
MANUAL
DE INSCRIÇÃO
1º Ciclo de Inovação Aberta da COMPESA, em parceria com o Porto Digital



A Compesa completa 50 anos levando água, saneamento e
atuando todos os dias na vida dos pernambucanos. E uma
das iniciativas para celebrar a marca histórica é iniciar seu
primeiro programa de inovação aberta em parceria com o
Porto Digital, batizado de Águas Digitais.

Neste novo momento, as empresas prestadoras de
serviços de saneamento se aliam a profissionais e
companhias de tecnologia que tenham inovação em seu
DNA para criarem, juntas, soluções digitais.



Águas Digitais é o primeiro programa de inovação aberta
da Compesa em parceria com o Porto Digital.

Esse programa de inovação visa estruturar e apoiar a
Compesa na obtenção de soluções inovadoras para ajudar
na superação de desafios e problemas atuais, como parte
do processo de Transformação Digital.

2 Ciclos de Inovação

Identificação de problemas
Curadoria de soluções
Apoio na implementação



Gestão de equipes, produtividade e 
qualidade dos serviços no campo

Melhoria na análise da qualidade da água e 
eficiência na dosagem de produtos 
químicos

Aumento da eficiência global dos 
equipamentos das unidades operacionais 
da Compesa

Melhoria no cadastro e análise das 
informações do cliente

01. Quais os desafios?

DESAFIO

1
DESAFIO

2
DESAFIO

3
DESAFIO

4
Otimização do abastecimento de água

DESAFIO

5



02. Quais os benefícios do 
Programa?

O Ciclo de Inovação Aberta inclui os seguintes benefícios:

Possibilidade de aceleração e go-to-market com 
investimento global da Compesa de R$ 640 mil para até 3 
soluções

Investimento global de R$ 450 mil para até 5 soluções na 
fase de MVP (mínimo produto viável)

1.

2.



3.

4.

5.

Envolvimento no ecossistema de inovação nacional e fácil 
acesso a equipe de inovação da Compesa

Mentoria e consultoria especializada 

Disponibilidade de equipe exclusiva da Compesa para fornecer 
informações necessárias para ajuste de produto

02. Quais os benefícios do 
Programa?



03. Quem pode participar?

Águas Digitais é conduzida pelo Open Innovation Lab,
do Porto Digital que cria um ambiente propício para
realizar conexões com pessoas físicas (MEI), startups,
consórcios, Institutos de Ciência e Tecnologia (ICTs) ou
qualquer outra pessoa jurídica capaz de implementar
soluções inovadoras que tenham potencial para resolver
os desafios identificados.



A metodologia do Open Innovation Lab do Porto
Digital, que empodera empresas e instituições públicas e
privadas que estão inconformadas com o status quo, e
que desejam identificar e solucionar desafios complexos
de mercado através da inovação aberta.

04. Qual a metodologia 
utilizada pelo Águas Digitais?



04. Qual a metodologia 
utilizada pelo Águas Digitais?

Fase Descrição
Duração 

Estimada

Desenvolvimento 

de protótipo

Nesta fase, busca-se evidenciar que a

solução trabalhada pode desenvolver

soluções inovadoras para ajudar na

superação de desafios e problemas atuais,

como parte do processo de transformação

digital. A validação de hipóteses leva

necessariamente a uma visão de produto

e à ideação de protótipos que possam ser

testados e validados.

30 dias



04. Qual a metodologia 
utilizada pelo Águas Digitais?

Fase Descrição
Duração 

Estimada

Desenvolvimento 

de MVP

Nesta fase, busca-se desenvolver um

Mínimo Produto Viável o qual deverá

endereçar a solução do desafio

apresentada a COMPESA. Para isso, os

participantes terão reuniões de

acompanhamento com o cliente e com

apoio da equipe NGPD e parceiros, a fim

de garantir o melhor desenvolvimento dos

MVPs.

60 dias



04. Qual a metodologia 
utilizada pelo Águas Digitais?

Fase Descrição
Duração 

Estimada

Evolução e Go-

To-Market

Durante esta fase, as empresas

escolhidas passarão por um período de

desenvolvimento gerenciado, cuja duração

será oportunamente definida.

Será buscado o aprimoramento contínuo

do produto através de reuniões com o

cliente (COMPESA), NGPD e parceiros,

assim como testes e implementação de

melhorias.

