
 

Anexo IV - Requisitos para atribuição da pontuação 
 

 a. Aderência da proposta aos objetivos desta Chamada Pública  

Avaliar de uma forma geral a aderência da proposta enviada em função aos 

principais objetivos do projeto: (1) desenvolver metodologias de gestão da 

inovação para a transformação digital do setor produtivo; (2) capacitar instituições 

para promover o aumento da maturidade tecnológica em empresas, com foco na 

transformação digital do setor produtivo; (3) Contribuir para a produtividade e 

competitividade do setor produtivo. 

0 5 10 15 20 

Proponente não 

tem ou não 

apresentou um 

modelo de 

gestão da 

inovação, não 

possui relação 

com o setor 

produtivo e não 

tem experiência 

no suporte de 

desenvolviment

o tecnológico 

de empresas 

 Proponente tem 

ou apresentou 

um modelo de 

gestão da 

inovação 

aplicado em 

alguns projetos 

(até 5), é agente 

ativo   

regionalmente 

no setor 

produtivo e tem 

soluções ainda 

pouco aplicadas 

(em até 5 

situações ou 

projetos) para o 

desenvolviment

o tecnológico 

de empresas 

 Proponente tem 

ou apresentou 

uma metodologia 

robusta de gestão 

da inovação, com 

capacidades para 

extrapolá-la para 

o tema 

transformação 

digital, possui 

sólida relação 

com o setor 

produtivo e 

apresentou 

evidências de 

ampla aplicação 

da metodologia 

(em mais de 5 

situações ou 

projetos), é 

articulado com 

Federações das 

Indústrias, outras 

associações ou 

entidades de 

classe 

empresariais 

 

 



 

 

b. Clareza e Consistência da metodologia apresentada 

Avalia a robustez da metodologia, assim como a qualidade da escrita da proposta 

submetida e a adequação do conteúdo às informações solicitadas. 

0 5 10 15 20 

Metodologia 

de GI não é 

clara, 

impossibilitan

do o 

entendimento 

efetivo da 

proposta, e não 

considera 

todos os 

elementos 

importantes 

para uma 

metodologia 

de gestão da 

inovação* 

 Metodologia 

de GI 

considera 

quase todos os 

elementos 

essenciais de 

uma   

metodologia 

de gestão da 

inovação e 

detalha a 

aplicação do 

método 

 Metodologia 

de GI 

apresentada de 

forma clara e 

completa. Há 

descrição 

detalhada da 

aplicação do 

método, 

apresenta 

exemplos de 

aplicação e já 

considera 

elementos que 

tratam da 

transformação 

digital 

* Consideramos como elementos importantes para uma metodologia de gestão da 

inovação a serem considerados na metodologia: planejamento, geração de 

oportunidades, acompanhamento do esforço, gestão de pipeline e portfólio de projetos, 

engajamento da liderança, disseminação da cultura, alocação de recursos, KPIs, 

colaboração, modelo de acompanhamento) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

c. Experiência da Instituição e resultados alcançados com a implantação dos 

Programas de GI nas empresas atendidas 

Avalia a experiência da Instituição na aplicação de metodologias de gestão da 

inovação e os resultados efetivamente alcançados com tal esforço. 

0 5 10 15 20 

Proponente, 

sua equipe ou 

parceiros sem 

experiência 

prática na 

implantação de 

programas ou 

projetos de GI, 

e sem 

evidências de 

resultados 

positivos da 

aplicação das 

metodologias 

de GI 

 Proponente 

com limitada 

experiência 

prática na 

implantação 

de programas 

ou projetos de 

GI e com 

evidências de 

resultados 

qualitativos 

positivos 

alcançados 

 Proponente com 
ampla 

experiência 
prática na 

implantação de 
programas ou 

projetos de GI, 
com evidências 

de resultados 
qualitativos e 
quantitativos 

positivos 
alcançados 

 

d. Grau de articulação da Instituição com entidades do ecossistema de 

inovação 

Avalia o nível de inserção, participação e articulação do proponente com o 

ecossistema regional e nacional de inovação 

0 2.5 5 7.5 10 

Proponente 

não está 

inserido ou 

articulado com 

o ecossistema 

regional ou 

nacional de 

inovação 

 Proponente 

está inserido 

ou articulado 

e ativo no 

ecossistema 

regional de 

inovação, mas 

não participa 

de forma ativa 

no 

ecossistema 

nacional 

 Proponente 

atua de forma 

ativa em 

projetos e 

serviços junto 

a diversos 

atores do 

ecossistema 

nacional de 

inovação 



 

 

e. Adequação da equipe executora, considerando composição, qualificação, 

dedicação aos serviços realizados e disponibilidade para participação nas 

ações de alinhamento conceitual e projeto-piloto 

Avalia a dedicação da equipe ao projeto, sua qualificação, experiência com o tema 

gestão da inovação e tipo de vínculo do time com a Instituição. 

0 2.5 5 7.5 10 

Tempo 

previsto de 

dedicação do 

time aquém do 

suficiente para 

execução do 

projeto (200 

hrs), equipe 

restrita e sem 

experiência na 

aplicação de 

projetos com 

metodologias 

de GI, sem 

membros na 

equipe com 

vínculo direto 

com a 

proponente 

 Tempo 

previsto de 

dedicação do 

time precisa 

de ajustes, 

equipe restrita 

ou com 

experiência 

limitada na 

execução de 

projetos de 

GI, sem 

membros na 

equipe com 

vínculo direto 

com a 

proponente, 

embora com 

projetos 

conjuntos de 

GI executados 

anteriormente 

 Tempo 

de dedicação 

disponível do 

time adequada 

à necessidade 

do projeto 

(200 hrs), 

equipe diversa 

e com 

experiência 

ampla em 

projetos de 

aplicação de 

metodologias 

de GI, todos os 

membros da 

equipe 

destacados 

para a 

Chamada com 

vínculo direto 

com a 

proponente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

f. Relevância da proposta no contexto local, regional e setorial 

Avalia o potencial (mercado potencial) da demanda empresarial por serviços de 

gestão da inovação e a maturidade do ecossistema no qual o proponente atua e 

está inserido. 

0 2.5 5 7.5 10 

Não há 

evidências de 

demanda 

empresarial 

por serviços 

de gestão da 

inovação 

 Proposta 

apresenta 

fatores de 

demanda 

do setor 

empresaria

l, mas não 

do 

ecossistem

a 

 Propost

a apresenta 

fortes 

indícios 

de demanda 

empresarial e 

do ecossistema 

 

g. Importância e aderência da proposta para o negócio e objetivos da 

Instituição 

Avaliar o quão alinhado o projeto está ao escopo de atuação da instituição e 

quanto irá contribuir com seu o posicionamento e competitividade. 

0 2.5 5 7.5 10 

Escopo do 

projeto não 

possui 

ligação com 

a área de 

atuação e 

capacidades 

técnicas da 

proponente 

 Escopo do 

projeto possui 

relação com a 

área de 

atuação da 

proponente, 

no entanto 

não possui 

histórico de 

capacidade 

técnica para 

sua execução 

 Escopo 

do projeto faz 

parte do 

escopo de 

atuação e o 

proponente 

tem histórico 

de capacidade 

técnica para 

sua 
execução 

 

 


