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I – Considerações iniciais

No dia 1º de setembro, entrou em vigor o marco regulatório das empresas classificadas 
como startups, Lei Complementar nº 182/2021, o qual traz condições especiais para a contratação destas 
pela Administração Pública. O propósito da novel legislação é, além de resolver demandas públicas que 
exijam solução inovadora com emprego de tecnologia, estimular o ambiente de negócios, promovendo a 
inovação e desenvolvimento no setor produtivo por meio do uso do poder de compra do Estado.

O incentivo à contratação das startups também está previsto na Nova Lei de Licitações e 
Contratos – Lei nº 14.133/21, no art. 81, § 4º, no qual estabelece a possibilidade de contratação restrita 
deste tipo de empresa para a realização de estudos, investigações, levantamentos e projetos em decorrên-
cia do procedimento de manifestação de interesse.

Esses comandos vão ao encontro da promoção da melhoria da gestão pública por meio da 
adoção da inovação em todos os órgãos e entidades públicas1, e amoldam-se ao propósito das licitações 
e contratos, previsto no art. 11, inciso IV, da nova Lei. 

Depreende-se do acima descrito que as organizações devem estar abertas para o portfólio 
de inovação, inclusive com relação às modulagens incorporadas pela Nova Lei de Licitações e Contratos 
e pela Lei Complementar nº 182. Como diz Guilherme Horn: “Inovação não é mais uma opção para a 
grande maioria das empresas. Ou elas inovam ou estão fadadas ao fracasso”2.

II – Contratação de startups para oferecimento de solução inovadora

Uma das etapas mais sensíveis da engrenagem das contratações é o momento do planeja-
mento, o qual envolve a elaboração de vários documentos que servem de substrato para a constituição 

1. A inovação é uma diretriz do Poder Judiciário, conforme disposições trazidas pela Resolução CNJ nº 325/2020 – Estratégia Nacional do 
Poder Judiciário 2021-2026 – e a Resolução CNJ nº 395/2021 – Política de Gestão da Inovação no âmbito do Poder Judiciário – ambas com 
o propósito de aprimorar as atividades dos órgãos judiciários, por meio da difusão da cultura da inovação, a partir da modernização de 
métodos e técnicas de desenvolvimento do serviço judiciário.
2. Horn, Guilherme. O mindset da inovação: a jornada do sucesso para potencializar o crescimento da sua empresa. São Paulo: Editora Gente, 
2021, p. 21.
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do edital e da minuta de contrato. Um dos documentos mais importantes dessa etapa é o Estudo Técnico 
Preliminar – ETP, o qual objetiva encontrar a melhor solução para a demanda apresentada3.

Esse estudo prévio é vital para o êxito da contratação, visto que é neste momento que se 
conhece o problema, são mapeadas as soluções disponíveis e avaliada a solução mais viável, apresen-
tando as razões de sua escolha. Contudo, essa reflexão sobre a solução mais indicada é um trabalho 
que exige equipe multidisciplinar com conhecimento e expertise sobre o tema, bem como disponi-
bilidade de todos os envolvidos para sua elaboração. Ocorre que a exiguidade de pessoal nos órgãos 
públicos e ausência de profissionais especializados nesse tipo de estudo tornam essa tarefa desafiadora, 
fazendo com que a opção por outras modulagens de execução seja medida benfazeja.

Partindo dessa premissa, a contratação facilitada de startups para desenvolver essa fase pre-
paratória mitigará, por certo, parte desse gargalo, pois são empresas que trabalham com grande agilida-
de, em modelo de prototipagem, o que facilita a busca de soluções.

III – Requisitos para qualificação de empresas como startups, 
de acordo com a Lei Complementar nº 182/21

Como dito inicialmente, a Lei Complementar nº 182/2021 traz condições especiais de con-
tratação das startups a fim de estimular esse ambiente de negócios e o empreendedorismo inovador. Com 
efeito, esse diploma legal também estabelece os requisitos que determinam o enquadramento ou não 
dessas empresas nesse regime mais favorável.

