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IEL ALAGOAS SELECIONADO NO
EDITAL NAGI DIGITAL
O IEL ALAGOAS fará parte de um seleto grupo de instituições selecionadas pelo Edital Nagi Digital para
desenhar uma metodologia de gestão da inovação com foco na transformação digital. Pesou nos critérios
de seleção a expertise do IEL /AL e o sucesso obtido na implantação de GI nas empresas alagoanas.
A pandemia do corona vírus acelerou o processo de transformação digital em curso, fazendo emergir novas
soluções em produtos e serviços, processos e modelos de negócios fortemente aderentes às tecnologias
digitais. Para que isso seja possível é necessário que as organizações redefinam suas estratégias,
incorporando a tecnologia como elemento chave dos negócios, integrando as operações e o capital
humano em processos digitais e vice-versa.
A Confederação Nacional da Indústria - CNI, com o apoio do
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações MCTIC, por meio da Secretaria de Empreendedorismo e
Inovação - Sempi, do Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico - CNPq, e da Financiadora de
Estudos e Projetos - Finep, firmaram parceria para a
estruturação da REDE NAGI DIGITAL, com o objetivo de
selecionar
instituições
para
aperfeiçoamento
das
metodologias de gestão da inovação com foco na
transformação digital do setor produtivo.
Fonte: Portal da Indústria

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
Indica a redefinição da estratégia da organização, incorporando a tecnologia como elemento
estratégico dos negócios, integrando as operações e o capital humano em processos digitais e
vice-versa.

GESTÃO DA INOVAÇÃO

Consiste em ferramentas que identifiquem a maturidade tecnológica das empresas e as
direcionem para ações voltadas para processos sistemáticos de inovação com foco na transição
das empresas para o ambiente da indústria 4.0.

INDÚSTRIA 4.0
Caracteriza-se pela integração de toda cadeia produtiva, propiciada pela interconectividade dos
processos com tecnologias e sistemas digitais no desenvolvimento, produção e logística de
produtos e processos, com geração de valor, organização do trabalho, modelos de negócios e
prestação de serviços inteligentes de internet, adequados às demandas dos consumidores.

QUER IMPLEMENTAR GESTÃO DA INOVAÇÃO NA SUA EMPRESA?
Entre em contato com a nossa equipe:
(82) 2121-3085 | 2121-3079 | nucleodeinovacao@ielal.com.br

TIPOS DE DADOS DO BIG DATA:
SOCIAL DATA:
São dados basicamente oriundos das
pessoas e tipos de informações que
decifram comportamentos. Ou seja,
aqui conseguimos identificar perfis para
trabalhar de forma mais direcionada.
Quando temos dados de como as
pessoas realizam buscas no Google e o
que elas comentam nas mídias sociais
em mãos, conseguimos perceber o
quanto as pessoas são previsíveis.
ENTERPRISE DATA:
São os dados gerados por empresas a
todo momento (dados do financeiro,
recursos humanos, operações etc).
Alguns negligenciam esses dados, mas
eles podem ser essenciais para medir
produtividade das equipes e descobrir
alguns gargalos.
PERSONAL DATA OU DATA OF
THINGS:
São
originários
de
dispositivos
conectados à internet, como TVs, carros
e geladeiras. Tem como base a Internet
das Coisas (Internet of Things - IOT),
sendo
considerado
uma
grande
tendência para os próximos anos. Hoje
é possível, por exemplo, pegar as
informações do Waze ou Google Maps
para gerar informações sobre o trânsito
em tempo real e alimentar painéis
eletrônicos em toda cidade, facilitando
a vida de motoristas com informações
atualizadas real time do trânsito.
OS V’S DO BIG DATA:
•Volume
•Variedade
•Velocidade
•Veracidade
•Valor
•Volatilidade
•Visualização

BIG DATA
O QUE É?
Big Data é um conceito que descreve a grande
quantidade de dados estruturados e não estruturados
gerados a cada segundo. O diferencial do Big Data está
justamente atrelado à possibilidade e oportunidade em
cruzar esses dados por meio de diversas fontes para
obtermos insights rápidos e preciosos. . A exigência dos
consumidores e o aumento da competitividade em
todos os mercados nos força a inovar e ter esse
caminho como premissa básica nos negócios.

ÁREAS QUE PODEM SER APLICADAS:
•E-commerce
•Entretenimento
•Marketing digital

•Mídias sociais
•Serviços financeiros
•Energia

QUAL SUA IMPORTANCIA PARA
EMPRESAS?
As empresas que tiram proveito do Big Data têm uma
vantagem competitiva significativa e podem ter uma
gestão de informação abrangente. Ferramentas que
possuem soluções integradas, metodologias e modelos
estatísticos
que
permitem
gerenciar
grandes
quantidades
de
dados
aprimoram
processos
operacionais essenciais e tomadas de decisões
estratégicas, melhorando as vantagens competitivas da
empresa.
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