição de todos os procedimentos, expondo com clareza as
responsabilidades do órgão gestor do projeto e de cada setorial;
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• Definição das regras para a realização dos testes com a Administração Pública.
O Estado de São Paulo editou o Decreto Estadual
61.495/2015 posteriormente alterado pelo Decreto
Estadual 62.711/2017 para oficializar o Pitch Gov.SP. Como,
desde sua criação, o programa visava ser intersetorial,
o Decreto foi escolhido para facilitar a participação e
compreensão de todos, gerando maior sensibilização e
comprometimento dos órgãos públicos.
Para criar incentivos para o envolvimento de todos os níveis
dos setoriais no programa, especialmente na avaliação das
soluções e realização dos testes, o estado de São Paulo
incluiu uma etapa de convocação pelos setoriais por meio de
publicação em Diário Oficial.

Chamamento Público
O chamamento público é uma forma simples para conseguir selecionar de maneira imparcial startups para testar novas tecnologias
em serviços e ferramentas do governo. Por visar uma futura realização de parcerias, o chamamento se baseia em duas leis: Lei Federal
8.666/1993, tratando do convênio com entidades com fins lucrativos,
e Lei Federal 13.019/2014, para termos de cooperação com entidades
da sociedade civil. Diferente da licitação, o chamamento público permite maior flexibilidade na definição das demandas e dos modelos de
parcerias.
O chamamento público tem como função definir as regras de seleção e participação do programa de forma clara e dar publicidade ao
processo, assim como seus desdobramentos. Para a elaboração de
um bom edital de chamamento público é necessário se atentar aos
seguintes pontos:
• Explicitar os desafios apresentados por área envolvida. Dar
entendimento claro às partes interessadas em participar dos
desafios que se propõem a ajudar a resolver é essencial para que
possam se comprometer em participar do edital (saiba mais no
capítulo sobre desafios);
• Definir os critérios de habilitação e seleção das startups de
maneira clara e fácil. Ter critérios simples evita conflitos de interessados no programa e direciona as comissões de avaliação sobre
o tipo de startup esperada (maiores informações sobre os critérios
19

no capítulo sobre o processo de seleção.
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• Detalhar os procedimentos de análise e
de teste das soluções. Definir os prazos e
procedimentos de maneira transparente
reduz o trabalho do órgão gestor do Pitch
Gov em comunicação. Importante definir
os prazos de inscrição, de avaliação, a data
de anúncio, a data do evento de apresentação e os prazos para convocação.
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TRABALHOS COM
SETORIAIS
Quais órgãos da administração
pública direta ou indireta participarão
do programa?
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Para que o programa tenha desafios reais e
relevantes, assim como bons ambientes de
teste, é essencial ter equipes interessadas em
participar, dispostas a investir sua energia no
programa e com desafios relevantes para o
governo e a população.
Primeiro, é importante definir que áreas e
órgãos deverão ser contempladas pelo programa, pois são tantas as possibilidades
quanto os ramos de atuação do governo.
Essa decisão passa tanto por uma análise de
necessidade, quais áreas podem se beneficiar
mais de participar do programa, de abertura,
quais tem um histórico de abertura a programas inovadores e, também, de capacidade,
quais têm equipe e recursos para investir em
um novo programa.
Outra análise interessante é externa: quais
são os principais ramos e áreas nas quais
existem startups na sua região? Assim, é possível agrupar os setoriais em eixos temáticos
facilmente reconhecidos e alinhados com o
mercado. É possível pesquisar comitês divididos por setores criados por associações ou
órgãos de fomento ao empreendedorismo

para ter melhor as opções disponíveis e definir hipóteses de atuação.

pessoas para fazer essa ponte.

Nesse processo, é importante conseguir pasO passo seguinte é garantir o interesse e
sar com clareza a importância e o impacto do
o apoio tanto a nível de dirigente máximo
projeto. Aqui estão alguns argumentos que
quanto a nível de equipe técnica. É o momento podem ser utilizados nesse processo de conde encontrar pessoas dentro do órgão que
vencimento interno.
serão embaixadoras do programa: farão a
• Governos de todo o mundo tem projetos
ponte para todas as necessidades de comude trabalho com startups para desenvolvinicação com o órgão desde a concepção dos
mento de novas tecnologias com foco em
desafios até a execução e acompanhamento
governo.
dos testes. O ideal é encontrar pessoas aberųų Startup In Residence Programa que
tas, acessíveis, que entendam a necessidade
de se trabalhar com tecnologia e empreendeune startups e a Prefeitura de São
dorismo e, claro, dispostas a inovar e mudar
Francisco e cidades próximas para
a sua rotina para acolher novas formas de
desenvolvimento de soluções específitrabalho.
cas, partindo de desafios.

Identificar esses aliados pode parecer
uma tarefa simples, mas não pode ser
menosprezada.
Essas são as pessoas que garantirão o encaminhamento e a execução do programa. Uma
estratégia eficiente é conseguir o apoio do
dirigente máximo e pedir, então, indicações de

MobiLab Laboratório de Mobilidade
Urbana, da Prefeitura de São Paulo,
tem como objetivo incentivar a inovação e formação de novas tecnologias e
negócios sobre mobilidade urbana.
ųų 

• As cidades têm se tornado centros de
participação e atuação, tornando essencial que as prefeituras tenham um papel
mais atuante no desenvolvimento de
22

empreendimentos e tecnologias locais.
O conceito de “Cidades Inteligentes”
é cada vez mais relevante, explorando o desenvolvimento tecnológico
e conexão entre sistemas das cidades para oferecer melhores serviços
públicos.
ųų 
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• No primeiro programa do tipo no Brasil,
no Estado de São Paulo, foram encontradas diversas soluções únicas. Você pode
conhecer mais no relatório do Pitch Gov.
SP 1.0.
Poupinha Robô de atendimento
que revolucionou os agendamentos
do Poupatempo que podem agora
ser feitas de forma simples, em uma
conversa natural por chat. Faz mais
de 10.000 atendimentos por dia e
tem uma linguagem tão natural que
é comum as pessoas responderem
com “Muito obrigado” ou “Fique com
Deus”.
ųų 

Uso de inteligência artificial Análise de registros preenchidos por
ųų 

municípios para formação de ranking
e separação em grupos específicos
que teriam acompanhamento visando
incentivar as boas práticas.
Comunicação escolar Aplicativo que
permite pais-professores-escola trocarem mensagens, passarem avisos e
mais.
ųų 

O trabalho com startups ajuda a criar um
ambiente mais aberto a inovações. Startups
que testam mais e, por consequência, falham
mais são aquelas que chegam mais rápido ao
seu modelo de negócios ideal e continuam
em evolução constante. Uma das vantagens
de criar laços de parceria entre governo e
startups é permitir e incentivar um ambiente
onde ideias e projetos possam avançar
gerando melhorias nos serviços públicos.
A criação de testes em escala reduzida e
ambientes controlados, chamada prototipação, é uma excelente alternativa para iniciar
as atividades em parceria. É possível mapear
desafios, medir resultados e, principalmente,
entender como expandir e implementar uma
nova política pública.

O envolvimento dos setoriais é extremamente importante e vai muito além de propor
desafios e conhecer novas soluções possíveis. Os órgãos participantes terão que atuar
no processo de seleção, definir o escopo dos
testes e organizar os documentos para a sua
realização, além de participar ativamente dos
testes do programa. É um processo longo e
que depende da ação e motivação das equipes
participantes.
Indo além dos ganhos gerados pelo contato
entre profissionais tão diversos, servidores
públicos são inspirados a repensar os espaços em que a inovação pode se encaixar no
seu dia a dia. Isso significa capacitá-los a
encontrar espaços de melhora nos serviços
públicos que não poderiam ser vistos sem o
contato com novas soluções tecnológicas.
Funcionários do setor de agendamentos de
uma repartição pública, por exemplo, podem
somente passar a enxergar a viabilidade de
um chatbot com inteligência artificial após ver
este tipo de tecnologia testada.
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DEFINIÇÃO DOS
DESAFIOS
Quais são as necessidades que a
administração pública pode resolver
com novas tecnologias?

PREPARAÇÃO / deficição dos desafios

Considerando as diversas atividades que costumam ser desenvolvidas no setor
público, deve-se levar em consideração três aspectos na definição dos desafios:
alinhamento com as necessidade estratégicas do órgão, o impacto para a população caso o desafio seja superado e o que está na raiz do gargalo técnico para as
equipes participantes. Assim, aumenta-se o engajamento das equipes, cria-se o
ambiente necessário para o desenvolvimento de inovações e garante-se o apoio
das lideranças.

A IDEO, empresa americana referência em design
thinking, uniu-se à NESTA, ONG britânica de
inovação, e à Design for Europe, programa da
Comissão Europeia, para criar um guia sobre design
thinking aplicado para serviços públicos.