Conforme o dispositivo legal, são categorizadas como startups as organizações empresariais 
ou societárias, nascentes ou em operação recente, cuja atuação caracteriza-se pela inovação aplicada a 
modelos de negócios ou a produtos ou serviços ofertados. Pode-se citar como exemplo os tipos societá-
rios, ou natureza jurídica, de empresas, como: Empresário Individual, a Empresa Individual de Respon-
sabilidade Limitada, as Sociedades Empresárias, as Sociedades Cooperativas e as Sociedades Simples, 
desde que ajustadas aos seguintes parâmetros:

a) empresa com receita bruta de até R$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais) no ano-calendário 
anterior ou de R$ 1.333.334,00 (um milhão, trezentos e trinta e três mil trezentos e trinta e quatro 
reais) multiplicado pelo número de meses de atividade no ano-calendário anterior, quando inferior 
a 12 (doze) meses, independentemente da forma societária adotada;

b) empresa com até 10 (dez) anos de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da 
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia.

O enquadramento na categoria de empresas com até 10 anos de inscrição no Cadastro Na-
cional de Pessoa Jurídica – CNPJ observa os fatores:

I – para as empresas decorrentes de incorporação, será considerado o tempo de inscrição da empresa 
incorporadora;

II – para as empresas decorrentes de fusão, será considerado o maior tempo de inscrição entre as 
empresas fundidas; e

III – para as empresas decorrentes de cisão, será considerado o tempo de inscrição da empresa cin-
dida, na hipótese de criação de nova sociedade, ou da empresa que a absorver, na hipótese de trans-
ferência de patrimônio para a empresa existente.

3. Art. 6º, inciso XX, da Lei nº 14.133/21.
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Além disso, essas empresas devem atender, no mínimo, a um dos seguintes requisitos:

a) declaração em seu ato constitutivo ou alterador de utilização de modelos de negócios inovadores 
para a geração de produtos ou serviços, nos termos do inciso IV do caput do art. 2º da Lei nº 10.973, 
de 2 de dezembro de 2004; ou

b) enquadramento no regime especial Inova Simples, nos termos do art. 65-A da Lei Complementar 
nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

IV – Regras específicas de contratação das startups

O art. 13 da Lei Complementar nº 182/2021 prevê rito especial de contratação de pessoas 
físicas ou jurídicas, isoladamente ou em consórcio, qualificadas como startups, para o teste de soluções 
inovadoras por elas desenvolvidas ou a serem desenvolvidas, com ou sem risco tecnológico.

O procedimento para esses casos difere do comumente adotado nas contratações, pois a 
licitação poderá restringir-se à indicação do problema a ser resolvido e aos resultados esperados pela Ad-
ministração Pública, incluídos os desafios tecnológicos a serem superados. Está dispensada a descrição 
de eventual solução técnica previamente mapeada e suas especificações técnicas, cabendo aos licitantes 
propor diferentes meios para a resolução do problema.

Por seu turno, essa identificação da demanda e dos resultados a serem alcançados deverão 
ser apurados pela área demandante, e servirão de base para a elaboração do ato convocatório. Nesse 
contexto, vale destacar que se deve dispensar muita atenção ao planejamento e levantamento das in-
formações sobre o problema a ser resolvido. Eles necessitam ser descritos de forma clara e objetiva no 
edital captador da melhor solução, de modo a garantir que as empresas participantes entendam de fato 
as demandas e, assim, consigam alcançar os resultados desejados pela Administração.

Após a conclusão do documento com os dados preparatórios, o edital da licitação será di-
vulgado com antecedência mínima de 30 (trinta) dias corridos até a data de recebimento das propostas. 
Essa divulgação, obrigatoriamente, utilizará como canais o sítio eletrônico oficial centralizado de divul-
gação de licitações ou outro mantido pelo ente público licitante, e o Diário Oficial do ente federativo.

Recebidas as propostas com as soluções técnicas oferecidas pelos participantes do chama-
mento, ocorre a avaliação e julgamento por comissão especial integrada por, no mínimo, 3 (três) pessoas 
de reputação ilibada e com reconhecido conhecimento no assunto em tratamento, das quais:

a) 1 (uma) deverá ser servidor público integrante do órgão para o qual o serviço está sendo contra-
tado; e

b) 1 (uma) deverá ser professor de instituição pública de educação superior na área relacionada ao 
tema da contratação.

