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O ambiente atual de rápidas mudanças e inovações tem trazido para as 
instituições financeiras públicas e de fomento cada vez mais o desafio 
de buscar eficiência e novos instrumentos para consecução de seus ob-
jetivos institucionais. A importância dessa modernização foi ainda mais 
exacerbada durante a pandemia da Covid 19, que exigiu, para os diversos 
segmentos, uma rápida adaptação à realidade digital. Neste contexto, o 
desenvolvimento de competências digitais no sistema de fomento apa-
rece como uma demanda premente para incorporação de inovações e 
para que seja possível cumprir o seu papel em uma economia digital.
 
Atentos à relevância do tema, o Laboratório de Inovação Financeira (LAB), 
por meio do subgrupo de Instituições Financeiras Públicas (IFPs) do Gru-
po de Trabalho Fintech (GT Fintech), desenvolveu a iniciativa “Competên-
cias digitais para as Instituições de Fomento”. A ação, que conta com o 
apoio e participação ativa da Associação Brasileira de Desenvolvimento 
(ABDE) e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), foi elabo-
rada em resposta a um processo de escuta dos participantes do subgru-
po e dos membros da Associação. O principal objetivo da iniciativa é 
identificar as necessidades e entraves comuns das entidades do Sistema 
Nacional de Fomento (SNF) e promover ações para apoiar essas insti-
tuições no desenvolvimento de competências digitais, entendendo que 
esse é um dos caminhos para viabilizar a incorporação de inovações às 
atividades e processos dessas instituições.

Entre as principais ações realizadas, houve uma aproximação com os 
associados ABDE, público alvo desta iniciativa, com destaque para a reu-
nião inicial (kick off) realizada em setembro de 2021. Em seguida, foi 
empreendido um esforço de conceitualização e priorização das princi-
pais competências digitais voltadas ao SNF, que ocorreu por meio de um 
workshop de imersão com as instituições de fomento. Foi detalhado o 
planejamento da iniciativa no âmbito do subgrupo IFPs, que foi inclusive 
apresentado para a Comissão de Inovação da ABDE em dezembro.
 
Buscando promover entregas mais ágeis em cada uma das etapas, o gru-
po adotou a estratégia de abordar um tema por vez entre os definidos 
para o desenvolvimento de competências digitais (processos, cultura/
mind set, entre outros). O tema priorizado foi o de processos. E como um 
primeiro passo, foi unânime a necessidade de se criar um entendimento 
comum sobre o assunto (colocar todos “numa mesma página”) e a partir 
daí construir um passo a passo para desenvolver um processo de com-
petências digitais. O que se concretizou neste Guia de boas práticas, 
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que traz recomendações gerais sobre como desenvolver um processo 
de competências digitais nas instituições de fomento, a partir do olhar 
e das experiências dessas instituições.
 
Esperamos que este material possa contribuir como uma referência, um 
apoio orientativo para a implementação (ou revisão) de um processo de 
desenvolvimento de competências digitais em sua organização, tendo 
assim uma utilidade em trazer maior eficiência no dia a dia da sua ins-
tituição de fomento.

Boa leitura!
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Está em curso um amplo processo de alteração tecnológica. Referencia-
da como a quarta revolução industrial, ou era da informação, desde a 
década de 1970 presenciamos o avanço das Tecnologias de Informação 
e Comunicação (TIC). Seus impactos seguem sendo sentidos de modo 
transversal, em todos os setores da economia, com amplas consequên-
cias ao modo de produção, comunicação e mesmo ao contexto geopo-
lítico e cultural. Esse impacto também tem sido percebido pelas insti-
tuições financeiras de fomento que, no caso brasileiro, compõem o SNF. 
Em sua pluralidade, registram-se casos de sucesso de uso das TICs pelas 
Instituições Financeiras de Desenvolvimento (IFDs), todavia, evidencia-
-se que este processo estrutural disruptivo ainda está em seu início, e 
que a capacidade de adaptação à dominância TIC será estratégica à re-
levância do SNF, com vistas a maximizar sua aspiração de acelerar o de-
senvolvimento sustentável, se fazendo necessária reflexão ampla acerca 
das “Competências Digitais” do SNF.

Mas afinal, o que são as Competências Digitais?

O termo “Competências”, por si só, impõe um desafio semântico, não 
comportando uma única conceituação. De modo amplo, entende-se 
competências como a mobilização de capacidades para a solução de 
problemas específicos, demandas etc. Adicionalmente, o termo “Digital” 
engloba em si também um imenso potencial de interpretações e casos 
de uso, que decorre da importância das TIC à sociedade, e sua ubiqüi-
dade nas atividades sociais, econômicas e culturais contemporâneas. 
Portanto, visando propor uma base conceitual para a discussão do tema, 
entende-se que:

Competências Digitais, no âmbito do Sistema Nacional de Fomento, cor-
respondem ao conjunto de conhecimentos institucionais, capacidades 
técnicas e comportamentos (incluindo estratégias, governança, valores, 
cultura organizacional etc.) que habilitam o uso das Tecnologias de In-
formação e Comunicação, em seu potencial criativo pleno, pelas Institui-
ções Financeiras de Desenvolvimento, que compõem esse sistema1.