Nesse processo de definição, é importante buscar o desafio e não chegar com uma
solução pronta. Dizer que o desafio é, por exemplo, ter um aplicativo para celular
onde os professores possam compilar notas sem custos de planos de dados, na
verdade, já é propor uma solução. Um desafio possível é como garantir que os professores consigam lançar as notas de maneira fácil e rápida, sem perder os prazos.
Dessa forma, dá-se espaço para a sugestão de soluções verdadeiramente inovadoras às quais não se tinha acesso.

Muito além de ferramentas e metodologias
que podem ser utilizadas, o guia traz reflexões
interessantes sobre como o setor público pode se
abrir para novas formas de pensar seus serviços e
desafios com foco na população. Marco Steinberg,
fundador de uma consultoria de design e inovação
para governos finlandesa, tem a seguinte frase
sobre o tema:

Os órgãos devem ser responsáveis por essa definição, mas há diversas ferramentas que podem ser utilizadas para facilitar esse processo e chegar à raiz de
problemas complexos e a desafios que cumpram os três aspectos mencionados. É
possível, por exemplo, fazer um ou mais encontros com as equipes participantes e
usar uma ou mais das seguintes ferramentas. Considere ter alguma parceria com
experiência em design thinking e criação de projetos de inovação para auxiliar
nessa fase.

“Cada vez mais o setor público tem que lidar mais
com incerteza em vez de risco. E é bom em gerir
riscos, mas ruim em gerir incerteza. Design oferece
a capacidade para se envolver com necessidades
dos usuários e necessidades sociais, usando a
prototipagem para gerar soluções. Essa é uma forma
de criar uma ponte entre incerteza e risco.”
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PREPARAÇÃO / definição de desafios

Brainstorming

Voto de bolinhas

Forças de influência

Diagrama de Ishikawa

Método para gerar muitas
ideias em um curto período
e ter o grupo aberto a novas
propostas e percepções.
Em grupos pequenos, os
participantes devem explicar
suas ideias e anotá-las
em notas auto-adesivas,
montando um painel. Algumas
regras importantes são: criar
um ambiente seguro ao não
julgar ou contrariar as ideias
expostas, não se apegar a uma
única ideia, construir sobre
o que já foi posto e focar em
quantidade. É possível ter
um tempo limitado para isso.
Essa abertura traz novas
possibilidades de visualização
e compreensão dos problemas
enfrentados.

Técnica que auxilia na
priorização e seleção de ideias
a serem seguidas. Começa-se
com um painel expondo todas
as ideias e alguns adesivos
de bolinhas ou canetas
coloridas para cada um dos
participantes. Todos devem
ler as ideias e votar com uma
bolinha nas que entenderem
ser mais relevantes, com
um número de votos
pré-determinado.

Ferramenta interessante para
quando se quer entender mais
sobre um problema. A partir
de um problema guardachuva, discutir e escrever
os principais sintomas,
efeitos e demais fatores que
influenciam o problema. Feito
isso, analisar cada um dos
sintomas e explorar as suas
causas, tanto direta quanto
indireta. Assim, ganha-se uma
nova visão sobre a totalidade
de um desafio.

Técnica, também conhecida
como “espinha de peixe”,
utilizada para encontrar raízes
de um problema. Em uma
folha, escreve-se o desafio no
meio, à direita. A partir dele,
traçar uma linha horizontal
e, dessa, 6 linhas diagonais.
Cada linha representará uma
raiz, com essas áreas para
referência: ou pessoal, método
ou processos, matéria-prima,
infra-estrutura, medida ou
norma adotada e ambiente.
Assim, pode-se perceber
desafios anteriores para os
quais buscar soluções.

Top 5
Ferramenta interessante para entender prioridades de toda
uma equipe. Cada pessoa deve listar, em ordem, as suas cinco
prioridades para um período de tempo pré-definido. Uma vez
que todos o tenham feito, reúna-as por tema e similaridade,
encontrando o que é mais importante para o grupo.
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De modo geral, há dois tipos de desafios possíveis: aqueles que são
mais genéricos, abrindo espaço para receber uma maior gama de
soluções possíveis, e aqueles com alto grau de definição, com poucas
possibilidades de uma solução inesperada.

PREPARAÇÃO / definição de desafios

A partir da definição inicial do desafio, é preciso preparar um
documento conciso que traga informações sobre sua origem e os
benefícios esperados com a implementação da solução, que fará parte
do Edital de Chamamento. Também é interessante trazer informações
sobre o órgão e seu funcionamento, assim como o contexto do desafio
e a população alvo. A ideia não é produzir um relatório completo de

várias páginas e, sim, agrupar as principais informações para que as
empresas interessadas consigam montar suas propostas e entender o
desafio proposto. Uma ou duas páginas são o suficiente.
Por fim, é importante lembrar que esses desafios serão lidos e interpretados por pessoas muito distantes do dia-a-dia do órgão e mesmo
da administração pública. Evitar siglas, jargões ou termos muito específicos dá mais clareza e faz com que seja mais fácil encontrar uma
solução aderente às necessidades reais do órgão. Para isso, pode-se
pedir o auxílio de um time ou órgão que trabalhe com inovação ou parcerias com o setor privado para fazer a “tradução” dos desafios.

É interessante observar a distribuição dos desafios da
segunda edição do Pitch Gov.SP no gráfico ao lado. O eixo
horizontal indica o nível de especificidade do desafio, quando mais
à direita, mais específico. Já o eixo vertical mostra a quantidade
percentual de soluções recebidas para aquele desafio em
comparação a outros da mesma temática. Quanto mais em cima,
mais desafios foram recebidos.
A parte mais povoada do gráfico fica à cima e à esquerda: desafios
genéricos receberam mais soluções. Por outro lado, desafios
específicos receberam poucas soluções. Outros fatores também
influenciaram no recebimento de soluções como abertura do
mercado e clareza no desafio.
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ORGANIZAÇÃO
DE PARCERIAS
Quais são os órgãos e instituições
que vão apoiar o desenvolvimento e
execução do programa?

PREPARAÇÃO / organização de parcerias

O Pitch Gov é um programa complexo, que
envolve o relacionamento com atores muito
diferentes e múltiplos esforços. Por isso,
contar com bons parceiros é essencial para
um bom desenvolvimento do programa. Aceleradoras, fundos de investimento, grandes
empresas de tecnologia, organismos internacionais e muito outros podem ter interesse
em apoiar e participar.
Uma boa parceria é aquela em que ambos os
lados têm benefícios e complementam seus
esforços. Para pensar em parceiros, portanto,
o primeiro ponto é compreender quais são
as necessidades do programa que o governo
não pode oferecer ou precisa de auxílio e,
em seguida, o que pode oferecer de retorno
para essas parcerias. Esse alinhamento é
essencial para um bom relacionamento e,
assim, uma boa entrega.
Uma forma simples de entender as diferentes parcerias possíveis é separá-las em três
tipos: execução, comunicação e evento.
Um mesmo parceiro pode estar em mais de
uma categoria e entregar apenas um ou mais
benefícios dessa parte, e há diversas outras

Prestadores
de serviços
com foco em
startups

Institutos e fundações
empresariais
Grandes
empresas

Espaços de
coworking

EVENTO
Patrocínio, materiais e recursos
para evento, participação na
banca avaliadora, benefícios
pontuais para startups

COMUNICAÇÃO
Curadoria, divulgação para rede
própria, divulgação em redes sociais
e outras mídias

EXECUÇÃO
Aceleradoras
Associações de
startups
Institutos de fomento ao
empreendedorismo

Desenho de fases do programa, patrocínio
conhecimento (formações e workshops),
apoio às startups participantes,
participação no processo de seleção

Institutos de Pesquisa
e Tecnologia
Universidades/
Centros de Inovação e
Empreendedorismo
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PREPARAÇÃO / organização de parcerias

possibilidades de interação que podem ser
descoberta no diálogo com as diferentes partes interessadas. Cada parceiro vai ter suas
particularidades e pode ver benefícios diferentes em participar do programa, fazendo
com que cada parceria seja única.
Vale comentar, especificamente, o papel da
curadoria feita por parceiros: a busca ativa
na base de contatos do parceiro por startups
que tenham o perfil adequado para participação no programa. Para essa ação, é preciso
buscar parceiros com uma grande base como
associações ou instituições de fomento ao
empreendedorismo. Começa-se com um
mapeamento de startups que sigam os critérios do programa e tenham um bom potencial
de seleção e, depois, contato direto e convite para fazer parte do processo de seleção.
Essa comunicação pode ser por e-mail ou até
com pequenos encontros físicos ou virtuais.
Essa ação é especialmente útil quando os
desafios são muito específicos ou de difícil
compreensão.
Definir o que é oferecido em retorno
para cada parceiro vai depender dos seus

interesses e, principalmente, da sua entrega
para o programa. Alguns exemplos do que
pode ser oferecido é acesso à lista de contatos
de inscritos, divulgação da parceria nos canais
cabíveis e no evento, espaço de apresentação
no evento, encontro com startups finalistas,
comunicação exclusiva sobre programa e
seus resultados, e espaço de fala no evento
principal.
Para facilitar a busca e a obtenção de parcerias, um caminho é definir previamente
diferentes grupos de parceiros, o que se
espera que entreguem de benefícios e o que
receberão em retorno. A partir disso, pode-se
criar uma proposta de parceria.
Além do que será ativamente oferecido como
benefício, é importante conseguir passar para
um potencial parceiro quais outras vantagens
de participar no programa. Pense no público
esperado para o evento principal tanto em
tamanho quanto em perfil, a cobertura de
mídia que será gerada, as possibilidades de
conexão com startups e outros parceiros são
alguns dos exemplos.