A avaliação das propostas considera os seguintes critérios de julgamento, sem prejuízo de 
outros definidos no edital:

a) o potencial de resolução do problema pela solução proposta e, se for o caso, da provável economia 
que será gerada para a Administração Pública;

b) o grau de desenvolvimento da solução proposta;

c) a viabilidade e a maturidade do modelo de negócio da solução;

d) a viabilidade econômica da proposta, considerados os recursos financeiros disponíveis para a 
celebração dos contratos; e

e) a demonstração comparativa de custo e benefício da proposta em relação às opções funcionalmen-
te equivalentes.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/L10.973compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/L10.973compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
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É possível que a licitação selecione mais de uma proposta, desde que esta possibilidade esteja prevista 
no edital e descrevendo o limite quantitativo de soluções selecionáveis4.

Após a fase de julgamento das propostas, a Administração Pública poderá negociar com 
os selecionados as condições econômicas mais vantajosas para a Administração e os critérios de remu-
neração que serão adotados, considerando as condições da remuneração pretendida de acordo com:

a) preço fixo;

b) preço fixo mais remuneração variável de incentivo;

c) reembolso de custos sem remuneração adicional;

d) reembolso de custos mais remuneração variável de incentivo; ou

e) reembolso de custos mais remuneração fixa de incentivo.

Finalizada a negociação, na hipótese de os preços ofertados pelos participantes perma-
necerem superior ao valor estimado pelo órgão público, é possível, mediante justificativa expressa 
e fundamentada na demonstração comparativa entre o custo e o benefício da proposta, aceitar o 
melhor preço ofertado, desde que limitado ao valor máximo que o órgão público se propõe a pagar. 
Relevante destacar que o aceite do investimento requerido está diretamente vinculado à superio-
ridade do resultado proposto pela inovação, de redução do prazo de execução ou de facilidade de 
manutenção ou operação.

Essa fixação entre valor estimado e valor máximo, para efeito de julgamento de proposta, 
é um desafio para os órgãos públicos que estão buscando solução inovadora, justamente por represen-
tar uma demanda que deverá ser adequada à necessidade e realidade do órgão e, possivelmente, estará 
fora dos parâmetros mercadológicos. 

Dessa forma, denota-se que essa fixação de preço máximo deve merecer atenção dos ges-
tores, lembrando que o limite a ser pago à contratada será de até R$ 1.600.000,00 (um milhão e seis-
centos mil reais) por Contrato Público de Solução Inovadora – CPSI. 

Realizado o julgamento das propostas, a Administração Pública poderá negociar com os selecio-
nados as condições econômicas mais vantajosas para a entidade, assim como os critérios de remu-
neração que serão adotados. Se na negociação não for possível alcançar proposta com valor igual 
ou menor que o máximo fixado, a licitação será declarada fracassada5.

De outro lado, se feita a negociação e o valor estiver dentro do patamar máximo, passa-
-se para a fase de análise da documentação dos proponentes selecionados, conforme os requisitos de 
habilitação previstos no edital, os quais devem ser pautados pelos documentos previstos no art. 68, 69 
e 70 da Lei nº 14.133/21.

É possível dispensar, no todo ou em parte e mediante justificativa expressa, os seguintes 
documentos habilitatórios:

a) habilitação jurídica, técnica, econômica e fiscal prevista na Lei de Licitações e Contratos, con-
quanto não se deve desprezar a comprovação da regularidade com a seguridade social, por força 
de tratar-se de preceito constitucional (art. 195, § 3º da CF/88); e

4. A possibilidade de contratação de mais de uma solução pode resultar em produtos complementares.
5. “Caso o preço seja superior à estimativa, a Administração Pública poderá, por meio de justificativa expressa, levando em consideração a 
demonstração comparativa entre o custo e o benefício da proposta, aceitar o preço ofertado, desde que seja superior em termos de inovações, 
redução do prazo de execução ou facilidade de manutenção e operação. (Marco Legal das Startups, NELM – Nogueira, Elias, Laskowski e Matias 
Advogados, p. 18. Disponível em: <https://portais.univasf.edu.br/nit/nucleo-de-inovacao-tecnologica/documentos/guia-pratico-marco-legal-
-das-startups.pdf>.
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b) a prestação de garantia para a contratação.

Percebe-se que a fase habilitatória das licitações com participação de startups foi simpli-
ficada em sintonia com a diretriz de oferecer a essas empresas condição facilitada de viabilização de 
participação no mercado das contratações públicas. 

