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1. APRESENTAÇÃO

O INSTITUTO DA TRANSOFRMAÇÃO DIGITAL - ITD acredita no poder transformador do Conhecimento. Apoiamos de diversas formas,
todas as iniciativas capazes de gerar experiências impactantes e positivas para nossa sociedade.
Temos como missão, mobilizar, sensibilizar e promover iniciativas que contribuam para que a sociedade compreenda como a
Transformação Digital e a Inovação podem estimular o desenvolvimento social, econômico e sustentável dos negócios, sejam
tradicionais ou não.
Fortalecendo este compromisso, o ITD lança chamada pública com o objetivo de estabelecer parcerias para apoiar iniciativas que
busquem TRANSFORMAR nossa sociedade através do Conhecimento.

2. FINALIDADES
São finalidades da CHAMADA PÚBLICA DE APOIO A INICIATIVAS TRANSFORMADORAS:

•

CONTRIBUIR para a democratização do acesso ao Conhecimento,

•

APOIAR iniciativas que gerem renda para jovens em situação de vulnerabilidade social,

•

QUALIFICAR famílias de comunidades carentes,

•

DESENVOLVER redes de relacionamentos entre os diversos atores do mercado,

•

PROMOVER iniciativas para internacionalização das empresas brasileiras,

3. OBJETO

Constitui objetivo da presente chamada, a seleção de iniciativas nas categorias EVENTOS REGIONAIS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS,
CURSOS DE CAPACITAÇÃO, PALESTRAS e MENTORIAS DIVERSAS, de acordo com o detalhamento a seguir:
CATEGORIAS

DETALHAMENTO

3.1 EVENTOS REGIONAIS

Webinars, seminários, congressos de interesse regional com dois ou mais especialistas

3.2 EVENTOS NACIONAIS

Webinars, seminários, congressos, com três ou mais especialistas nacionais

3.3 EVENTOS INTERNACIONAIS

Webinars, seminários, congressos, com três ou mais especialistas internacionais

3.4 PALESTRAS

Eventos com um palestrante

3.5 CAPACITAÇÕES DIVERSAS

Cursos, oficinas diversas

3.6 MENTORIAS

Especialistas em diversas áreas do conhecimento, para atendimento individual ou coletivo.

4. TEMAS
A presente chamada pública, tem como áreas prioritárias de seleção, os seguintes temas:
4.1 TRANSFORMAÇÃO DIGITAL,
4.2 INOVAÇÃO,

4.3 EDUCAÇÃO DO FUTURO,
4.4 PROJETOS SOCIAIS,

4.5 SUSTENTABILIDADE & MEIO-AMBIENTE
4.6 NEGÓCIOS DISRUPTIVOS,
4.7 TECNOLOGIAS EMERGENTES,
4.8 STARTUPS,
4.9 CLOUD,

4.10 INTERNACIONALIZAÇÃO DOS NEGÓCIOS,
4.10 MARKETING DIGITAL.

5. INSCRIÇÃO DE PROJETOS
5.1 As inscrições na CHAMADA PÚBLICA DE APOIO A INICIATIVAS TRANSFORMADORAS serão realizadas de forma digital,
gratuitamente, no link:

INSCRIÇÃO

5.2 Poderão participar desta chamada:

5.2.1 Pessoas físicas residentes no território brasileiro, com CPF ativo,
5.2.2 MEI´s – micro Empreendedores Individuais

5.2.3 Empresas de todos os portes e segmentos, que tenham sede no território brasileiro,
5.2.4 Organizações sem fins lucrativos,

5.3 Cada proponente poderá apresentar até 5 (cinco) projetos,
5.4 Os projetos selecionados na 1ª fase da chamada pública, deverão apresentar os seguintes documentos:
5.4.1 Cópia do CPF, CNPJ ou cadastro como MEI dos representantes legais do proponente,
5.4.2 Documento de confirmação de endereço no Brasil,
5.4.3 Apresentação do Projeto no formato digital (PDF), contendo informações completas da iniciativa,
5.4.4 O ITD não se responsabiliza por inscrições feitas de maneira incompleta devido a problemas técnicos, de conexão e
transmissão de dados, e orienta aos proponentes para não deixarem suas inscrições para o último dia, evitando imprevistos
indesejados e insuperáveis.