Para o Pitch Gov.SP as
parceiras foram divididas
em três grupos parceiras de execução,
parceiros e apoiadores. O primeiro
grupo incluiu a Prodesp, que fez o
maior investimento no programa,
e a ABStartups, que fez o desenho
do programa e responsável por sua
divulgação. O segundo inclui o BID,
que participou da seleção, patrocinou
o evento, auxiliou na divulgação e
acompanha o desenvolvimento dos
testes, e o Sebrae-SP, que participou na
seleção, auxiliou na divulgação, ofereceu
prêmios às startups participantes e
trouxe apoio ao desenvolvimento do
programa. Já o último foram todos
aqueles que auxiliaram na divulgação e/
ou participaram na banca.
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INTRODUÇÃO / conheça o pitch gov

SELEÇÃO
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COMUNICAÇÃO
E DIVULGAÇÃO
Como atrair o público certo para
participar e apoiar o programa?

Governos e startups estão em ambientes diferentes e que,
normalmente, possuem poucos meios de contato. Ter um plano de
comunicação que leve em consideração as particularidades desses
meios é essencial para garantir o sucesso do programa. Ter uma
parceria que crie essa ponte é um grande avanço para estar mais
próximo do ecossistema empreendedor.

No caso de São Paulo, a ABStartups foi
responsável pela criação de materiais e
promoção nas duas edições do programa. Além
disso, fez uma busca ativa de startups em sua base,
chamada curadoria, que poderiam ter interesse
no programa e cumpriam os critérios mínimos.
Por fim, teve um papel importante na criação e
fortalecimento de parcerias.

SELEÇÃO/ comunicação e divulgação

Existem diversas estratégias e canais para chegar a um grande público. Aqui, serão
expostas algumas que podem ser utilizadas tanto pelo órgão que organiza o programa quanto por seus parceiros.
Para qualquer estratégia adotada, é necessário mostrar a proposta de valor do
programa, expor os desafios com clareza e ter consciência do público esperado
para atingir as startups corretas. É preciso, também, facilitar o entendimento
sobre as etapas e processos de forma transparente. Uma vez que essa comunicação tem como objetivo gerar interesse, garantir inscritos, mas também dar
transparência a todo o programa, pode ser pensada em três partes:
• Inscrição Atração de startups para participarem do programa.
• Resultados da seleção e chamada para o evento Exposição das startups
finalistas e divulgação para um evento de sucesso.
• Divulgação dos resultados Exposição de dados e informações sobre os
testes, especialmente aqueles que precisam de apoio e participação de um
público extenso.
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Cronograma e fases do projeto
Exposição das etapas do programa e as principais datas, especialmente prazos
de inscrição e de divulgação dos resultados. Uma possibilidade interessante é

Site

usar um diagrama ou outro recurso visual para criar uma linha do tempo.

O site é um canal simples e direto para manter informações completas
e atualizadas sobre o programa. É possível montar desde um site completo até uma única página simples para direcionar as startups para o
formulário de inscrições, mas alguns tópicos são essenciais:

Desafios
Descrição dos desafios para que, na fase de inscrições, as startups entendam quais desafios são contemplados no programa e pensem suas propostas
e soluções. Ter essa informação com fácil acesso é um primeiro filtro de

Headline

participantes.

Duvidas frequentes

A parte superior do site, a primeira a ser vista por quem acessar e que tem
o maior destaque. É o que convence o usuário a continuar na página. Uma
imagem de fundo e uma frase de impacto, além do link para o conteúdo mais
importante da etapa atual (formulário de inscrição, lista de startups seleciona-

SELEÇÃO/ comunicação e divulgação

das ou notícias sobre os testes que estão acontecendo, por exemplo) formam
uma boa combinação.

um programa inovador e que atrai a atenção de diversos públicos gera muitas
dúvidas. É interessante ter desde dúvidas básicas (O que é uma startup? O que
é um pitch?) até perguntas específicas sobre essa edição (Quantas startups
serão selecionadas? Qual o benefícios para as startups assinarem o convê-

Sobre
Uma explicação curta e objetiva sobre o que é o programa. Para manter o interesse dos leitores, dois recursos podem ser utilizados: prova social, ou seja,
usar a experiência de outras startups que já participaram, e autoridade, explorar entidades e especialistas que apoiam o programa para mostrar sua força e
seriedade.

nio?). O recomendável é, antes de escrever as perguntas, pensar nos diversos
públicos, no contexto e identificar os pontos que podem gerar dúvidas e
desentendimentos.

Canal de contato
Pode ser um formulário de contato, um e-mail ou até mesmo um chat direto,

Informações importantes
Todas as informações básicas e links para um possível participante devem
entrar aqui. O edital de chamamento público, assim como a resolução, decreto
ou lei de criação do programa, um resumo das regras para participação e
outras legislações relacionadas são importantes para garantir transparência e
entendimento.

Lista de perguntas e respostas comuns sobre o programa. Como o Pitch Gov é

caso haja a possibilidade de um atendimento direto para garantir a comunicação com a equipe organizadora do programa

Parceiros
O logo e o link para a página das instituições que organizam o programa auxiliam a dar argumentos de autoridade e dar visibilidade para as parcerias.
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Redes sociais
Cada vez mais, as redes sociais se tornam um importante
canal de comunicação, especialmente quando falamos de
um público jovem e ligado à tecnologia como o de startups.
Além disso, são uma mídia mais direta e barata que as
tradicionais para chegar a um grande público.

SELEÇÃO/ comunicação e divulgação

Há várias formas de se criar uma campanha para redes sociais, em
página própria ou junto a parceiros, com postagens patrocinadas ou
orgânicas e diferentes investimentos.
A fase de inscrições costuma ser a mais intensa, por ser um período
normalmente curto de convencimento. Assim, é importante ter clareza do público que se quer alcançar para criar conteúdos focados e
especializados. Uma possibilidade é criar anúncios e postagens focados em um nicho de startups de acordo com as áreas temáticas do
programa. Outra é focar na proposta de valor e trabalhar um público
mais abrangente.

Entendida a estratégia geral, é importante entender qual rede é a mais
adequada para a campanha. Enquanto o LinkedIn tem um apelo mais
profissional e direto, o Facebook tem um alcance mais amplo e o Twitter pode gerar um engajamento mais contante. Cada rede precisará
de conteúdo específico e adaptado, sempre pensando no seu público e
forma de utilização.
Ao criar o conteúdo dessa campanha, é possível ir muito além de textos e imagens estáticas e usar gifs, vídeos, notícias da imprensa ou
mesmo falas e encontros transmitidos ao vivo. Três recursos importantes para serem pensados na criação desses materiais são:
• Escassez Frisar os últimos dias, semanas ou última vagas.
• Autoridade Usar argumentos de grande respaldo, como matérias em grandes jornais ou artigos de especialistas eminentes.
• Prova social Mostrar resultados já alcançados e startups que já
participaram, gerando empatia e relação.
Após o término das inscrições, o esforço de divulgação não termina
e manter o interesse do público no programa é essencial. A divulgação das startups selecionadas é ótima para gerar engajamento, pois
as próprias tem interesse em divulgar e interagir, além de ser um
reconhecimento.
Durante a fase de testes, continuar expondo notícias e acontecimentos importantes faz com que o público geral e de startups perceba os
resultados e impacto do programa.
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Imprensa
A assessoria de imprensa é um canal muito valioso durante todo processo de comunicação do Pitch Gov. Quando bem feita, ajuda a atingir
um grande número de startups, ganhar visibilidade e validar o projeto.
É possível trabalhar com esse canal regionalmente, nacionalmente e
até mesmo utilizar veículos de nicho.
Existem diversos formatos que podem ser usados, como coletiva de
imprensa, sugestão de pauta, nota, press release ou exclusiva com
jornal ou revista através do contato com jornalistas ou assessoria de
imprensa. Para preparar esses materiais, é interessante ter:

SELEÇÃO/ comunicação e divulgação

• “Aspas” Citação dos realizadores do projeto ou autoridade competente para trazer mais clareza e respaldo.
• Datas importantes Fluxo do programa e as principais datas
como fim das inscrições e divulgação dos selecionados.
• Detalhamento Explicação detalhada dos objetivos, motivações e
fases do Pitch Gov.
É importante que a comunicação com a imprensa seja unificada e o
press release usado por todos os parceiros. Para isso, é fundamental uma diretriz de comunicação interna clara. Os realizadores do
programa, governo e parceiros, devem indicar porta-vozes para a
imprensa.
O press release pode ser trabalhado em todos os principais marcos do
programa para gerar notícias: abertura das inscrições, divulgação dos

selecionados para o pitch, divulgação das startups em fase de testes e
divulgação do firmamento do convênio junto aos resultados atingidos,
assim como principais resultados atingidos pelos testes.
Por fim, chamar a imprensa para cobrir tanto o evento de pitches
quanto o evento de assinatura do convênio é imprescindível, uma vez
que o projeto tenha bons resultados, a mídia também é um caminho
para divulgar os casos de sucesso.