E como as competências digitais podem ser um caminho para maior 
efetividade das instituições de fomento? 

Ao darmos atenção ao tema, um grande campo de possibilidades se 
abre para exploração por parte das IFDs. A  conceituação de modo mais 

1 Adaptado do material “Digital Competence in Practice: An Analysis of Frameworks” produzido por “Institute 
for Prospective Technological Studies“, European Commission
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claro possibilita que o tema receba atenção direcionada, tornado pos-
sível: a discussão acerca de quais competências se demonstram mais 
relevantes ao contexto do SNF; a identificação do e o grau de maturida-
de de cada uma dessas competências em cada IFD;  e a proposição de 
eventuais planos para explorar potencialidades identificadas ou corrigir 
eventuais deficiências.

O desenho de estratégias de fomento a partir do uso de big data, orien-
tado às realidades regionais, o uso de inteligência artificial para o desen-
volvimento de modelos de crédito, os avanços nos mercados de paga-
mentos, com possibilidades de parceria com o ecossistema de fintechs, 
o avanço do open banking, etc., são oportunidades com potencial de 
ampliar o impacto das ações do SNF na promoção do desenvolvimento 
sustentável, mas às quais um conjunto mínimo de “Competências Di-
gitais” institucionais se faz necessário, evidenciando a importância da 
apreciação ativa da temática.

Com isso em mente, é importante destacar também que em um contexto 
de transformação digital, onde as instituições financeiras públicas e pri-
vadas correm contra o tempo para se adequarem às novas expectativas 
dos clientes quanto à aspectos como confiabilidade, relacionamento, 
jornada e experiência, as oportunidades de ampliação de impacto das 
Instituições do Sistema Nacional de Fomento passam, invariavelmente, 
por sua capacidade de reavaliar de forma ágil e objetiva seus normati-
vos e processos internos, com vistas à se adequarem e possibilitarem 
não só a necessária capacitação em competências digitais como tam-
bém a integração e parceria com novos modelos de negócios.  Assim, as 
competências digitais das Instituições poderão se converter em ações 
que as levem a atender as expectativas de seus clientes.
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Buscando contribuir com o desenvolvimento das competências digitais 
nas instituições do SNF, segue abaixo um conjunto de boas práticas que 
tem como objetivo apontar um caminho e sugerir um passo a passo para 
as instituições de fomento implementarem um processo para desen-
volver competências digitais internamente. Trata-se de um material de 
referência, uma ferramenta orientativa. Não é a única forma e tampouco 
constitui uma lista exaustiva das iniciativas que as instituições podem 
criar para desenvolver suas competências digitais.
 
Com relação ao conteúdo, tendo em vista o universo heterogêneo das 
instituições de fomento no país (como por exemplo, diferentes portes 
e recursos disponíveis, entre outros fatores) as práticas recomendadas 
abaixo são mais genéricas e principiológicas. O intuito é que tanto a 
avaliação quanto a implementação dessas recomendações ocorram 
sempre de forma proporcional e compatível com as características, par-
ticularidades e necessidades de cada instituição. Destaca-se que este 
Guia apresenta as boas práticas estruturadas a partir de referências 
nacionais e internacionais sobre o tema (ver seção de referências) e 
das experiências identificadas nas próprias instituições de fomento e 
trazidas por elas para discussão com os participantes do subgrupo de 
Instituições Financeiras Públicas do GT Fintech do LAB.

O conceito por trás do passo a passo está em desenvolver as competên-
cias digitais ligadas a projetos concretos nas instituições, com objetivos 
específicos, planejamento e governança dedicada responsável, e não de 
forma apartada e abstrata, como uma espécie de lista de tarefas con-
ceituais. Por isso, são abaixo detalhadas recomendações de governança, 
de desenvolvimento de projetos ágeis e de avaliação e monitoramento. 
Adicionalmente, destaca-se que os passos recomendados buscam sem-
pre que possível fazer uso de métodos ágeis, como uma forma de con-
duzir projetos com maior rapidez na conclusão de tarefas (ver box 1). Ou 
seja, defende-se um fluxo de trabalho mais ágil, flexível, com redução 
de obstáculos e maior interatividade entre as pessoas envolvidas. Dessa 
forma, sempre que possível, em cada um dos passos recomendados, 
também são destacadas considerações específicas sobre metodologia 
ágil aplicáveis àquele passo. Nesse sentido, de forma geral, o que será 
detalhado a seguir como recomendações para a implementação de um 
processo para desenvolver competências digitais internamente pode ser 
resumido da seguinte forma: 
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INSTÂNCIA DECISÓRIA  (COMITÊ INOVAÇÃO)