6. SELEÇÃO
6.1 A seleção dos projetos será realizada por comissões julgadoras, compostas por especialistas do ITD,

6.2 A análise dos projetos levará em consideração os seguintes critérios, com pontuações específicas definidas pelo ITD:
6.2.1 Fomento e qualificação de iniciativas locais e regionais;
6.2.2 Origem, histórico e capacidade técnica do proponente;

6.2.3 Objetividade e clareza na apresentação do projeto;
6.2.4 Qualidade do projeto em termos de propósito e das atividades previstas;

6.2.5 Aderência do projeto aos temas propostos no item 4 da CHAMADA PÚBLICA DE APOIO A INICIATIVAS TRANSFORMADORAS e a
contribuição para valorização transformadora das comunidades locais e ampliação das oportunidades de negócios para toda a região;
6.2.6 Democratização do acesso ao conhecimento, priorizando ações voltadas para públicos diversos;
6.2.7 Relevância e aderência do público envolvido e impactado, direta ou indiretamente, além do potencial de alcance e estimativa de
número de pessoas atendidas;
6.2.8 Contribuição para o reconhecimento e identificação do ITD como apoiador da transformação da sociedade;

6.2.9 Qualidade das contrapartidas apresentadas - sociais e/ou com potencial de geração de negócios - que promovam a transformação
das instituições das localidades e comunidades;
6.2.10 Demonstração da contribuição do projeto para o desenvolvimento socioeconômico e sustentabilidade;
6.2.11 Sustentabilidade financeira;

6. SELEÇÃO
6.3 Caberá à Comissão Julgadora, composta por especialistas do ITD:

6.3.1 Avaliar o conjunto de projetos selecionados quanto aos critérios descritos nesta chamada, no item 6.2;
6.3.2 Decidir sobre a classificação dos projetos, definindo a lista principal e a lista suplente, em ordem de prioridade, para os casos de
eventuais desistências ou impedimentos; e
6.4 Todos os projetos avaliados pela Comissão Julgadora serão pontuados conforme os critérios estabelecidos nesta chamada;
Adicionalmente aos critérios de análise previstos no item 6.2, os projetos serão pontuados pelo comitê de especialistas do ITD, de
acordo com os itens abaixo:
6.4.1 Profissionais diretamente envolvidos no projeto;

6.4.2 Potencial de fortalecimento do conhecimento das comunidades onde a iniciativa será realizada;
6.4.3 Valorização das relações pessoas e de networking empresarial;

6.4.4 previsão de democratização do acesso, mediante políticas de gratuidade;
6.4.5 Além de outras medidas de acessibilidade à população, incluindo pessoas com deficiências visuais, auditivas e de locomoção.

6. SELEÇÃO
6.5 Serão eliminados projetos que direta ou indiretamente:

6.5.1 Contenham conteúdo de caráter político-partidário ou exclusivamente religioso, sem propósitos culturais;
6.5.2 Denotem discriminação de raça, credo, orientação sexual ou preconceito de qualquer natureza;
6.5.3 Estimulem o consumo de bebidas alcoólicas, cigarro ou qualquer tipo de droga, lícita ou ilícita;
6.5.4 Incentivem ações negativas à saúde ou ao meio ambiente;
6.5.5 Violem o direito de terceiros, incluídos os de propriedade intelectual;

6.5.6 Envolvam maus tratos a animais;
6.5.7 Infrinjam quaisquer leis ou normas jurídicas vigentes no país; ou
6.5.8 Caracterizem promoção pessoal de pessoas públicas, personalidades políticas brasileiras e/ou estrangeiras.

6. SELEÇÃO
6.6 Durante o processo de seleção, serão desclassificados os projetos que não atendam ao cumprimento de quaisquer das
regras desta chamada pública, em especial, as referentes ao cumprimento de prazos e apresentação de documentos.
6.7 Ao longo do processo de avaliação, o ITD poderá solicitar documentações complementares, a seu critério, além dos itens
comprobatórios de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária dos proponentes.
6.8 O resultado final será publicado no site do Instituto da Transformação Digital – www.institutodatransformacao.com.br, na
área “Novidades” no dia 21 de dezembro de 2020. Não será divulgada a lista de suplentes.
6.9 É de responsabilidade de cada proponente acompanhar pelos meios informados no credenciamento (site do Instituto da
Transformação Digital e mensagens por e-mail e/ou WhatsApp) as etapas e os resultados da CHAMADA PÚBLICA DE APOIO A
INICIATIVAS TRANSFORMADORAS.

7. CRONOGRAMA
Este edital terá o seguinte cronograma:

DATAS

CRONOGRAMA

7.1 15/10/2020

Lançamento da chamada no site do ITD e nos canais oficiais no Youtube, LinkedIn, Facebook,
Twitter e Instagram;

7.2 15/10/2020 a 31/11/2020

Período de inscrições de projetos no site do ITD;

7.3 01/12/2020 a 20/12/2020

Análise preliminar pela comissão julgadora;

7.4 21/12/2020

Divulgação do resultado final da chamada;

7.5 28 a 30/12/2020

Assinatura do contrato de apoio;

7.6 1/1/2021 a 31/12/2021

Período de realização dos projetos apoiados.