Pensando outras mídias
Imprensa e redes sociais são apenas dois dos canais possíveis e há
muitas outras estratégias que podem ser utilizadas de acordo com o
contexto e as necessidades locais. Bons parceiros e uma boa assessoria de comunicação são essenciais nesse processo e podem expandir a
forma de atuação.
• Acordos e negociações Fechar parcerias com outras empresas
para aumentar o público;
• Apresentações Procurar e aceitar oportunidades para falar em
público sobre seu negócio;
• Blogs Criar uma plataforma para divulgação de conteúdo próprio sobre o Pitch Gov ou iniciativas de colaboração entre o
governo e startups;
• Comunidades Identificar e alimentar fóruns e grupos de
startups;
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• E-mail marketing Construir uma lista de assinantes e enviar newsletters e
outros conteúdos periodicamente;
• Eventos Promover aulas, conferências, encontros, etc;
• Jogadas publicitárias Planejar ações controversas com a única intenção de
aparecer na mídia;
• Marketing de conteúdo Produzir e distribuir conteúdo valioso para cadastrar e-mails.
• Marketing viral Criar mensagens que os clientes desejam espalhar, para que
eles se tornem anunciantes;

SELEÇÃO/ comunicação e divulgação

• Marketing para Mecanismos de Busca (SEM da sigla em inglês) Comprar
anúncios para aparecer nos mecanismos de busca da internet;
• Otimização do Mecanismo de Busca (SEO da sigla em inglês) Otimizar seu
site para aparecer nos mecanismos de busca da internet;
• Plataformas existentes Investir na presença dentro de plataformas de
sucesso;

Para escolher os canais mais apropriados para
a edição é possível usar a metodologia bullseye
framework, que ficou conhecida após ser
apresentado no livro Traction – A Startup Guide
to Getting Customers de Justin Mares e Gabriel
Weinberg. O bullseye framework analisa 19 canais
utilizados para a aquisição de clientes para chegar
aos três mais promissores para uma empresa. Ele
é, basicamente, um círculo com 3 camadas. Na
maior camada estão todos os canais, na do meio
canais interessantes e no centro os canais com
maior potencial de sucesso para sua ação específica.
Você é quem define quais canais pertencem a que
parte do círculo levando em conta seu produto, seu
público, suas conexões e seu orçamento.
Maior potencial e
certeza de resultado

• Publicidade convencional Comprar outdoors, comerciais, banners, etc;
• Publicidade online Comprar anúncios em redes sociais, sites e qualquer
outro lugar da internet;
• Trade shows Participar de eventos focados na divulgação de produtos e
networking, como feiras de negócios.

Canais possíveis

Menor potencial e
certeza do resultado
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PROCESSO
DE SELEÇÃO
Como definir quais serão as startups
com potencial para testar as suas
soluções com o governo?

Avaliar startups e, principalmente,
seu potencial, é um desafio. Cada
fundo de investimento, incubadora,

Como definir critério de seleção

aceleradora e mesmo programa

Existem duas perguntas importantes a serem
feitas: O que faz uma boa startup? e O que o
governo precisa? Para responder à primeira,
é possível se basear na literatura disponível e na experiência de outros programas. Já
para a segunda, é interessante entender as
demandas dos órgãos e equipes participantes,
construindo assim, os requisitos mínimos que
vão guiar a seleção.

de fomento tem seus critérios e
metodologia próprios de seleção,
tentando entender como escolher as
melhores startups para apoiar.

SELEÇÃO/ processo de seleção

temáticos, entendendo também o mercado
que poderia ter interesse em participar.

Para o Pitch Gov, esses critérios devem ser
descritos em edital. Muito além de regras claras, entretanto, é importante ter um processo
transparente, bem estruturado e ágil. Dessa
forma, aumenta-se a probabilidade de selecionar as melhores e mais capazes soluções.
Um ponto primário é definir quantas startups
serão selecionadas no total. Uma forma interessante de decidir esse número é entender
quantas startups um órgão teria interesse
e capacidade de trabalhar ao mesmo tempo
(idealmente até 3). Outra possibilidade
é fazer essa definição em torno dos eixos

Uma forma interessante é separar esses critérios em 2 tipos.
Critérios de habilitação
Mínimos para poder participar do programa,
ou seja, quem não cumprir está automaticamente desqualificado. É indicado, aqui, exigir
inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas (CNPJ), visto que é necessário para
poder firmar convênio com o governo. Além
disso, sugere-se a definição de prazo máximo
de anos da criação deste, visando atrair

apenas startups em sua fase de formação e
validação, não empresas grandes e maduras.
A ABStartups utiliza o limite de 5 anos para
os seus processos. Já o Instituto da Micro e
Pequena Empresa traz que investidores-anjo
poderão fazer contratos com microempresa
ou empresas nascentes por até 7 anos. Após
esse período, a empresa já estaria madura, o
produto validado e a realização de testes por
meio do programa agregaria pouco valor para
ambas as partes.
Critérios de seleção
Aqueles que valem notas e são usados para
classificar as inscrições. A forma mais simples
de selecionar as startups é dar notas a todas
e selecionar as com notas mais altas. É possível, além disso, definir um mínimo ou máximo
de selecionados para cada área do programa
e definir pesos para cada um dos critérios.
Por fim, é importante ter claro os critérios de
desempate, como a nota mais alta em uma
categoria.
Para os critérios de seleção, algumas sugestões importantes são:
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Equipe

SELEÇÃO/ processo de seleção

Em empresas pequenas, cada membro da
equipe faz muita diferença e a capacidade
de execução desses membros é fundamental
para o sucesso da parceria. Considerar
as experiências anteriores, as formações
acadêmicas e a complementariedade dos
membros, sobretudo no tema proposto.
Outro fator importante é a diversidade, sendo
possível incluir critérios como diversidade de
gênero ou racial.

Maturidade
Quando pensamos em uma empresa,
maturidade é a sua capacidade de realizar
processos com qualidade e evoluir. Uma das
formas mais simples de medir é por meio
do faturamento anual e investimentos já
recebidos

Compatibilidade, inovação e
benefícios
Avaliado o potencial da startup, é importante
entender como a solução proposta agrega ao
órgão que irá recebê-la. Aqui, destaca-se a
busca por soluções que, além de atender aos
desafios propostos, apresentam propostas
inovadoras e singulares,

Modelo de negócios
Entender como funciona o negócio, sua
relação com os clientes, sua estrutura e sua
forma de remuneração são partes importantes
para compreender uma empresa e seu
potencial de crescimento. Além disso, é
importante entender como esse modelo pode
se adaptar às necessidades do setor público e
o seu potencial de escala

Outros critérios podem ser pensados de
acordo com as necessidades ou possibilidades
locais. O essencial é que sejam claros, objetivos e facilmente compreendidos tanto, por
quem avalia quanto por quem é avaliado.

Para o Pitch Gov.SP, tanto na
primeira quanto na segunda
edição, as Comissões de Análise foram
formadas por representantes da
Secretaria de Governo, da Prodesp e
dos órgãos participantes, tendo sido
criada uma comissão para cada tema.
Além, foram convidados representantes
do Sebrae-SP e da ABStartups, como
especialistas em empreendedorismo
e startups, e do BID por especialidade
temática.
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Quem participa
Uma comissão avaliadora deve ser formada para selecionar as startups finalistas (aqueles que terão a oportunidade de apresentar
pitches no evento) e formar um relatório que vai ajudar o setorial a
avaliar a solução e definir os testes.

Entender quem participa dessa comissão é essencial para

SELEÇÃO/ processo de seleção

um processo focado e eficiente.
É importante fazer uma mescla entre conhecimento de empreendedorismo e inovação e conhecimento sobre o setor público, assim
como aspectos técnicos das áreas contempladas. Uma boa composição, assim, inclui minimamente membros do órgão que coordena o
programa e do setorial envolvido. É interessante, também, considerar
a inclusão de membros de equipes de TI e potenciais especialistas nas
áreas envolvidas que declarem não possuírem interesse direto ou
indireto com a solução apresentada.

bom formulário faz com que a avaliação seja mais simples e direta.
Para tanto, uma sugestão de formulário de inscrição está disponível
no Toolkit.
Finalizadas as inscrições, é preciso selecionar aquelas que atendem
aos critérios de habilitação, para não ter trabalho de analisar quem
não pode participar. Para validar os CNPJs, basta usar o próprio site da
Receita Federal.
Ainda na preparação para a análise dos comitês, uma boa prática é
agregar soluções que atendam aos mesmos desafios. Assim, é mais
fácil comparar as diversas soluções e entender a sua compatibilidade.
Por fim, é importante lembrar que as comissões de análise devem
contar com as equipes técnicas que vão acompanhar a execução dos
testes. Como já dito, a participação dessas gera maior sentimento de
dono e participação que são essenciais para uma boa realização do
programa.