120 dias



05. Quando isso vai acontecer? 
Se não houver 

recurso:

Recebimento de proposta 31/05/2022 25/07/2022

Publicação dos resultados preliminares 12/08/2022 17/08/2022

Prazo para declaração de intenção em submeter recurso 18/08/2022 19/08/2022

Fase de Negociação de Contrato 05/09/2022 09/09/2022

Homologação e Publicação do Resultado Definitivo 12/09/2022 12/09/2022

Celebração do Contrato 13/09/2022 16/09/2022

As datas divulgadas poderão sofrer alterações. 
Assim, reforça-se a importância de estar atento ao cronograma disponível em: www.aguasdigitaiscompesa.com.br

http://www.aguasdigitaiscompesa.com.br/


05. Quando isso vai acontecer? 
Se houver 

recurso:

Recebimento de proposta 31/05/2022 25/07/2022

Publicação dos resultados preliminares 12/08/2022 17/08/2022

Prazo para declaração de intenção em submeter recurso 18/08/2022 19/08/2022

Prazo para apresentação de Razões Recursais 15/08/2022 19/08/2022

Prazo para apresentação de Contrarrazões 22/08/2022 26/08/2022

Decisões da COMPESA quanto aos Recursos apresentados 26/08/2022 31/08/2022

Fase de Negociação de Contrato 05/09/2022 09/09/2022

Homologação e Publicação do Resultado Definitivo 12/09/2022 12/09/2022

Celebração do Contrato 13/09/2022 16/09/2022

As datas divulgadas poderão sofrer alterações. 
Assim, reforça-se a importância de estar atento ao cronograma disponível em: www.aguasdigitaiscompesa.com.br

http://www.aguasdigitaiscompesa.com.br/


05. Quando isso vai acontecer? 

Challenge Day 
15/06/22
15 horas

Desenvolvimento
De protótipo

Set/22 – Nov/22

01

Desenvolvimento 
de MVP

Nov/22 – Fev/23

03 04

Evolução
Go-To-Market

Fev/23 – Jun/23

05

Technical
Meet

04/07 – 08/07
15 horas

02



05. Quando isso vai acontecer? 
Technical

Meet

Desafio 1 - Aumento da eficiência global dos equipamentos das 
unidades operacionais da COMPESA

04/07/2022

Desafio 2 - Melhoria no cadastro e análise das informações do 
cliente

05/07/2022

Desafio 3 - Gestão de equipes, produtividade e qualidade dos 
serviços no campo

06/07/2022

Desafio 4 - Melhoria na análise da qualidade da água e eficiência 
na dosagem de produtos químicos

07/07/2022

Desafio 5 - Otimização do abastecimento de água 08/07/2022

As datas divulgadas poderão sofrer alterações. 
Assim, reforça-se a importância de estar atento ao cronograma disponível em: www.aguasdigitaiscompesa.com.br

http://www.aguasdigitaiscompesa.com.br/


06. Como será a propriedade 
intelectual?

O contrato prevê três opções de propriedade intelectual a ser 
negociado (Cláusula décima da minuta de contrato CPSI) :

1. Titularidade exclusiva da contratada;
2. Titularidade exclusiva da contratada, com licença perpétua em 

favor da Compesa;
3. Co- titularidade das partes.



07. Como será a comunicação?

No dia 15/06/2020 às 15 horas, vai acontecer o

Challenge Day, uma reunião Aberta no Zoom com os

especialistas para tirar as dúvidas sobre os desafios e o

programa. Participe!



07. Como será a comunicação?

Nos dias 04/07/22 a 08/07/22 às 15 horas, vai acontecer

o Technical Meet, uma série de reunião Aberta no Zoom

com os especialistas para tirar as dúvidas sobre os

desafios. Participe!



Regras do CPSI:

O Marco Legal das Startups estabelece que devem ser 
fornecidos, pelos interessados, a proposta de trabalho e o 
cronograma físico-financeiro do projeto.

Além dessas duas informações, entendemos que devem ser 
exigidas outras informações para a adequada condução do 
procedimento licitatório:

08. O que eu devo apresentar 
na inscrição?



I. Identificação da proponente;
II. Qual o desafio a solução se propõe a resolver;
III. Nome da Solução;
IV. Descrição da solução para o desafio;
V. Material complementar, a ser anexado ao formulário, que possa 

dar mais informações sobre a solução, a exemplo de arquivo 
powerpoint de apresentação da solução e/ou da empresa  e 
material esquemático da solução);

VI. Estágio/grau de desenvolvimento da solução;
VII. Comparativo com as soluções existentes no mercado, caso 

existam, ,abordando, no mínimo, preço e tecnologia utilizadas.