Após análise da documentação dos participantes qualificados, o processo é encaminhado para a au-
toridade competente homologar o resultado da licitação6. Ato seguinte, os vencedores serão convo-
cados a assinar o termo de Contrato Público de Solução Inovadora – CPSI, por meio de contratação 
direta7, resguardados o prazo e as condições estabelecidas no contrato. 

Com relação ao contrato de solução inovadora, a Lei Complementar fixa, no art. 14, o prazo 
de duração do ajuste – limitado a 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, e pres-
creve quais as cláusulas que o instrumento contratual deverá conter. São elas:

a) as metas a serem atingidas para que seja possível a validação do êxito da solução inovadora e da 
metodologia para a sua aferição;

b) a forma e a periodicidade da entrega à Administração Pública de relatórios de andamento da exe-
cução contratual, que servirão de instrumento de monitoramento, e do relatório final a ser entregue 
pela contratada após a conclusão da última etapa ou meta do projeto;

c) a elaboração da matriz de riscos entre as partes, incluídos os riscos referentes a caso fortuito, força 
maior, risco tecnológico, fato do Príncipe e álea econômica extraordinária;

d) a definição da titularidade dos direitos de propriedade intelectual das criações resultantes do 
CPSI8; e

e) a participação nos resultados de sua exploração, assegurados às partes os direitos de exploração 
comercial, de licenciamento e de transferência da tecnologia de que são titulares.

É oportuno asseverar que, na hipótese de haver risco tecnológico, os pagamentos serão 
efetuados proporcionalmente aos trabalhos executados, de acordo com o cronograma físico-financeiro 
aprovado, observado o critério de remuneração previsto contratualmente.

Na hipótese de a execução do objeto ser dividida em etapas, o pagamento relativo a cada 
etapa poderá adotar critérios distintos de remuneração. Vale alertar que os pagamentos devem ser feitos 
após a execução dos trabalhos devidamente comprovada pela contratada.

Importante lembrar que é lícito que a solução de inovação eleita na licitação não atenda 
aos anseios e necessidades da área demandante. Neste caso, é possível encerrar a contratação antes 
do termo final pactuado, mediante justificativa prévia da autoridade competente anotada nos autos, e 
buscar alternativas. Na área de inovação, a decisão de interromper a execução do contrato de soluções 
não configura situação atípica, tampouco rara, razão pela qual é deliberadamente aceita, pois o risco 

6. De acordo com a cartilha da Opice Blum, “Marco Legal das Startups: O avanço do empreendedorismo inovador”, junho 2021, disponível em 
https://opiceblum.com.br/wp-content/uploads/2019/07/Marco-Legal-das-Startups.pdf ”. Após homologação do resultado da licitação a Admi-
nistração Pública poderá testar as soluções inovadoras por meio do Contrato Público para Solução Inovadora – CPSI. Se for aprovado, a mesma 
empresa pode ser contratada diretamente para fornecer a solução inovadora testada anteriormente.
7. A contratação direta é uma faculdade oferecida à Administração Pública, a qual pode optar por realizar processo licitatório para o forneci-
mento do produto, do processo ou da solução resultante do CPSI ou, se for o caso, para integração da solução à infraestrutura tecnológica ou ao 
processo de trabalho da Administração Pública.
8. O registro de ativos intangíveis de uma empresa (propriedade intelectual), os quais representam patrimônio valioso, deve ser feito nos órgãos 
competentes e permite garantir a propriedade e a exclusividade de exploração comercial de suas marcas, patentes, softwares, domínios e dese-
nhos industriais (Nogueira, Elias, Laskowiski e Matias Advogados. Empreendendo Direito: Aspectos Legais das Startups. São Paulo, SP: NELM, 
2017, p. 24). Por isso, há que se ter cuidado com a cláusula da definição da titularidade dos direitos de propriedade intelectual decorrentes do 
contrato de solução inovadora.



SOLUÇÕES AUTORAIS

74 ANO 5 #48
MARÇO 2022

da inovação faz parte do negócio e da própria pactuação. Por isso, é importante empreender esforços 
para detalhar, ainda na fase inicial da licitação, as informações e peculiaridades que circundam a con-
tratação, a fim de minimizar o risco de uma contratação frustrada.