Processo de seleção
O primeiro passo para um bom processo de seleção é um processo
de inscrição bem feito. Ter uma plataforma que permita que a startup
faça a inscrição em partes e alterações antes do prazo final facilita,
mas não é imprescindível. O essencial é que exista um formulário com
perguntas diretamente relacionadas aos critérios de seleção, assim
como um espaço para enviar vídeo e documento de apresentação. Um
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EVENTO
PITCH GOV
Como organizar o evento de
apresentação e torná-lo um marco
para o programa?

O evento de apresentação é o momento que dá nome ao programa.
Nele, as startups têm a oportunidade de fazer uma apresentação
curta e direta sobre as suas soluções, o famoso pitch, para membros
do governo e parceiros selecionados com interesse em conhecer e
incentivar as parcerias que serão criadas. É um marco importante
para o programa, mas também é um momento para mostrar que o
governo da sua cidade ou estado é um personagem atuante no incentivo ao empreendedorismo e à inovação dentro e fora do governo.
Um evento de sucesso começa com é uma boa preparação. Entender quem convidar, ter os parceiros certos, garantir a divulgação e
ter uma boa agenda, além de ter todos os recursos e infraestrutura
necessários.

SELEÇÃO/ evento pitch gov

O que acontece no evento?
O foco principal é a apresentação dos pitches das startups. Além disso,
é interessante ter uma banca avaliadora em que serão chamados
especialistas e autoridades para fazer perguntas e dar mais insumo
para a avaliação das startups. É interessante pensar, também, em
quais são as falas oficiais que devem acontecer e se haverá espaço
para apresentação e fala de parceiros. Outro ponto que pode ser bastante interessante é oferecer, junto ao evento, um espaço em que as
startups possam expor em estandes e conversar com convidados e
presentes.
Uma sugestão de agenda é a seguinte:

Abertura

Apresentação
das startups

Falas oficiais e apresentação geral do
programa. Uma possível dinâmica é ter um
vídeo que fale um pouco do Pitch Gov e
apresente as startups finalistas.

Cada startup tem um tempo pré-definido para
o pitch e depois a banca tem um tempo para
perguntas. Uma sugestão é que a startup tenha
5 minutos e depois a banca mais 5.

Feira de startups
e coffee break

Um tempo para que os presentes conversem
com as startups, façam networking e
aproveitem um lanche.

Conteúdo
empreendedor

Uma figura de destaque no ecossistema local
ou mesmo startups que já participaram do
programa podem trazer mais conteúdo e
dinamicidade ao evento.

Finalização

Divulgação das startups que obtiverem as
melhores notas na banca, anúncio de prêmios,
se houver, e fala de fechamento do programa.
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Convidados
Encontrar as pessoas certas para participar do evento significa garantir uma melhor publicidade e maior valor para parceiros que podem patrociná-lo em troca de exposição da marca.
É interessante pensar em um evento aberto, em que qualquer pessoa possa participar, com
comunicação focada para alguns públicos. É importante ainda considerar não só o contexto
nacional, mas também interessados locais no envolvimento com o projeto.

Líderes do governo

SELEÇÃO/ evento pitch gov

As pessoas que ocupam a dirigência máxima dos órgãos
e secretarias participantes são uma parte essencial do
público, para que possam conhecer as soluções com as
quais podem assinar convênio. Além disso, o evento pode
ser uma ótima oportunidade para reforçar, para a liderança,
a importância, os benefícios e as possibilidades de inovação
que o programa pode oferecer.

Equipe técnicas
As equipe técnicas do governo que vão, potencialmente,
trabalhar com as soluções já podem conhecê-las e entender
como elas podem se integrar com o seu trabalho.

Instituições de fomento ao
empreendedorismo
São atores importantes para consolidar e compartilhar
os aprendizados da relação entre governo e startups
em função do seu interesse no desenvolvimento do
ecossistema empreendedor.

Investidores, aceleradoras e outras
instituições de apoio
Quanto mais força e apoio tiverem as startups, maiores
as possibilidades de um teste bem executado. Essas
entidades podem conhecer as startups e o seu potencial,
aumentando a força e o apoio das startups, preparando-as
para testes bem executados.

44

Banca examinadora

SELEÇÃO/ evento pitch gov

A banca é mais uma fase que ajuda na avaliação das startups para
o governo, além de trazer conselhos para o desenvolvimento das
soluções. Pode ser, também, quem vai fazer uma avaliação das apresentações para entrega de algum prêmio ou reconhecimento.
É importante, portanto, que seja formada por pessoas com conhecimento de inovação, empreendedorismo e modelos de negócio, e
também com experiência sobre gestão pública e os órgãos participantes. Se o programa tiver muitas temáticas diferentes, é interessante
considerar a formação de mais de uma banca. Algumas sugestões de
pessoas a serem chamadas:

Representantes de instituições ou organizações que lidem diretamente com o setor público e com experiência em inovação.
Como a banca pode contribuir com a avaliação das startups, é interessante preparar critérios de avaliação e nota. Isso pode ser usado tanto
durante o evento, para escolher premiados, quanto para dar mais
força à seleção final e convocação. Uma questão importante é que o
contato da banca com as startups é muito curto, então mais objetivos serão avaliados em uma apresentação de 5 minutos, sem muito
conhecimento sobre especificidades técnicas. É interessante, ainda,
compartilhá-los com as startups para que possam adaptar seus pitches. Algumas possibilidades são:
• Modelo de negócios

___/10

• Equipe

___/10

• Inovação

___/10

• Benefícios esperados

___/10

• Compatibilidade com o setor público

___/10

O Toolkit tem um modelo de ficha de avaliação que pode ser utilizado.

Secretário ou dirigente máximo das setoriais participantes;
Representantes de fundos de investimento, aceleradoras e outros
órgãos que tenham por rotina avaliar o potencial de startups;
Representantes de órgãos de fomento ao empreendedorismo;
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Estrutura

Parceiros para o evento

O espaço e a estrutura do evento vai depender muito da quantidade
de pessoas esperada e da possibilidade de investimentos. O essencial
é estrutura para apresentação compatível com o tamanho do espaço
(projeção, microfone, som), acomodação do público e identificação
visual do programa (como banners ou fundo de palco).

Todas as fases do programa funcionam melhor com parcerias e podem
se beneficiar delas. O evento, entretanto, é uma parte que pode ter
parceiros específicos entregando patrocínio e estrutura, além de prêmios. É uma prática muito comum que empresas e instituições apoiem
eventos de inovação e empreendedorismo em troca de divulgação da
sua marca ou como parte de projetos próprios de fomento.
Especialmente para parceiros para o evento, é interessante preparar um material que explique resumidamente o funcionamento do
programa e fale das expectativas: quantas pessoas e qual o perfil do
público, qual será a agenda, como está planejada a divulgação e a presença na mídia. Para saber mais sobre a relação com parceiros, não
deixe de checar o capítulo de parcerias.

SELEÇÃO/ evento pitch gov

Além disso, oferecer o máximo que o orçamento e as parcerias permitirem, torna o evento mais convidativo e interessante. Estandes
para que as startups possam expor e ter conversas no decorrer do dia,
livreto com descrição do programa e das startups selecionadas para
os convidados, materiais de comunicação, fotografia e filmagem do
evento, e transmissão ao vivo são algumas das possibilidades.

46

SELEÇÃO/ evento pitch gov

Os eventos das duas edições do Pitch Gov.
SP aconteceram no Hall Nobre do Palácio dos
Bandeirantes, sede do governo do Estado, organizados
pela Associação Brasileira de Startups e pela Secretaria de
Governo do Estado de São Paulo. Receberam cerca de 500
pessoas cada, entre líderes do governo, empreendedores,
investidores e representantes de diversas instituições
de apoio à inovação e ao empreendedorismo. Além do
espaço de apresentação onde foram realizados os pitches,
foi montado uma área com estandes para que as startups
finalistas e parceiros pudessem expor e se conectar e uma
área para a imprensa que realizou a cobertura. O BID
ofereceu patrocínio para ambos os eventos e também
participou das bancas avaliadoras.
O evento de 2015 contou com uma palestra de Romero
Rodrigues, antigo CEO e fundador do Busca Pé. O de
2017 contou com Edson Mckenzie, fundador do percursos
Videolog. Ambos são figuras proeminentes no ecossistema
empreendedor brasileiro e trouxeram falas importantes
para conectar a proposta do programa às necessidades e
possibilidades das Startups.
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INTRODUÇÃO / conheça o pitch gov

TESTES E SOLUÇÕES
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PLANO DE
TRABALHO
E CONVÊNIO
Como preparar os melhores testes
possíveis para governo e startup?