INSTÂNCIA DE GESTÃO DA INOVAÇÃO (ÁREA / GERÊNCIA / PESSOA)
PASSO 1

Estruturar 
Governança

PASSO 2
Definir projeto e

executar

PASSO 3
Monitorar e avaliar

o projeto

Definir e desenvolver comp.
Digitais “XPTO” requeridas 

para Projeto A

Definir e desenvolver comp.
Digitais “XPTO” requeridas 

para Projeto X

Definir e desenvolver comp.
Digitais “XPTO” requeridas 

para projeto Y

Projeto A

Execução

Projeto X

Execução

Projeto Y

Execução

MonitoramentoMonitoramento
Monitoramento

Instância de execução
 (equipe do projeto A)

Instância de execução
 (equipe do projeto Y)

Instância de execução
 (equipe do projeto X)

Figura 1: Passo a passo geral - desenvolver as competências digitais por 
meio da execução de projetos específicos 

BOX 1 - Considerações gerais sobre metodologias ágeis:

• Gestão em Métodos Ágeis: Os métodos ágeis enfatizam o desen-
volvimento e a entrega de produtos, em detrimento de documen-
tação e planejamento exaustivo. Com os métodos ágeis, é possí-
vel entregar os produtos em partes. Ao final do ciclo de vida, o 
produto está completo.

• Equipes de Projetos Ágeis: A equipe de um projeto ágil é uma 
organização temporária alojada dentro de uma estrutura perma-
nente. Na equipe ágil, todos são pares, não há distinções hierár-
quicas. Para facilitar o entendimento deste guia, utilizamos a me-
todologia ágil Scrum, porém cada instituição deve avaliar quais 
das metodologias existentes mais se adequa ao seu contexto. A 
equipe ágil Scrum integra todos os participantes da sequência 
tradicional em uma única equipe (singular) multidisciplinar au-
tônoma, que trabalha sob orientação de um Scrum Master e um 
Product Owner. Tais equipes devem conter todas as habilidades e 
conhecimentos necessários para desenvolver as funcionalidades 
do produto de ponta-a-ponta, desde o desenho até a entrega, 
não dependendo de outras equipes para desenvolver o projeto 
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ou tomar a decisão. Algumas equipes, inclusive, a depender do es-
copo e objetivo do projeto, podem ser integradas por outros mem-
bros, como representante de fornecedores externos ou o cliente. 
Isso pode acelerar a tomada de decisões e as iterações.

• A Equipe Ágil Trabalha para Transformar Requisitos em Produtos: 
Diferentemente das equipes de projetos preditivos, que trabalham 
para desenvolver um produto definido de início, a equipe ágil co-
meça com requisitos, ordenados em um backlog (“pilha de requisi-
tos / pedidos”), e os transforma em produtos ao longo do processo, 
do tempo decorrido. O backlog do produto não contém todos os 
requisitos do produto para iniciar o desenvolvimento. Em geral,  um 
contexto de inovação traz incertezas e complexidades, que exigem 
flexibilidade e capacidade de se adaptar a mudanças frequentes 
de escopo.

• A Equipe Ágil é Auto-Organizada e Autônoma: As equipes ágeis têm 
responsabilidade e autonomia para criar uma estrutura interna 
para desenvolver o produto, podendo substituir, requisitar treina-
mento ou reorganizar os membros da equipe quando necessários. 
A autogestão não apenas facilita o processo, mas também exerce o 
efeito motivacional próprio dos grupos empoderados.

• Estruturas Ágeis: A estrutura ágil, segundo a metodologia Scrum, é 
constituída com três papéis principais: product owner, Scrum mas-
ter e desenvolvedores do produto. Esses três papéis compõem o 
Scrum team. É a equipe nuclear, ao redor da qual gravitam os pa-
péis acessórios. O Scrum team é a menor unidade de trabalho no 
projeto ágil, também conhecida como squad. As squads se combi-
nam de diferentes maneiras para desenvolver produtos em escala 
na organização.

• Papéis da Estrutura Ágil
• Product Owner (PO) – É o principal responsável pelo produto 

que está sendo desenvolvido no projeto. Suas tarefas mais im-
portantes envolvem entender, definir e priorizar os requisitos 
de negócios e garantir que sejam entregues os de maior valor 
para o cliente e de maneira antecipada, nas primeiras iterações 
do ciclo de desenvolvimento. O PO representa a voz do cliente 
no projeto.
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• Scrum Master – É o líder do time, em uma função de líder 
servidor. É o facilitador do trabalho da equipe, trabalhando 
para remover os impedimentos do projeto e garantir o fluxo 
de trabalho. O Scrum Master é o expert que ensina a meto-
dologia Scrum aos membros do time. É o orientador, dife-
rentemente do gerente de projetos preditivos, que lidera e 
comanda. Qualquer pessoa da equipe que tenha habilidades 
de liderança, conheça a metodologia ágil e saiba ensiná-la 
pode ser o Scrum Master.

• Desenvolvedores do produto – São os membros da equi-
pe que desenvolvem o produto e garantem que, ao final da 
iteração, um produto ou um incremento seja entregue. Os 
desenvolvedores podem ser: analistas de TI, engenheiros de 
software, analistas de marketing, desenvolvedores de sof-
tware, testadores, arquitetos de soluções e implementado-
res. Em suma, os desenvolvedores de produto criam e entre-
gam o produto.

