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NAGIDIGITAL

Etapa 1

Estruturação da Rede Nagi para Indústria 4.0 e 

nivelamento de conceitos.

Etapa 2

Aplicação das metodologias consolidadas pela 

Rede Nagi Digital no atendimento às empresas
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Seleção 
(mai-ago/20)

Adeq. e adaptação 
metodologias 

(set/20-fev/21)

Alinhamento e 
harmon. conceitual 

(set/20-fev/21) Elab. e validação 
projetos-pilotos 

(mar-abr/21)

Realização dos 
projetos-pilotos 

(mai-nov/21)

Avaliação dos 
resultados 

(dez/21-jun/22)

Guia - GI para 
transform. digital
(set/20-fev/21)

Atualiz. Guia - GI 
para transf. digital
(dez/21-jun/22)
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OBJETIVO

• Selecionar instituições para aperfeiçoamento de 

metodologias de gestão da inovação (GI) para prestar 

assistência a empresas para a transformação digital do setor 

produtivo.
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• Participação em atividades de alinhamento conceitual 

(fóruns, capacitações, discussão de casos, visitas técnicas 

etc.) relacionadas à transformação digital e à Indústria 4.0; 

despesas de logística para reuniões presenciais custeadas 

com os recursos do projeto para um profissional por 

instituição

• Participação na harmonização de conceitos, boas práticas, 

indicadores e ferramentas em GI para transformação digital 

e inserção no ecossistema da Indústria 4.0

• Utilização de indicadores de GI, de diagnóstico de 

maturidade industrial e de ferramentas padronizados

• Troca de informações e aprendizado com as demais 

instituições participantes do projeto

• Validação da metodologia em GI para transformação 

digital de micro, pequenas e médias empresas e sua 

inserção no ecossistema da Indústria 4.0

• Divulgação da instituição pelo MCTIC e CNI

• Apoio financeiro para a realização de projeto-piloto

Benefícios 

para as 

instituições 

selecionadas
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Quem pode 

participar?
Instituições elegíveis

Características das instituições

Parcerias

Instituições elegíveis

• Organizações que possuam competência e atuação em GI e sejam:

o Instituições de Pesquisa Científica e Tecnológica - ICT, públicas ou 

privadas sem fins lucrativos, ou

o Órgãos ou entidades da Administração Pública direta ou indireta 

de qualquer esfera de governo, ou 

o Entidades privadas sem fins lucrativos

Chamada, 3

• Atenção às parcerias e projetos em conjunto:

o A submissão do projeto é de apenas uma instituição

• Criação de redes e parcerias

o Podem ser feitas parcerias que apresentem atestados e projetos 

em conjunto. Chamada, item 5.3

o Há maior pontuação quando o quadro de profissionais e 

certificados são da instituição proponente. 

Chamada, Anexo IV
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Procedimento para submissão de proposta

• A instituição deve relatar experiências no atendimento em GI, indicando 

a metodologia utilizada. 

Chamada, 7.1.1.3

• É possível que as instituições submetam propostas referentes a 

metodologias não proprietárias

• As metodologias devem ser comprovadas através de atestados de 

capacidade técnica, emitidos por, no mínimo, 3 empresas atendidas com 

a metodologia de GI indicada.

Chamada, 7.1.1.4

• Não há impedimento para a submissão de metodologias de inovação 

aberta.

• Considerando que a metodologia geralmente é comum a todos os 

clientes, acreditamos não haver problemas em citá-la de forma genérica. 

Sugerimos consultar as empresas atendidas quanto aos dados não-

sensíveis, que possam confirmar a eficácia do atendimento realizado 

pela instituição. 

Metodologia não proprietária (Ex: convênio CNI SEBRAE 

48/2016) 

Metodologias de inovação aberta

Comprovação da metodologia

Termo de confidencialidade cliente-ICT

Metodologia
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Harmonização da metodologia

Encontros presenciais e à distância

Participação de mais de um colaborador com recursos da 

proponente

Alternância de participantes

Início das atividades

Propriedade intelectual 

Alinhamento 

conceitual

Como se dará a harmonização da metodologia

• Ao longo do alinhamento conceitual, serão construídos indicadores de GI e 

de maturidade industrial, ferramentas, procedimentos e processos 

padronizados, os quais validados pelo Comitê de Avaliação e 

Acompanhamento, deverão ser incorporados às metodologias de cada 

instituição 

• Esses indicadores, ferramentas, procedimentos e processos padronizados 

comporão um Guia de referência para GI com foco em transformação digital

Encontros
• Provavelmente, toda as atividades serão a distância, em razão da pandemia. 

No planejamento foi previsto até 3 (três) encontros presenciais no período 

de 7 (sete) meses, sendo as despesas com passagens aéreas e diárias para a 

participação custeadas pelo projeto para um profissional por instituição. 

Chamada, 4

• Havendo estrutura que comporte mais participantes, há possibilidade de 

mais representantes, às expensas da instituição

• A instituição é quem define quem participará das atividades, podendo haver 

alternância

• As atividades de alinhamento conceitual estão previstas para iniciar em 

setembro/2020 e o cronograma detalhado das atividades será 

disponibilizado em julho

Propriedade Intelectual
• Os direitos autorais ou quaisquer outros direitos, de qualquer natureza, 

sobre materiais produzidos no âmbito da Chamada pertencerão 

exclusivamente à CNI, ao MCTIC e ao CNPq. Chamada, 8.3

• Não haverá metodologia única.

• As instituições não cederão suas metodologias para as instituições, apenas 

irão incorporar alguns itens definidos durante o alinhamento conceitual.
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Valor disponível para apoio financeiro

Duração

Atendimento a empresas

Porte das empresas que serão atendidas

Exploração comercial da metodologia atualizada

Projeto-Piloto

Como se dará a alocação de recursos

• Foi aprovado R$1 milhão para a realização dos projetos-piloto

• A distribuição dos recursos por instituição da Rede Nagi Digital dependerá 

de critérios, como número e porte de empresas, a serem negociadas com a 

instituição executora e validadas pelo Comitê de Avaliação e 

Acompanhamento do projeto.

• Os recursos são apenas para o atendimento às empresas (consultoria) pelas 

instituições selecionadas que, após alinhamento conceitual, tiverem o 

projeto-piloto validado

• Não há recursos da Finep para este projeto

• Não haverá transferência de recursos para as instituições selecionadas na 

Chamada para o aperfeiçoamento das metodologias de gestão da inovação 

para transformação digital do setor produtivo

• As instituições selecionadas assinarão um termo de adesão ao projeto com 

a CNI

Cronograma

• A realização dos projetos-piloto está prevista para ocorrer de maio a 

novembro de 2021

Atendimento a empresas

• Cada instituição atenderá ao menos uma empresa no projeto-piloto

• Está previsto que as metodologias atualizadas com a harmonização de 

indicadores, ferramentas e procedimentos serão testadas em micro, 

pequenas ou médias empresas, como projeto-piloto

Chamada, 4
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Divulgação dos resultados

Novo Edital

Outras questões

NAGIDIGITAL 11

Resultados

• A divulgação do resultado final no website da CNI será em 25/8/2020

Chamada, 7.7. 

Novo edital

• Não há previsão de novo edital para atendimento às empresas