09. O que eu devo apresentar 
na inscrição?



VI. Informações sobre produtos e serviços da proponente  no 
mercado que apresentem similaridades com a solução proposta;

VII. Informações sobre a experiência da proponente sobre o desafio e 
solução pretendida.

VIII.Cronograma físico-financeiro que deve conter as etapas de 
execução do projeto e a descrição da alocação de recursos, 
incluindo descrições das metas de entrega por etapa (Fases de 
Desenvolvimento de Protótipo, Desenvolvimento de MVP e 
Evolução e Go-To-Market)

09. O que eu devo apresentar 
na inscrição?



No formulário indicado no tópico 3.1 haverá um local para 
inserção do link para o vídeo de apresentação da Proposta 
(o “Pitch”), que deve conter no máximo 3 (três) minutos de 
duração e abordar, no mínimo:
I. O desafio escolhido;
II. A solução Proposta; 
III. A maturidade comercial da solução; e 
IV. Casos de aplicação da solução (se existentes).

09. O que eu devo apresentar 
na inscrição?



10. Critérios de julgamento

Para avaliar as propostas apresentadas, a COMPESA irá considerar os 
seguintes critérios de julgamento na presente licitação:

1. Potencial de resolução do problema e, se for o caso, da provável 
economia para a entidade;

2. Grau de desenvolvimento da solução;
3. Viabilidade e a maturidade do modelo de negócio da solução;
4. Viabilidade econômica da proposta, considerados os recursos 

financeiros disponíveis para a celebração dos contratos;
5. Demonstração comparativa de custo e benefício da proposta em 

relação às opções funcionalmente equivalentes

As propostas serão avaliadas em cada um dos critérios acima, em uma 
escala de 1 a 5, os quais terão peso igual.



11. Critérios de avaliação do 
Protótipo, MVP e Go-To-Market

Processos avaliativos das etapas da inovação aberta:

1. Factibilidade;
2. Viabilidade; 
3. Desejabilidade;
4. Aderência;
5. Capacidade de execução da Equipe.

As soluções serão avaliadas a partir da composição de todas as 
metas estabelecidas acima.



Você pode se inscrever através do  site 
www.aguasdigitaiscompesa.com.br

Clique em Inscrição, localizada na página principal, onde se 
encontram todos os cincos (5) desafios do 1° Ciclo de 
Inovação Aberta da Compesa, em parceria com o Porto 
Digital.

12. Como posso me inscrever?

http://www.aguasdigitaiscompesa.com.br/


13. Onde eu posso encontrar 
essas informações?

Todas as informações relativas aos cinco (5) desafios 
e as atualizações referentes a critérios de escolhas, 
datas, bancas julgadoras, resultados, desafios e/ou 
locais dos eventos do 1o Ciclo de Inovação Aberta  da  
Compesa estão disponíveis em: 
www.aguasdigitaiscompesa.com.br

http://www.aguasdigitaiscompesa.com.br/


A comunicação entre participantes e organizadores acontecerá 
através do 

E-mail: aguasdigitais@portodigital.org
Whatsapp: +55 81 97343-7071

Bem como outras plataformas que ajudem na ampla divulgação do 
ciclo. Sendo assim, faz-se imprescindível que participante verifique 
constantemente o site www.aguasdigitaiscompesa.com.br

14. Como será a comunicação?

http://www.aguasdigitaiscompesa.com.br/


O Águas Digitais seguirá os princípios da Inovação Aberta, 
utilizando o Marco Legal das Startups (LC 182): 

O instrumento utilizado será o CPSI – Compra Pública de 
Solução Inovadora: 

Instrumento voltado a resolver demandas públicas que exijam 
soluções inovadoras com emprego de tecnologia, incluindo a fase de 
testes da solução desenvolvida ou em desenvolvimento.

15. Qual será o instrumento 
utilizado pelo Águas Digitais?



Saiba mais em:
www.aguasdigitaiscompesa.com.br

1º Ciclo de Inovação Aberta da COMPESA, em parceria com o Porto Digital

http://www.aguasdigitaiscompesa.com.br/