Passo 1: Estruturar uma Governança dedicada

O tema Governança costuma trazer à tona estruturas tradicionais e, por 
vezes, rígidas, para manter o nível de controle adequado à complexidade 
da organização. Promover uma Governança com atuação que proporcio-
ne a dinamicidade que a inovação exige e mantenha os controles ne-
cessários à operação é um desafio que impacta a cultura organizacional.  
Ou seja: “A governança da inovação é um sistema integrado que define 
e alinha propósito, objetivos, valores, políticas, prioriza processos, aloca 
recursos e atribui papéis e responsabilidades para estimular, direcionar 
e dar sustentação à inovação na organização” (IBGC, 2021. 47p.). No do-
cumento elaborado pelo IBGC, constam alguns desafios relevantes para 
um sistema de Inovação, dentre os quais, os elencados a seguir são mais 
comumente verificados nas instituições de fomento, em função das suas 
especificidades:

• estruturas organizacionais engessadas e que não foram feitas para 
pensar em inovação e tampouco são propícias para se trabalhar a 
inovação;

• organizações pouco flexíveis a trabalhar com inovação aberta;
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• inexistência de uma jornada de inovação;
• cultura organizacional que não aceita o erro como parte inerente do 

processo de inovação;
• incentivos que não favorecem a inovação contínua.

A partir dessas questões, trouxemos uma sugestão para organizar uma 
estrutura de governança que permita maior dinamicidade ao processo 
de inovação e a tentativa de disseminar a cultura da inovação por meio 
do aprendizado prático guiado por uma instância condutora. A partir do 
momento em que a organização torna-se mais madura no processo de 
inovação, essa estrutura de governança poderá ser revista para oferecer 
maior celeridade aos projetos inovadores. A estrutura organizacional e 
a cultura das instituições de fomento podem ser bastante diversas. Por 
isso, as sugestões aqui apresentadas devem ser adequadas conforme o 
ambiente. Porém, pelos exemplos explorados e também debatidos no 
subgrupo IFPs do GT Fintech do LAB, percebe-se que os projetos de su-
cesso, normalmente acontecem quando: (a) a própria Diretoria deman-
dou, o que normalmente vem por forças externas e (b)  houve equipe de-
dicada para sua execução, mesmo que bastante pequena ou com apoio 
de outras pessoas. Raramente as pessoas-chave em um projeto terão o 
recurso “tempo” disponível para se dedicar a algo que a Diretoria não 
apoia. Por isso, esse requisito torna-se fundamental, pelo menos, até 
que as competências digitais estejam sedimentadas pela organização.

Recomendações:

Sugere-se assim 03 (três) instâncias para projetos de inovação, a de-
pender da estrutura e cultura organizacional:

• (1) Decisória;
• (2) Gestão; e 
• (3) Execução.
 
1. Recomenda-se desenvolver uma Instância decisória com as seguintes 
características:

1.1. A instância decisória é de responsabilidade da alta administra-
ção, como, por exemplo, composta por um colegiado de Diretores ou 
Superintendentes, e que busque atuar com os propósitos principal-
mente de: 

1.1.1. dirigir e orientar a preparação e a implementação de possíveis 
planos e políticas de inovação, para assegurar que os resultados e 
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produtos do processo de inovação atendam aos objetivos de ne-
gócios;
1.1.2. monitorar o cumprimento das políticas e o desempenho em 
relação aos planos.   
1.1.3. avaliar os resultados e produtos constituídos no processo de 
inovação;  

1.2. Para atingir seus propósitos, recomenda-se que a instância deci-
sória desenvolva os seguintes papéis: 

1.2.1. Estabelecer diretrizes e objetivos estratégicos com vistas à 
inovação;     
1.2.2. Promover ambiente que incentive a inovação por meio de 
atitudes concretas;
1.2.3. Prover estrutura e recursos compatíveis com as diretrizes e 
objetivos estratégicos  estabelecidos para que as ações inovadoras 
de fato aconteçam;                
1.2.4. Aprovar as políticas que irão direcionar a dinâmica da inova-
ção na organização;      
1.2.5. Aprovar um ou mais projetos de inovação (portfólio) bem 
como a ordem de priorização sugerida pela instância de Gestão e 
Execução de projetos de inovação.       
1.2.6. Monitorar e avaliar o reporte periódico recebido da instância 
de Gestão da inovação.

2. Recomenda-se desenvolver uma instância de gestão, que pode ser 
por exemplo uma unidade organizacional (estrutura) - com um ou mais 
colaboradores - ou também como um Comitê. Sugere-se que seja uma 
estrutura relativamente fixa, por exemplo, uma Unidade Gestora de 
Ações e Projetos Inovadores (GAPI). E que ela que utilize e faça a gestão 
do (s) projeto(s) de inovação - ou seja, de um portfólio de projetos. E 
sugere-se que cada projeto seja executado pela instância de execução 
(a Equipe de Projetos - descrita logo abaixo), que seria por sua vez uma 
estrutura transitória, estruturada temporariamente para cumprir deter-
minado projeto. Entendemos que este arranjo tende a colaborar com a 
disseminação da cultura de inovação entre as várias equipes envolvidas 
em cada um dos projetos de inovação. E com isso, desenvolver as com-
petências digitais ligadas a cada projeto e de forma que vá ocorrendo 
por todo ambiente organizacional, à medida que mais projetos de inova-
ção sejam desenvolvidos e mais equipes sejam envolvidas. 
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2.1. Instância de Gestão [por exemplo - Unidade Gestora de Ações e 
Projetos Inovadores (GAPI)]: 