Com exceção das remunerações variáveis de incentivo vinculadas ao cumprimento das me-
tas contratuais, a Administração Pública deverá efetuar o pagamento conforme o critério adotado, ainda 
que os resultados almejados não sejam atingidos em decorrência do risco tecnológico, sem prejuízo da 
extinção antecipada do contrato, caso seja comprovada a inviabilidade técnica ou econômica da solução.

Para garantir os meios financeiros necessários para a implementação da etapa inicial 
do projeto pela contratada, o órgão ou entidade pública contratante deverá prever em edital, e me-
diante justificativa expressa, a antecipação do pagamento de uma parcela do preço antes mesmo do 
início da execução do objeto de contrato. Essa iniciativa tem enorme relevância para a viabilização 
da contratação dessas empresas, visto que é um segmento que, na maioria das vezes, necessita de 
crédito para empreender. 

Caso o pagamento seja antecipado, deve a contratante certificar-se da execução da etapa 
inicial e, nos casos de inexecução injustificada, exigir a devolução do valor antecipado ou efetuar as 
glosas necessárias nos pagamentos subsequentes, conforme contrato.

V – Contrato para implementação da solução inovadora

Após a conclusão do contrato público de solução inovadora, o órgão ou entidade pública 
contratante poderá celebrar, com a mesma prestadora do serviço e sem nova licitação, contrato para a 
implementação e execução do produto, do processo ou da solução resultante ou, se for o caso, para inte-
gração da solução à infraestrutura tecnológica ou ao processo de trabalho da Administração Pública. São 
dois momentos distintos, o de desenvolvimento e o de execução, e que demandam período de trabalho 
também diferentes. 

Assim, a vigência desse novo contrato de fornecimento é limitada a 24 (vinte e quatro) me-
ses, prorrogável por mais o mesmo período, resultando em um prazo máximo de execução da solução 
de 48 meses.

No que cerne ao valor, os contratos de implementação da solução serão limitados a 5 
(cinco) vezes o valor máximo definido no § 2º do art. 14 da Lei Complementar, incluídas as even-
tuais prorrogações.

VI – Riscos da contratação de inovação

A implementação de melhorias incrementais e promoção da modernização das estruturas 
e processos de trabalho9 é uma necessidade de todas as organizações públicas. E, para o alcance desse 
desiderato, os gestores públicos devem fomentar a inovação. 

9. “A consolidação de um novo modelo de gestão demanda a revisão dos modelos tradicionais, já que as transformações atuais são de cunho 
estrutural.” Magali, Sandro. Gestão do amanhã: tudo o que você precisa saber sobre gestão, inovação e liderança para vencer na 4 revolução 
industrial. São Paulo: Editora Gente, 2018, p. 92.
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Ocorre que inovar envolve riscos e falhas1011 e a Administração Pública é reconhecida 
pelo seu conservadorismo e comodismo em manter o modelo atual. Arriscar não faz parte da cultu-
ra da Administração Pública, a qual sofre, ainda, com o medo paralisante dos gestores de tomarem 
alguma medida diferenciada e receberem punição dos órgãos de controle pelo processo de experi-
mentação fracassado.

Entretanto, essa realidade de apego ao modelo de gestão tradicional está na contramão da 
história. Esse alerta é feito por Sandro Magali e José Salibi Neto, no livro Gestão do Amanhã12:

Inovar, buscar novos caminhos, arriscar, pressupõe assumir riscos como parte do proces-
so. É importante reconhecer que o tradicional modelo de gestão sempre esteve alicerçado na incansá-
vel busca pela mitigação de ameaças para a operação da organização. A busca pela estabilidade sempre 
foi uma constante.

O paradoxo é que, atualmente, a busca pela sustentabilidade de uma empresa envolve colo-
cá-la em situação de risco. A revolução digital forçou muitas empresas a reconstituir e repensar as bases 
de seus negócios, empurrando-as para territórios, até então, desconhecidos. O que era uma escolha em 
uma economia estável revestiu-se de uma necessidade mandatória: o líder deve levar sua organização a 
ousar e, para isso, conviver com o risco do fracasso. 