8. APOIO AOS PROJETOS SELECIONADOS
8.1 Será destinado aos projetos selecionados nesta chamada, um total de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), distribuídos
da seguinte forma:
8.1.2 R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), em verba publicitária, para divulgação das iniciativas nas plataformas digitais;

8.1.3 R$ 10.000,00 (dez mil reais), através de licença de uso da plataforma de transmissão simultânea do ITD;
8.1.4 R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), através de serviços diversos, necessárias a execução das iniciativas;

8.2 Caberá única e exclusivamente ao proponente a responsabilidade pela captação dos demais recursos complementares,
eventualmente necessários à concretização do projeto, sob a forma de copatrocínio, permutas, apoios institucionais e/ou
colaborações.
8.3 O ITD não se responsabilizará por quaisquer custos extras ao apoio aprovado que sejam necessários à execução do projeto
selecionado.
8.4 Ficará a critério do ITD propor outras formas de apoio ao projeto. No caso do apoio sugerido pelo ITD para o projeto aprovado na
CHAMADA PÚBLICA DE APOIO A INICIATIVAS TRANSFORMADORAS ser inferior ao necessário para sua realização, ficará a critério do
proponente aceitar ou não o apoio oferecido.
8.5 O apoio a ser aportado poderá ser inferior ao valor total submetido ao edital, caso os projetos apresentados, não atendam os
critérios definidos nesta CHAMADA PÚBLICA DE APOIO A INICIATIVAS TRANSFORMADORAS;

9. CONTRAPARTIDAS
9.1 As contrapartidas dos projetos aprovados, devidas ao ITD são as seguintes:

9.1.2 Inclusão do ITD como coorganizador da iniciativa, em todos os canais de divulgação;
9.1.3 Publicação da iniciativa no site oficial do ITD - www.institutodatransformacao.com.br - na área dedicada aos eventos
selecionados, com todas informações (identidade visual exclusiva, imagens, fotos, textos, vídeos), se houver;
9.1.4 Os dados das inscrições nas iniciativas serão de propriedade da organizadora e do ITD;
9.1.5 O Organizador terá direito a utilizar a plataforma de transmissão simultânea do ITD, sem custos;
9.1.6 A transmissão online, caso houver, será feita nos canais oficiais do realizador da iniciativa e de forma simultânea nos canais
oficiais do ITD;
9.2 O proponente selecionado autorizará a utilização do projeto em todo e qualquer material de divulgação, impresso ou digital, em
quaisquer meios de comunicação, conforme constará detalhado no Contrato de Apoio a ser firmado nos termos desta CHAMADA
PÚBLICA DE APOIO A INICIATIVAS TRANSFORMADORAS;
9.3 Nos termos autorizados pela legislação específica, o ITD poderá realizar ações promocionais durante as etapas de execução do
projeto apoiado, desenvolvidas pelo proponente, incluindo visitas ou em quaisquer outras atividades previamente combinadas entre
as partes.
9.4 A forma e os modelos de aplicação da marca do ITD deverão ser acordados entre as partes, mas deverão estar presentes em todo
o material de divulgação e comunicação do projeto. Deverão ser cumpridas as orientações do Manual de Aplicação da Marca do ITD, a
ser disponibilizado pela entidade. Todo material de divulgação do projeto, no que se refere às ações apoiadas neste edital, deverá ter
prévia autorização e aprovação do ITD.

10. FORMALIZAÇÃO

10.1 Os projetos selecionados deverão assinar o contrato de apoio, conforme minuta fornecida previamente pelo ITD, com prazos,
obrigação das partes, formas de aporte dos recursos, necessidade de prestação de contas e eventuais sanções por descumprimento
de regras pactuadas.
10.2 As contrapartidas pactuadas, de acordo com o item 9 – CONTRAPARTIDAS, serão descritas em cláusulas específicas do contrato
de apoio.

11. PRESTAÇÃO DE CONTAS
Após o término do projeto, o proponente, atendendo aos prazos contratuais, deverá enviar:
11.1 Relatório específico da execução dos objetivos e metas dos projetos que foram apoiados pelo ITD, com evidências de sua
realização, conforme modelo a ser enviado pelo ITD e mediante fotos, vídeos e clipping,