2.1.1. Recomenda-se atuar com os propósitos de: 
2.1.1.1. planejar as ações e os projetos de inovação; 
2.1.1.2. estruturar e implementar essas ações e projetos; 
2.1.1.3. coordenar e gerir a execução das atividades inerentes 
às ações e projetos 
2.1.1.4. monitorar e garantir o alinhamento com as políticas e 
planos institucionais.
2.1.2. Para atingir seus propósitos a instância de gestão tem os 
seguintes papéis:
2.1.2.1. Propor as políticas que irão direcionar a dinâmica de 
inovação na organização, se a organização julgar pertinente 
desenvolver uma política;
2.1.2.2. Desenvolver o método para estruturar e gerenciar os 
projetos de inovação;
2.1.2.3. Definir e propor um ou mais projetos de inovação a se-
rem desenvolvidos e levados para priorização pela instância 
decisória(compondo assim um portfólio de projetos)  ;
2.1.2.4. Estruturar e coordenar a execução dos projetos;
2.1.2.5. Coordenar as Equipes de Projetos (instância de execu-
ção);
2.1.2.6. Mensurar o desempenho da inovação
2.1.2.7. Reportar o status dos projetos à instituição e à instân-
cia decisória.

2.2. Na estruturação da unidade gestora das ações e projetos, garantir 
que o método seja internalizado na instituição. Para tanto, recomen-
da-se que a unidade seja coordenada por membro do quadro funcio-
nal da instituição, evitando terceirização  na alocação; 
2.3. A unidade gestora deve priorizar sua participação mais como 
mentoria e gestão do que execução dos projetos;

3. Recomenda-se desenvolver uma instância de Execução - Equipes de 
Projetos Ágeis

3.1. A equipe de execução de projetos será formada por um ou mais 
membros colaboradores da  instituição, convidados relacionados à 
execução de cada projeto. 

3.1.1. É possível ter membros fixos, que seriam por exemplo aqueles 
com conhecimento da metodologia para estruturar o desenvolvi-
mento de projetos. 
3.1.2. É possível ter membros convidados, que são são aqueles que 
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se candidataram a participar de um projeto específico, cumprindo 
alguns requisitos mínimos e ligados com o projeto, tais como: (a) 
real interesse no   projeto, (b) disponibilidade do tempo exigido 
para o projeto, acordado junto ao seu respectivo gestor, e avaliar 
se vale a pena recomendar que a alocação seja em tempo integral 
ou não - sempre que possível, em linha com o que recomendam 
os principais métodos ágeis (ver abaixo); (c) deter algum conhe-
cimento mínimo acerca dos processos envolvidos no projeto; (d) 
disposição em aprender, realizando leituras prévias e pesquisas, se 
necessário; (e) disposição em replicar o aprendizado na sua área 
de origem.

3.2. Cabe às Equipes de execução de Projetos Ágeis:
3.2.1. Cumprir as tarefas conforme definido pelos membros per-
manentes da Equipe de execução e alinhados com as equipes de 
gestão e instância decisória;
3.2.2. Contribuir com sua experiência e conhecimento acerca do 
processo e com conhecimento adquirido por meio das leituras e 
pesquisas prévias;
3.2.3. Apoiar com ideias, sem medo de errar;
3.2.4. Participar ativamente da concepção;
3.2.5. Testar protótipos;
3.2.6. Apoiar na implantação ou servir como mediador com os usu-
ários.

Recomendações adicionais sobre a estrutura de gestão acima:

4. Recomenda-se definir de forma clara e objetiva as horas de dedicação 
de cada colaborador envolvido nos projetos e nas instâncias de governan-
ça, inclusive, se for o caso, a determinação de horas-extras necessárias;

5. Recomenda-se avaliar internamente a necessidade de formalizar a 
governança, após testada a estrutura mais adequada. É importante que 
a formalização não atrapalhe ou atrase o processo de inovação, mas a 
partir do momento que se perceba a fluidez do processo, instituciona-
lizar a governança ideal para o contexto específico  pode contribuir na 
continuidade do processo, na disseminação do aprendizado e nas con-
dições necessárias para a execução dos projetos. Caso seja considerado 
pertinente a formalização, seguem alguns pontos a serem considerados 
pela instituição:

5.1. Política para formalizar o processo de inovação na instituição, 
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para a qual recomenda-se incluir as seguintes definições:
5.1.1. instâncias de governança e estruturas, 
5.1.2. dinâmica, critérios para participação e período de dedicação 
dos membros envolvidos nas três instâncias de governança,
5.1.3. comunicação dos projetos de inovação,
5.1.4. meios de promoção da cultura de inovação (eventos, seminá-
rios etc.)
5.1.5. E outras questões que cada instituição julgar oportuno. 