Arelação governo-startup tem que,
antes da mais nada, ser ganha-ganha:
é preciso gerar resultado a todas as

TESTES E SOLUÇÕES/ plano de trabalho e convênio

partes envolvidas.
Por um lado, as instituições governamentais
podem oferecer recursos únicos para alavancar os resultados de uma startup, em troca
e adquirir conhecimento em uma área ou
solução ainda não experimentada. Do outro,
uma startup pode ter uma solução-chave
ou conhecimentos e competências necessárias para atender uma demanda prioritária,
testando e aprimorando a sua solução em
ambientes reais e gerando impacto positivo
para a população.
Para gerar esse compromisso, é indispensável o entendimento do papel de cada parte.
Tendo objetivos em comum, define-se como
cada parte contribuirá e, juntas, colaborar
para alcançar os resultados. Conhecendo
as possibilidades e especialidades das startups selecionadas, é papel do governo
contribuir para acelerar seu processo de

desenvolvimento. Por outro lado, poderá contar com as startups para gerar mais valor e
entregar melhores serviços para a população.
Embora a participação ativa dos órgãos com
desafios apresentados seja essencial em todo
o processo do programa, é necessário especial atenção a fase de definição dos planos de
trabalho e acompanhamento dos projetos de
teste.
Definir escopo de um projeto é garantir que
todas as partes estejam alinhadas e cumprirão as expectativas. Ter um bom plano de
trabalho com responsáveis, prazos e ações é
o primeiro passo. Sabendo dessas premissas,
tanto a startup quanto o governo poderão
empregar esforços em função dos objetivos
acordados. Um modelo do plano de trabalho
atual pode ser encontrado no Toolkit e é recomendável que seja um dos anexos do edital de
chamamento público.
Com as expectativas alinhadas, chega o
momento de desenhar o plano de trabalho. Esse documento, que se torna parte do
convênio e determina o que será feito em
conjunto assim como as responsabilidades de

cada parte, deve ser escrito em conjunto e de
forma cuidadosa. Quanto mais claro e melhor
pensado, maiores são as chances de um teste
de sucesso.
Testes bem estruturados são responsáveis não apenas geram valor para todos os
envolvidos, como também permitem a sua
replicação em escalas maiores. Um bom plano
de trabalho contém as seguintes partes:
Ao final do período de teste, é importante unir
em um documento as expectativas iniciais,
resultados alcançados e possibilidades futuras de expansão da parceira. Recomenda-se
que os requisitos t´´ecnicos mais importantes da solução sejam descritos para facilitar
a construção de um termo de referência que
melhor atenda às demandas do governo. Um
modelo de relatório para consolidação dos
resultados está disponível no Toolkit.
Os planos de trabalho irão variar conforme
cada desafio e o nível de complexidade em
resolvê-lo. É essencial conseguir definir o projeto de forma que os testes sejam realizados
no menor tempo e as soluções sejam colocadas em prática.
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GOVERNO
Termo de convênio
• Apresentação Curto relato do programa e da solução que será
testada, de forma que qualquer pessoa que leia o documento
possa entender o contexto;
• Objetivos Grandes objetivos a serem alcançados com o teste.
Não precisam ser mensuráveis e podem ser mais subjetivos;
• Equipes envolvidas Descrição de são as pessoas do governo e
da startup que estão diretamente envolvidas no teste;
• Local Espaço virtual e/ou físico em que será realizado o teste;
• Execução Ações a serem realizadas no teste, tanto de responsabilidade da startup quanto do órgão do governo. Importante
definir em conjunto a comunicação do projeto, atentando-se às
responsabilidades de produção dos conteúdos para que todas as
aprtes envolvidas e a população-alvo conheçam os resultados dos
projetos teste, assim como regras para divulgação nas mídias;

• Indicadores Métricas que serão acompanhadas durante o
teste e servirão tanto para corrigir a rota (adoção de planos contingenciais), quanto para gerenciar os resultados qualitativos e
quantitativos;
• Metas Objetivos numéricos e quantificáveis que devem ser
alcançados nas diversas etapas e ao final do teste, tais metas são
fundamentais para que o governo possa validar a colução e justificar uma futura e eventual contratação da solução;
• Cronograma Tempo de realização de cada ação dentro da duração total do teste. Facilita o processo se for feito em dias corridos
ou semanas;
• Custo total do projeto É importante destacar se haverá ou não
o repasse de recursos, bem como outros gastos, como com a realização do evento.

GOVERNO

STARTUP
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ACOMPANHAMENTO
DE TESTES
Uma vez que decidimos trabalhar
juntos, como acompanhar e garantir
bons resultados?

Um bom teste começa com um bom planejamento. O plano de trabalho desenvolvido para o convênio é o primeiro passo disso, mas pode
- e deve! - ser ampliado em um planejamento mais completo e detalhado, revisto com frequência.

Quando se tem um acompanhamento constante, é possível
prever obstáculos, encontrar novas soluções e ter mais

TESTES E SOLUÇÕES/ acompanhamento de testes

resultados positivos.
Antes de mais nada, é essencial garantir um bom canal de comunicação entre o órgão e a startup, com responsáveis finais de ambos os
lados por garantir essa ponte. Essas pessoas têm como função estar
sempre a par do andamento do teste e das responsabilidades assumidas. Devem ser acionadas primeiramente sempre que acontecer
algum problema e encaminhar a resolução.

integrada ao restante da rotina para não se tornar muito penosa e acabar não sendo feita. Se for preciso escrever um relatório completo de
10 páginas toda semana, logo essa tarefa será abandonada ou, pior,
tomar mais tempo que a execução dos testes. Muitas vezes, basta o
preenchimento de uma planilha com o andamento dos indicadores
estabelecidos e um ou dois parágrafos de texto para que todos os
envolvidos entendam o que foi feito.
Outro ponto importante no acompanhamento é documentar os requisitos técnicos do que é desenvolvido. Caso a solução tenha sucesso e
vá ser assimilada, ter esse mapeamento torna muito mais fácil montar
um termo de referência e uma possível contratação.
Um modelo de acompanhamento pode ser encontrado no Toolkit, mas
o melhor modelo é aquele acordado entre órgãos e startup e focado
nas necessidades do teste.

Durante o decorrer do teste, é importante ter claro o que deve ser
cobrado e quando, acompanhando o cronograma e os indicadores
propostos. Dessa forma, qualquer problema será rapidamente percebido e é possível mudar a estratégia de execução ou até aumentar
o período dos testes. Uma forma interessante de fazer esse acompanhamento é ter um relatório padrão a ser preenchido pelas partes no
período estabelecido. A documentação do teste ajuda na avaliação
durante e depois, quando se pensa a assimilação da solução.
É importante notar que o acompanhamento deve ser uma tarefa
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A startup Árvore de Livros testou a
sua plataforma digital para acesso
a lívros e revistas com a Secretaria de Educação, respondendo
ao desafio “Como disponibilizar acesso digital a livros,
revistas, produções estudantis e outras publicações a alunos e
familiares?”. O teste foi realizado em 40 escolas da Diretoria de
Ensino da Região Sul 2, que possui algumas das escolas com baixo
desemprenho no IDESP (índice de Desenvolvimento do Estado
de São Paulo) em Língua Portuguesa, com foco no Ensino Médio.
Os testes foram realizados durante o ano letivo de 2017, de
março a dezembro.
Para o acompanhamento do projeto, foram adotadas diversas
estratégias. Foram medidos os índices de utilização da
plataforma, com número de acessos de alunos, familiares e
professores, quantidade de páginas visualizadas e de volumes
lidos. Também foram analisadas o desenvolvimento do IDESP
e da AAP (Avaliação de Aprendizagem em Processo), que
teve aumentos significativos nas escolas que mais usaram a
plataforma (média de 15% e 43% de aumento, respectivamente,
nas 5 escolas com mais uso da plataforma). Por fim, aconteceram
encontros periódicos para que a equipe escolar pudesse tirar
dúvidas, criar planos de utilização da plataforma e apresentar
resultados alcançados com o seu uso.
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CONTINUIDADE
DAS SOLUÇÕES
Que preocupações devemos ter
para não ter problemas na hora de
contratar a solução?

Um dos principais ganhos gerados pelo contato entre
servidores públicos e inovação é a diminuição dos riscos de

TESTES E SOLUÇÕES/ continuidade das soluções

contratação de inovação.
Para a realização de um bom procedimento licitatório, é necessário
que se compreenda com profundidade o objeto da contratação, o que
deve ser reproduzido com clareza no momento da elaboração dos
termos de referência. Isso evita obstáculos jurídicos e burocráticos e
orienta melhor os gastos públicos, tendo em vista que soluções mais
precisas serão contratadas.
Para que a assimilação das soluções ocorra da maneira mais eficiente,
acredita-se que os seguintes cuidados devem ser tomados:
• Definir muito bem os indicadores e metas a serem desenvolvidos
pelas startups;

• Utilizar as consultas públicas como instrumento para garantir
transparência e melhorias textuais em função de contribuições da
sociedade civil.
• Entender especificidades das soluções e exigir a documentação técnica que comprove a efetiva capacidade de realização das
soluções;
• Identificar quais particularidades técnicas dos atuais serviços
prestados podem consistir em entraves para a execução da solução após a contratação, como problemas de infraestrutura (pouco
acesso a internet, por exemplo) ou de materiais (não há impressoras disponíveis);
• Verificar a real necessidade da contratação, pensando em possíveis modelos alternativos para a assimilação dos benefícios, como
credenciamento em casos sem repasse de recursos.