12. CONSIDERAÇÕES GERAIS

12.1 Após a publicação do resultado preliminar, o proponente pré-selecionado deverá apresentar as informações com vistas a dar
continuidade, se for o caso, à análise final do seu projeto que permita sua execução no cronograma apresentado.
12.2 Todas as despesas relativas a direitos autorais ou de imagem, eventuais pagamentos de cachês e outros custos relativos ao projeto
serão de exclusiva responsabilidade do proponente selecionado.
12.3 É vedada a substituição do proponente ou alteração do escopo do projeto em qualquer fase do processo, até a entrega do relatório
final.
12.4 O endereço eletrônico (e-mail) é o meio de comunicação oficial entre o proponente e o ITD, sendo responsabilidade do proponente
o correto cadastramento e a verificação diária de eventuais mensagens. Cada e-mail deverá estar vinculado a apenas um proponente e
um CNPJ ou CPF.
12.5 O proponente selecionado deverá manter seus dados cadastrais (endereços, telefones, e-mails, nomes dos responsáveis etc.)
atualizados junto ao ITD, enquanto durar a execução do projeto.
12.6 A inscrição tem caráter de adesão do proponente, de forma irrevogável e irretratável, a todas as regras da CHAMADA PÚBLICA DE
APOIO A INICIATIVAS TRANSFORMADORAS, e implicará na responsabilização pessoal e intransferível dos proponentes e/ou seus
representantes legais, pela veracidade das informações fornecidas.
12.7 O fornecimento de informações ou documentos inverídicos causarão a desclassificação imediata do selecionado.

12. CONSIDERAÇÕES GERAIS

12.8 O proponente selecionado será o responsável pelo respeito aos direitos autorais e/ou de imagem de terceiros envolvidos na
execução do projeto, comprometendo-se a obter as autorizações necessárias e legais junto aos detentores desses direitos de uso,
eximindo o ITD de quaisquer responsabilidades inerentes a qualquer uso indevido ou ilegal.
12.9 As eventuais dúvidas relativas a esta CHAMADA PÚBLICA DE APOIO A INICIATIVAS TRANSFORMADORAS devem ser enviadas para o email paulo@institutodatransformacao.com.br, e serão respondidas em até 1 (um) dia útil. O telefone/WhatsApp (51) 918774837
também estará disponível para o esclarecimento de dúvidas.
12.10 Casos omissos nesta chama pública serão analisados e decididos pelo ITD e os resultados das decisões serão publicados no site da
empresa.
11.11 Os resultados desse processo de seleção são de exclusiva responsabilidade do ITD, não cabendo recursos de qualquer espécie;

INSCRIÇÕES

“O CONHECIMENTO
abre portas da
mente que irão
TRANSFORMAR
sua vida para
sempre."

ÚNICA entidade brasileira
especialista em
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
com atuação mundial

ECOSSISTEMA de INOVAÇÃO MUNDIAL

OBJETIVOS DO ESTUDO

DE MATURIDADE DIGITAL

O advento da internet mudou por completo a era dos relacionamentos e a forma como o consumidor interage
com suas marcas preferidas. Muitas empresas e organizações continuam, no entanto, seguindo estratégicas do
século passado para influenciar seus públicos e se comunicarem com o mercado.
Para compreender e mapear este cenário de mudança, o ITD - Instituto da Transformação Digital, desenvolve
estudos sobre a maturidade digital das empresas no mundo todo. Elaborados a partir de uma metodologia
desenvolvida por uma equipe de especialistas, nossos estudos analisam as empresas por segmento de negócios,
com o objetivo de verificar seu Grau de Maturidade digital.

O objetivo do Estudo de Maturidade Digital é fornecer
informações aos principais executivos e líderes
empresariais sobre como a Transformação Digital
está impactando seus negócios.

E S T U D O S D E M AT U R I D A D E D I G I TA L

Estudos de Maturidade Digital

#ficadica

"Utilização de ferramentas
digitais não é a mesma coisa
que Transformação Digital"

As marcas se fazem
presentes no
ambiente digital,
mas pensam e atuam de
forma analógica.

ÍNDICE DE INTELIGÊNCIA DIGITAL

9,1 %
Do total de 500 mil pontos de Inteligência
Digital possíveis, as 5.000 empresas
participantes desse estudo, atingiram
apenas 45.500 pontos.

#INSIGHTSTRANSFORMADORES

“Em um processo de Transformação Digital, não
existe um projeto único, liderado por um setor ou
uma pessoa, mas sim uma decisão estratégica
tomada pelo líder e deve ser constante para a
evolução das empresas”.

Programa de
TRANSFORMAÇÃO
do Rio Grande do Sul

MISSÃO CHINA

Projeto
O PROFISSIONAL
do FUTURO
Inovando na Educação, Transformando Vidas!

www.maratonadaeducacao.com.br

www.youtube.com/institutodatransformacaodigital

ECOSSISTEMA DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
ESCOLA
DE NEGÓCIOS

CURSOS

PALESTRAS

EVENTOS

ITD
CLOUD

LGPD
CONSULTORIAS

CYBER
SEGURANÇA

CONTATOS
Paulo Kendzerski
paulo@institutodatransformacao.com.br
(51) 98177-4937
BRASIL

facebook/paulo.kendzerski

linkedin.com/in/paulokendzerski

MÉXICO
ESPANHA

55 51 3208.2418

//

contatos

institutodatransformacao.com.br
facebook.com/institutodatransformacaodigital

www.linkedin.com/company/instituto-da-transformaçãodigital/
whatsapp: (51) 98177-4937