5.2. Regimento (se estrutura em formato de Comitê) ou Mapa de Com-
petências (se unidade organizacional) que formalize a dinâmica, os 
poderes e as responsabilidades da instância de gestão e execução; 
5.3. Portaria, ou outro instrumento formal, para designação dos mem-
bros (se estrutura em formato de  Comitê).

Passo 2: Definir, priorizar e executar projetos que 
tenham objetivos específicos e que envolvam as 
competências digitais

Considerações Gerais
Como um segundo passo, recomenda-se desenvolver as competências 
digitais de forma que estejam conectadas a um ou mais projetos na 
instituição. É importante que cada projeto contemple: definição dos ob-
jetivos específicos, definição das competências digitais requeridas; pla-
nejamento, e governança dedicada responsável (com base na estrutura 
recomendada no “passo 1” acima); e passe por um processo de avaliação 
e monitoramento (com base na estrutura recomendada no “passo 3” 
mais abaixo). 

Recomendações:

Recomenda-se um processo dividido em três fases para o desenvolvi-
mento de projetos envolvendo competências digitais:
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PESQUISA DESENVOLVIMENTO COMERCIALIZAÇÃO

TEMPO

Produtos estruturados
para sacale up

Licenciamento
de patentes

Patentes ou know how
de desenvolvimento

internalizados

Spin out
tecnológicas

Ideias e tecnologias
 Internalizadas

Figura 2: Funil para desenvolvimento de projeto com base em processo 
de inovação aberta

A Figura 2  ilustra um processo de inovação aberta, cuja definição foi 
efetuada pelo professor Henry Chesbrough[1], em 2003: um processo de 
captura de ideias usando conhecimentos internos e externos à organi-
zação para acelerar a inovação e expandir os mercados.
 
Esse processo envolve três grandes etapas:

- Pesquisa 
- Desenvolvimento
- Comercialização

6. Pesquisa - Envolve desde a captura de ideias até o planejamento do 
projeto, conforme descrito a seguir.:

6.1. Existem diversas formas para captura de ideias, a saber: alianças 
entre empresas, parcerias com universidades e/ou centro de pesqui-
sas, concurso de ideias dentro e fora da organização, entre outros.
- O concurso de ideias consiste em uma iniciativa institucional onde 
os colaboradores podem apresentar soluções para um determinado 
problema. Nesse caso, sugere-se que a instância de gestão, alinhada 
com a instância deliberativa e o Corpo Diretivo da instituição, defina 

Fonte: Troposlab2

2 Disponível neste link: https://troposlab.com/inovacao-aberta-com-startups-desafios-e-oportunidades/ 

https://troposlab.com/inovacao-aberta-com-startups-desafios-e-oportunidades/
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o(s) problema(s) a ser(em) tratado(s), assim como as regras para o 
concurso - prazo, critérios de seleção, equipe avaliadora.  Como exem-
plo: os custos serão assumidos pela empresa até o valor de R$X reais. 
É importante também indicar que as soluções devem apresentar um 
plano de execução, algo que oriente como, de que forma aquela so-
lução poderá ser implementada. 
- Parcerias com instituições de ensino - universidades, centros de 
pesquisa - também se configuram como possível forma de captura de 
ideias. Nesse caso, recomenda-se a definição de um escopo de traba-
lho, além da designação de um responsável pelo projeto na institui-
ção de ensino para atuar como interlocutor entre o corpo estudantil 
e a equipe de projetos institucional.
6.2. Nessa etapa de captura de ideias, cada instituição deve avaliar a(s) 
forma(s) que melhor se adequa(m) à sua realidade. No entanto, é fun-
damental definir a estratégia para converter a ideia em projeto real.  
6.3. Uma vez decidido que determinada ideia deverá ser convertida em 
projeto, deve-se traçar os objetivos específicos deste projeto.  
6.4. Para o projeto e objetivos traçados, definir as principais compe-
tências digitais necessárias para alcançar o objetivo do projeto. 
- Exemplo: projeto com um objetivo específico - trazer mais eficiência 
para determinada atividade da instituição; competência digitais re-
queridas para alcançar esse objetivo - maior digitalização. 
6.5. Adotar metodologias ágeis no desenvolvimento dos projetos 
(testagens e entregas mais rápidas, mas com valor agregado manti-
do) - ver box 1 mais acima. Na seleção dos projetos é recomendável 
considerar uma lógica de portfólio que equilibre os diferentes níveis 
de risco e tempos de maturação dos projetos.
- Exemplo: escolher realizar poucos projetos por vez e em prazos mais 
curtos, para que gerem ciclos de acertos e erros mais rápido e que 
permitam correções mais ágeis. 
6.6. Particionar as entregas do projeto em pacotes curtos, bem de-
finidos e alinhados ao objetivo especificado. Esse particionamento 
permitirá um melhor acompanhamento durante a fase de execução 
do projeto, permitindo análises de ajuste de rota, quando necessário.
6.7. Identificar os stakeholders do projeto, os papéis e responsabili-
dades de cada um. Essa prática facilitará o desenvolvimento do pro-
jeto à medida que salienta as pessoas que devem ser envolvidas em 
decisões estratégicas e definições do produto. 
6.8. Identificar possíveis limitações e restrições com relação ao obje-
tivo e com relação às competências digitais requeridas para alcançar 
esse objetivo (Exemplos:  limitações de pessoas, equipamentos, siste-