• Identificar, sempre que possível, as economias em tempo e/ou
recursos que o projeto promova;
• Fornecer fundamentos técnicos claros às equipes jurídicas para
a elaboração das contratações, assim como para as equipe técnicnas para a construção dos termos de referência;
• Identificar o quanto antes a melhor maneira de contratação da
solução, tendo uma especial atenção para os casos de dispensa de
licitação;
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TESTES E SOLUÇÕES/ acompanhamento de testes

A Nama realizou testes com a equipe do
Poupatempo, programa do Governo do
Estado de Sâo Paulo, que reúne, em um único local um amplo leque
de órgãos e empresas prestadoras de serviços de natureza pública,
de emissão de cédula de identidade a atestado de antecedentes
criminais. Nessa parceria, foi utilizado um robô de atendimento com
inteligência artificial para realizar agendamentos e tirar dúvidas,
com linguagem natural. Os testes se iniciaram em dezembro
de 2016 e se extendem até junho de 2018 com resultados
impressionantes. Ao final do primeiro ano, o robo, nomeado
Poupinha, atende cerca de 18 mil pessoas por dia e já realizou mais
de 3,5 milhões de agendamentos. O atendimento é tão eficiente que
recebe mensagens de “Muito obrigado” e “Deus te abençoe”.
Além disso, o uso da ferramenta
proporcionou economias com a redução
do uso de ligações e um atendimento
mais rápido para a população. Assim,
decidiu-se pela realização de um
pregão eletrônico para contratação da
solução. Os conhecimentos gerados pela implementação do teste
permitiram a definição de requisitos técnicos e de modelo de
negócio (pagamento fixo por manutenção do serviço e variável
por agendamento realizado) que possibilitou a contratação de um
serviço de qualidade.

57

INTRODUÇÃO / conheça o pitch gov

REFLEXÕES E
RECOMENDAÇÕES
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REFLEXÕES

O que esperar do futuro?

Cada vez mais as empresas e instituições públicas precisarão desenvolver novas competências
para responder rapidamente aos desafios internos e às exigências do ambiente em que estão
inseridos. É neste sentido que a inovação colaborativa ou aberta pode fazer com que as transformações necessárias ocorram de forma mais acelerada e assertiva. A inovação não deve
estar associada somente ao avanço tecnológico, mas certamente o resultado do valor gerado
pela interação Governo-Startups pode contribuir para mudanças significativas.

REFLEXÕES E RECOMENDAÇÕES/ reflexões

O envolvimento de todos os agentes do governo, o desenvolvimento de novas competências e
formas de trabalho, e a busca constante por novas soluções são fundamentais para a mudança
da cultura dentro do Governo, fortalecendo o processo de transformação do presente e de
co-criação do futuro.
Programas como o Pitch Gov podem ser importantes marcos na integração entre governo e os
ecossistemas de inovação. Por um lado, fomentam a consolidação de novas tecnologias produzidas no país, tornando-as mais robustas em função da escala gerada com os testes. Por outro,
permitem a aplicação de novas tecnologias em ferramentas e serviços governamentais.
Diversos fatores contribuem para o sucesso do programa, destacando-se: a atração de parceiros para criar conexão com o ecossistema de inovação, a coordenação por um órgão
transversal que facilita a articulação nos diversos órgãos da administração pública e a dedicação de todos as equipes envolvidas. Tais fatores são cruciais para enfrentar as diversas
complexidades envolvidas, desde a compreensão de termos técnicos até os entraves jurídicos
e procedimentos burocráticos que podem impactar no programa.
Por fim, com todas as informações básicas para construção do programa, algumas dicas finais
que devem ser observadas para um programa de qualidade.

A Organização para Cooperação e
Desenvolvimento Econômico tem um
Observatório de Inovação em Políticas
Públicas com diversas pesquisas, estudos
e uma rede de colaboração sobre
inovação pública. Em 2017, organizou um
livro sobre o tema chamado Fomentando
inovação no setor público (em inglês). Já em
sua introdução, o texto diz:
“Inovação no setor público é sobre
encontrar novas formas de atingir objetivos
de interesse público. Usando técnicas para
projeto de políticas abertas que trabalham
sobre insumos de cidadãoe e negócios
de todos os tipos, inovação pode auxiliar
governos a criar políticas públicas que têm
uma base mais ampla, são mais inclusivas
e melhor abrabgem as necessidades dos
cidadãos. Isso cria novos espaços para
desafiar a arquitetura dos problemas,
sobrepor legados administrativos
antiquados e foca os recursos públicos
onde são mais necessários.”
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REFLEXÕES E RECOMENDAÇÕES/ reflexões

• Envolver a equipe técnica do órgão público no processo. Dada
as longas cadeias de decisão do governo, é natural que se envolvam com o programa diferentes equipes setoriais. Em outras
palavras, não necessariamente os profissionais que elaboraram
os desafios das secretarias serão aqueles a conduzir os testes em
conjunto com as startups. Por este motivo é extremamente importante engajar os funcionários públicos na execução dos testes do
Pitch Gov.
• Decidir entre desafios abertos ou específicos. Quanto mais
genéricos, maior o número de empresas capaz de resolvê-los, ao
passo que, quanto mais específicos, mais precisas serão as soluções propostas. Trata-se de uma estratégia que cada órgão público
deve ter em mente, cabendo aos executores do programa ressaltar este ponto ao solicitar os desafios.
• Integrar soluções. As soluções para os desafios do governo são
complexas, sendo oportuno o estímulo ao oferecimento de soluções que atendam às diversas dimensões de problemas reais do
setor público, mesmo que isso signifique unificar duas ou mais
propostas. Dada a burocracia de realizar compras públicas, quanto
mais completas forem as soluções, mais fácil é sua implementação.

• Evitar aventureiros. Muitas startups veem no Pitch Gov uma
oportunidade de crescimento - o que de fato é um dos objetivos do
programa. Entretanto, é necessário que tenham maturidade suficiente para executar os testes até o final sem repasse de recursos,
o que não é tarefa simples. Por este motivo, deve haver um esforço
de alinhar as expectativas dos empreendedores em relação às particularidades do programa.
• Estimular o debate sobre o modelo de negócios. A equipe que
executar o programa deve vislumbrar as soluções propostas como
o ponto de partida para futuros modelos de negócios dos serviços
e ferramentas governamentais. Por isso, é fundamental estimular que empresas e entidades públicas reflitam sobre modelos de
negócios economicamente sustentáveis e escaláveis.
• Valorizar os parceiros do programa, sobretudo líderes locais.
O envolvimento de parceiros locais é fundamental para o alinhamento entre as demandas dos empreendedores, as necessidades
dos governos e as soluções possíveis. Dessa forma, destaca-se que
a dedicação e o compromisso dos parceiros são essenciais para o
sucesso do Pitch Gov.
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ORIENTAÇÕES
PARA USO DA
MARCA
O que significa a marca “Pitch Gov” e
como é possível usá-la?

REFLEXÕES E RECOMENDAÇÕES/ orientações para uso da marca

Todo o conhecimento e metodologias apresentados neste guia são de
uso aberto e podem ser adaptados, re-utilizados e implementados em
outros programas. Já para ter acesso ao Toolkit com todos os modelos, indicações de documentos e o manual de marca do programa, é
preciso cumprir alguns critérios e, principalmente, se comprometer
a criar um programa com qualidade, focado na resolução de desafios
da gestão pública em parceria com startups, com critérios objetivos
de seleção e visando ganho de todas as partes envolvidas, incluindo a
população.