Enfim, resta claro que o atual ambiente de negócios da Administração Pública deve estar 
aberto aos riscos experimentais e práticas de inovação. Se o comando das organizações públicas for no 
sentido de manter o status quo, não haverá avanços e melhorias, mas, sim, a perpetuação da situação 
atual que já demonstrou não atender aos anseios e necessidades da sociedade.

VII – Conclusão

A Nova Lei de Licitações, em linha com o contexto atual do mundo dos negócios, abre a pos-
sibilidade de adoção de novas modulagens nas contratações públicas e a Lei Complementar nº 182/21, 
alinhada com esse comando, vem incentivar a contratação de startups, promovendo concessões e ade-
quações no processo licitatório, especialmente no que tange às questões da forma de pactuação para a 
prestação do serviço.

Essa realidade de revisitar as estruturas rígidas de gestão vigentes há décadas nos órgãos pú-
blicos e permitir a adoção de novos arranjos é uma imposição e não faculdade dos líderes das organiza-
ções, e vai ao encontro da implementação da governança das contratações para que tenhamos resultados 
positivos na prestação do serviço público, essência esta da nova Lei.

A mantença na gestão pública dos métodos ortodoxos e modelos já esgotados compromete os 
avanços e alcance dos propósitos das contratações que é celebrar ajustes vantajosos, inovado-
res e sustentáveis para as organizações públicas e para os prestadores de serviços. Portanto, essa 

10. “Organizações que não lidam bem com as falhas acabam criando um ciclo que tende a distanciá-las cada vez mais de iniciativas inovadoras. 
O medo de falhar faz com que as pessoas estabeleçam metas menos ousadas, pois não querem colocar em risco sua avaliação de desempenho no 
fim do ano. Esse movimento, acumulado ao longo dos anos e disseminado por toda a organização, torna a empresa menos inovadora e fortalece 
uma cultura cada vez mais conservadora” (Horn, Guilherme. O mindset da inovação: a jornada de sucesso para potencializar o crescimento da 
sua empresa. São Paulo: Editora Gente, 2021, p. 135).
11. Segundo Horn, “Inovar significa testar algo que ainda não foi feito e, necessariamente, inclui falhar. Significa experimentar uma nova forma 
de se fazer o mesmo ou fazer algo diferente. Em ambos os casos, há uma única certeza: dificilmente dará certo da primeira vez, sendo que, muitas 
vezes, a ideia inicial se mostrará inviável. (Horn, Guilherme. O mindset da inovação: a jornada do sucesso para potencializar o crescimento da 
sua empresa. São Paulo: Editora Gente, 2021, p. 134).
12. Magali, Sandro. Gestão do amanhã: tudo o que você precisa saber sobre gestão, inovação e liderança para vencer na 4 revolução industrial. 
São Paulo: Editora Gente, 2018, p. 193.



 migração para um modelo atual e moderno que contempla a realidade do campo dos negócios é 
vital para todas as organizações13.

Diante do exposto, a Administração Pública deve se libertar das amarras do padrão de ges-
tão atual, o qual envolve modulagens ultrapassadas, e se permitir conhecer novas maneiras de promover 
as contratações e aperfeiçoar suas estruturas e processos de trabalho. De pronto, a possibilidade de contar 
com as startups na fase preparatória para aferição da solução mais viável é uma das medidas que pode e 
deve ser utilizada e, por certo, em muito ampliará a qualidade dos resultados das licitações.

Citando Sandro Magali e José Salibi Neto, “O líder deve reinterpretar o clássico conceito 
sobre modelos de crescimento. O pensamento incremental é insuficiente. As melhores oportunidades 
concentram-se no estímulo a romper fronteiras e refletir sobre caminhos ditos inimagináveis. A boa no-
tícia é que o avanço tecnológico oferece condições para transformar o impossível em realidade”14.

13. “É requerida a adoção de uma nova mentalidade para organizações, e seus líderes terão de encontrar formas de operar seus negócios e 
gerenciar seus talentos”. Magali, Sandro. Gestão do amanhã: tudo o que você precisa saber sobre gestão, inovação e liderança para vencer na 4 
revolução industrial. São Paulo: Editora Gente, 2018, p. 44.
14. Magali, Sandro. Gestão do amanhã: tudo o que você precisa saber sobre gestão, inovação e liderança para vencer na 4 revolução industrial. 
São Paulo: Editora Gente, 2018, p. 181.