Como estruturar um processo para desenvolver Competências Digitais 
nas Instituições do Sistema Nacional de Fomento Guia de Boas Práticas 21

mas, processos, dados, prestadores de serviço, entre outros.)
6.9. Buscar, quando possível, estimar os custos do projeto e as expec-
tativas de retorno financeiro após a implantação do mesmo.
6.10. Mapear oportunidades ou restrições regulatórias e de novos te-
mas / tecnologias que possam contribuir com o projeto

6.10.1. Identificar possíveis restrições e oportunidades referentes à 
legislação e regulação recentes e em discussão (exemplos: Open 
Banking; PIX; emissão de moedas digitais pelos bancos centrais – 
CBDCs; questões de sustentabilidade, entre outros)
6.10.2. Identificar possíveis restrições e oportunidades referentes 
aos novos temas e tecnologias digitais (exemplo: APIs; platafor-
mas; digitalização, automação e robótica; big data e analytics; inte-
ligência artificial e machine learning; tecnologia blockchain / DLT  
- distributed ledger technology)

6.11. Buscar, quando pertinente, conexão com o ecossistema de inovação. 
Por exemplo, por meio da contratação de fintechs – tema abordado na 
Cartilha de modelagem de contratação de fintechs do LAB (disponível 
neste link)
6.12. Antes da fase de Desenvolvimento, é importante que o planejamen-
to do projeto seja alinhado com a instância de gestão e instância deci-
sória como forma de envolvê-los nas iniciativas, assim como para obter 
o apoio institucional necessário. 

7. Desenvolvimento do projeto
A ideia aqui, como apresentado ao longo de todo o documento, é que 
as competências digitais requeridas para um projeto específico sejam 
introduzidas e aperfeiçoadas ao longo da execução e desenvolvimento 
do projeto.

7.1. Para início do desenvolvimento do projeto, é importante elaborar 
o backlog do produto. De forma clara, o backlog descreve os requi-
sitos que compõem o produto a ser entregue. Recomenda-se que os 
itens de  backlog sejam priorizados de acordo com o valor agregado 
para o usuário, de forma decrescente - primeiro, os itens de maior 
valor e/ou importância.
7.2. É importante manter o foco no MVP - mínimo produto viável - 
para que a equipe de projeto possa se concentrar na entrega desse 
escopo. Sugestões de novas funcionalidades são sempre bem vindas, 
cabendo ao product owner questionar se deve ou não compor o MVP.
7.3. Entregas curtas e rápidas constituem prática dos métodos ágeis. 
É possível adotar sprints curtas e, periodicamente, apresentar aos 

https://labinovacaofinanceira.com/wp-content/uploads/2022/03/cartilha_contratacao_fintech_vs8.pdf
https://labinovacaofinanceira.com/wp-content/uploads/2022/03/cartilha_contratacao_fintech_vs8.pdf
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stakeholders a parte do produto desenvolvida naquele ciclo. Essa 
prática, aliada à priorização do backlog pelo valor agregado, permite 
que o produto seja construído de forma gradativa, com foco nos prin-
cipais requisitos.
7.4. Reuniões diárias ou com maior frequência com a equipe de exe-
cução do projeto também se apresentam com uma boa prática na 
fase de desenvolvimento do produto. São reuniões curtas e objetivas, 
que devem focar na evolução do produto dia após dia, a fim de retirar 
os impedimentos que surgirem, nivelar o conhecimento da equipe, 
entre outros fatores.
7.5. Visando manter os stakeholders cientes da evolução do produto, 
recomenda-se a adoção de reuniões sistemáticas de acompanha-
mento. Nessas oportunidades, é importante apresentar claramente 
o que já foi desenvolvido, o que está pendente, qual a expectativa de 
término, entre outros fatores. Uma análise sobre os custos do proje-
tos também pode ser abordada e apresentada ao público. 
7.6. Nessa fase, deve-se atentar para os passos necessários a um pos-
sível licenciamento de patente.
7.7. Uma boa prática ao final do projeto é a realização de reuniões 
de retrospectivas, onde o foco é avaliar os pontos positivos, pon-
tos a melhorar e aprendizados obtidos com o mesmo. Essa prática 
não apenas gera insumos de aprendizado para futuros projetos como 
também proporciona o amadurecimento das equipes.

8. Comercialização / Implementação
8.1. Uma vez entregue o produto, é fundamental acompanhar a disse-
minação do mesmo dentro e fora da instituição. Deve-se avaliar como 
o produto está sendo usado, grau de aceitação, recomendações de 
melhorias, entre outros aspectos. 
8.2. Recomenda-se também analisar as lições aprendidas no desen-
volvimento do projeto para servir de insumos para os próximos.
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Passo 3: Avaliação e Monitoramento de cada projeto

Para cada projeto em curso, também recomenda-se desenvolver ações 
específicas de avaliação e monitoramento conforme descrito abaixo.