Para edições estaduais do programa:

Sem mais delongas, para utilizar a marca “Pitch Gov” e ter um programa reconhecido é preciso:
• Ter um órgão da administração pública direta ou indireta a nível
municipal, estadual ou federal coordenando o programa;

XX

Para edições municipais do programa:

• Ter a participação de, ao menos, um órgão setorial apresentando
desafios reais criados junto às equipes técnicas;
• Possuir um edital de chamamento público que defina, claramente, critérios de avaliação e seleção, assim como os prazos de
realização do programa;
• Estar em contato com organização ou líder do ecossistema
empreendedor local;
• Contar com, ao menos, um parceiro de execução que possa trazer conhecimento sobre o ecossistema empreendedor e auxiliar
no desenho e execução do programa;

Insira Cidade
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REFLEXÕES E RECOMENDAÇÕES/ recomendações para uso da marca

• Realizar um evento Pitch Gov em que serão apresentadas as
startups finalistas para o programa;
• Prever em edital a possibilidade de convênio para realização de
testes conjuntos entre setoriais e startups;
• Seguir as regras do manual de marca presente no toolkit.
Os órgãos que decidirem organizar um Pitch Gov ainda tem muita
liberdade.
• Definir os parceiros que forem relevantes e interessantes para o
programa na sua localidade;
• Desenhar testes conforme necessidade local;
• Definir áreas que sejam prioritárias para o governo local;
Todos os recursos para o Pitch Gov são gratuitos e de uso livre. Esse
Manual e o Toolkit foram cuidadosamente preparados pelo Governo
do Estado de São Paulo e a Associação Brasileira de Startups como
uma forma de promover inovação dentro e fora do governo e desenvolver o ecossistema empreendedor. O principal objetivo é que o
programa ganhe cada vez mais e melhores edições em todo o país.
Esperamos ver governos abertos a inovar, criativos e trabalhando em
parceria com o setor privado e a sociedade civil para oferecer melhores serviços para a população. E que startups encontrem o espaço
para crescer e prosperar, entendendo o governo como parceiro e
cliente.

Para edições temáticas do programa:

XX

Insira Temática
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EXTRA
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GLOSSÁRIO

Conheça o significado de termos
importantes para a montagem do
programa.

ABStartups
Associação Brasileira de Startups (ABStartups) que tem o objetivo de promover e
representar as startups brasileiras, visando
fomentar o ecossistema de inovação e o
empreendedorismo tecnológico no país.

EXTRA/ glossário

BID
Banco Interamericano de Desenvolvimento
- Entidade internacional que financia e apoia
projetos de desenvolvimento na América
Latina e no Caribe. Realizam pesquisas e oferecem financiamento, subsídios e cooperação
técnica.
Business Model Canvas
Modelo padrão, utilizado para gerenciamento
estratégico, esboçando, em quadrantes
ilustrativos, pontos-chave do modelo de
negócios, como infraestrutura (principais
atividades, recursos e redes de parceiros),
oferta (proposição de valor geral), clientes
(segmentos, canais e relacionamento) e finanças (estrutura de custos e fluxo de caixa).
É uma ferramenta que permite descrever,
visualizar e alterar o modelo de negócios.

Chamamento Público
Ato do Governo que busca selecionar empresas ou entidades para realizar parcerias.
Convênio
Acordos feitos pelos órgãos da Administração
Pública com outros órgãos ou com agentes
privados para a realização de interesses em
comum.
Convocação
Por meio das convocações as instituições
podem ser formalmente chamadas para a participação de projetos com a Administração
Pública.
Core Business
Core business significa a parte principal de um
determinado negócio, é o ponto forte de uma
empresa que deve ser trabalhado estrategicamente. É o núcleo do negócio (“coração”, razão
de existir do negócio).
Decreto
Ato oficial da autoridade do Poder Executivo
para regulamentar matérias de gestão da
Administração Pública.

Ecossistema de inovação
Espaço físico, social e econômico em que
diversos atores que incentivam o desenvolvimento de empresas inovadoras e de
tecnologia (governo, universidades, fundos
de investimento, aceleradoras, entre outros)
estão juntos e permitem a colaboração e crescimento conjunto. O exemplo mais célebre é
o Vale do Silício, nos Estados Unidos, mas no
Brasil também podemos falar de Belo Horizonte ou Recife.
Edital
É o ato formal pelo qual a Administração
Pública divulga oportunidades à sociedade civil, tais como concursos públicos ou
licitações.
Elevator Pitch
Apresentação da ideia do negócio de aproximadamente 30 segundos a um minuto (o
tempo que uma pessoa passaria no elevador).
Escalabilidade
Capacidade de replicar o produto/serviço com
facilidade atendendo a um grande público ou
abrangendo um grande mercado consumidor.
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Founder e Co-Founder
Criadores da empresa. Além do fundador e
idealizador do projeto (founder), seus sócios,
caso existam, também podem ser chamados
de co-founders.

Lean Startup ou na versão traduzida Startup
Enxuta) deve transformar uma metodologia
pensada originalmente para empresas de tecnologia em um método aplicável a qualquer
empreendimento nascente.

Investidor-Anjo
Os angels (ou simplesmente anjos) são profissionais experientes que têm capital disponível
para investir em novos empreendimentos. Em
troca desse capital ganham um percentual da
empresa investida. Trata-se de um empreendedor com capital acumulado para investir
em novos negócios dos quais ele “compre” a
ideia.

Mentor
Tido como um aconselhador, o mentor exerce
papel fundamental durante o processo de
validação, iniciação ou desenvolvimento de
uma startup que é quando geralmente a maioria dos empreendedores mais necessita. São
também figuras muito conhecidas em eventos
e competições de startups, contribuindo ou
aconselhando os novos empreendedores para
o desenvolvimento das ideias e/ou do modelo
do negócio.

EXTRA/ glossário

O investidor anjo participa contribuindo não
apenas com capital inicial, mas também com
sua experiência, contatos, conhecimento e
etc. – mesmo sem ter qualquer posição executiva na empresa (pelo menos a princípio).
Lean Startup
Lean (que significa enxuto) é um conceito de
gestão que prioriza a eliminação de qualquer
tipo de desperdícios, evitando assim gastos
desnecessários. Para as startups, o conceito
do americano Eric Ries (autor do livro The

produto que é lançado ao público-alvo para
testes (avaliação) com o objetivo de receber
feedbacks.
Estratégias e testes específicos podem
demonstrar o quanto um projeto será viável
em termos de implantação e comercialização.
Links, aplicativos ou sites falsos são utilizados para demonstrar se haveria interesse
do público em conhecer de que se trata um
produto ou projeto ainda não lançado, por
exemplo, e indicar a viabilidade de lançá-lo
posteriormente. Essa é a abordagem adotada
por aqueles que preferem lançar rapidamente
um beta e uma versão mais simples do produto, beneficiando-se dos feedbacks dos early
adopters, em vez de lançar uma versão mais
completa.

Modelo de negócios
É a descrição da lógica, entrega e captura de
valor por parte de uma organização. Pode
ser dividido em quatro áreas: clientes, oferta,
infraestrutura e viabilidade financeira.

Pitch
Breve apresentação do projeto, serviço,
produto, ideia para uma banca avaliadora,
investidores ou clientes.

MVP (Mininum Viable Product/Mínimo
Produto Viável)
É o coeficiente mínimo de viabilidade de um

Pivot (ou pivotar)
Pivotar é o mesmo que redirecionar os
negócios da empresa para alternativas consideradas mais lucrativas, mas mantendo a base
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para não perder a posição já conquistada.
Um pivô consiste em uma mudança de curso
estruturada para testar novas hipóteses
para o core business da empresa. Por vezes,
o modelo de negócios inicialmente pensado
para uma startup pode não ser efetivo e ligeiras adaptações no decorrer do crescimento
da empresa podem garantir sua rentabilidade
posterior. Quando isso acontece diz-se que a
startup pivotou.

EXTRA/ glossário

Prodesp
Companhia de Processamento de Dados do
Estado de São Paulo, responsável administra
os bancos de informações do Governo de São
Paulo.
SEBRAE
O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas é uma entidade privada
que promove a competitividade e o desenvolvimento sustentável dos empreendimentos
de micro e pequeno porte (com faturamento
bruto anual até R$ 3,6 milhões).
Seed Capital
Capital semente, aquele valor que se capta

quando o negócio está em sua fase inicial,
para que ele possa dar seus primeiros passos
no mercado.

e são altamente escaláveis, ou seja, possuem uma expectativa de crescimento muito
grande quando dão certo.

Setorial
Secretaria de Estado ou entidade da Administração Pública indireta participante do
programa.

Validação
Processo de viabilização ou inviabilização de
uma ideia. Ter alguém validando uma ideia,
ou seja, se tornando um cliente, usuário ou
estando engajado de qualquer forma ativa no
negócio é o sinal verde de que ele pode dar
certo. Mas a validação é um exercício constante, um processo que exige flexibilidade,
agilidade e resiliência para recomeçar diversas vezes e não desistir.

Software-as-a-Service (SaaS)
O modelo SaaS permite que se possa utilizar
software através do pagamento de uma assinatura ou taxa por utilização . Ao contrário
do cenário habitual, este modelo não requer
a aquisição de servidores e licenciamento de
software servidor.
Startups
Uma startup é uma empresa nova, até mesmo
embrionária ou ainda em fase de constituição,
que conta com projetos promissores, ligados
à pesquisa, investigação e desenvolvimento
de ideias inovadoras. Por ser jovem e estar
implantando uma ideia no mercado, outra
característica das startups é possuir alto risco
envolvido no negócio. Mas, apesar disso, são
empreendimentos com baixos custos iniciais

Valuation
Quanto uma startup vale caso fosse vendida
(com base nos investimentos realizados).
Geralmente é usado quando uma startup
acaba de receber dinheiro. Ex: A startup X
recebeu R$ 100.000 de investimento em
troca de 20% de participação, resultando num
valuation de R$ 500.000.
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