Recomendações:

9. Para cada projeto, as três instâncias de governança (decisória; gestora 
e executora) devem acordar também um processo ágil de acompanha-
mento e monitoramento. Segue abaixo uma descrição desse processo 
(muito em linha com um processo “OKR” - Objectives and Key Results ou 
Objetivos e Resultados-Chave em português): 

9.1. Para cada projeto e respectivo objetivo (definidos acima, no passo 
2), definir um conjunto de resultados-chave e benefícios esperados. 
Tratam de maneiras para medir, mensurar e  acompanhar o progresso 
em direção à meta do projeto.  
9.1.1. Defina os resultados-chave esperados para o projeto como um todo.
9.1.2. Como apontado no passo 2 acima, recomenda-se dividir a meta 
geral do projeto em tarefas menores. Logo, recomendamos que seja 
definido também os resultados-chave esperados para cada uma das 
tarefas menores.
9.2. Para cada resultado esperado (da meta geral e das tarefas meno-
res), busque definir, se possível, um ou mais indicadores de avaliação 
(KPIs - Indicadores-Chave de Performance), com métricas de avalia-
ção do indicador o mais objetivas e bem definidas possível. Trata-se 
de formas de testar se os objetivos e resultados esperados estão 
sendo alcançados ou não. 
9.3. Monitore o progresso frequentemente. Ou seja, recomenda-se 
realizar o acompanhamento do alcance da meta de cada tarefa em 
ciclos mais curtos. Realizar ciclos de avaliação e testagem com pe-
riodicidade regular, mais curtos e mais frequentes. Por exemplo: ava-
liações por meio de reuniões pequenas (ex. de 15 min) mas com uma 
frequência mais alta (por exemplo, uma vez por semana). 
9.4. Registre o avanço de cada etapa para acompanhar como se está 
chegando mais perto de atingir as metas de cada tarefa e a meta ge-
ral do projeto como um todo.
9.5. A partir dos ciclos curtos de avaliação, caso seja identificado al-
gum problema, defina iniciativas de correção. Ou seja, defina ações 
de correção ou até mesmo um novo plano ou processo para alcançar 
algo ou resolver o problema. São ações para impulsionar o progresso 
do projeto. 
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9.6. Com relação às pessoas envolvidas, recomenda-se a estruturação 
de uma equipe de avaliação, monitoramento e testagem: (1) ao menos 
um responsável principal pelo projeto da equipe de execução (papel 
de “Scrum Master”); (2) ao menos um responsável principal da equipe 
de gestão de inovação (papel de “Product Owner”); (3) ao menos um 
envolvido pela instância de deliberação. 
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Como apontado ao longo do documento, este Guia faz parte da agen-
da da iniciativa de Competências Digitais, que está sendo desenvolvida 
pelo LAB, em parceria com ABDE e BID. O objetivo desse material foi criar 
um entendimento comum e uma referência base (colocar todos numa 
mesma página) sobre esse tema por meio da estruturação de um passo 
a passo com recomendações sobre como desenvolver um processo de 
competências digitais.  Contudo, as práticas e recomendações aqui trazi-
das não pretendem constituir uma lista única e exaustiva das iniciativas 
que as instituições podem tomar para desenvolver e reforçar seus pro-
cessos de desenvolvimento das competências digitais. Este Guia trata-se 
assim de uma ferramenta orientativa.

Reitera-se que seu conteúdo foi construído a partir de referências na-
cionais e internacionais e sobretudo com base nas experiências das 
instituições de fomento nacionais, que foram apresentadas por essas 
entidades e discutidas pelo subgrupo de IFPs do GT Fintech do LAB. Em 
especial, ao conter percepções de diversos especialistas e participantes 
do sistema, o Guia buscou consolidar lições que possam contribuir com  
todas as Instituições de Fomento do país.

Sensível ao universo heterogêneo das instituições de fomento no país, o 
Guia buscou trazer recomendações gerais, possíveis de serem aplicadas 
em diferentes casas. A principal contribuição almejada foi apresentar 
uma orientação prática. O conceito por trás do passo a passo proposto 
está em desenvolver competências digitais ligadas a projetos concretos 
nas instituições, com objetivos específicos, planejamento e governança 
dedicada responsável, e não de forma abstrata.
 
Como competências digitais é um assunto que está em constante mu-
dança, o Guia também buscará acompanhar essas transformações. A in-
tenção é que este documento seja aprimorado e atualizado ao longo 
do tempo sempre que se faça necessário. O que irá ocorrer a partir do 
acompanhamento das principais discussões sobre o tema, das práticas 
observadas nas instituições de fomento e dos aprendizados e reflexões 
que serão trazidos ao longo deste projeto do LAB. A intenção é que este 
Guia seja mantido como um documento vivo e atualizado, como uma 
importante referência das principais práticas sobre o tema de compe-
tências digitais voltadas para o SNF.  
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