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O Programa NEXOS anuncia o lançamento do Desafio INDUSTRY 4.0 ASSISTANCE da 

GreyLogix e convida startups de todo o país a participarem deste importante momento de 

transformação da indústria nacional.  A GreyLogix proporcionará aos pequenos negócios 

inovadores a oportunidade de se engajarem neste crescente mercado industrial em parceria 

com o Programa NEXOS, por meio da proposição e execução de projetos de pesquisa e 

desenvolvimento colaborativos.    

As startups selecionadas receberão todo o pacote de benefícios previstos pelo 

Programa, tais como o acesso a serviços de incubação e aceleração, bem como investimentos 

diretos em pesquisa, desenvolvimento e inovação de tecnologias, produtos, serviços e soluções 

para o setor, além de apoio técnico-jurídico sobre instrumentos fiscais de apoio à inovação 

utilizados neste Programa 

 

Sobre a GreyLogix  

A GREYLOGIX BRASIL é uma empresa nacional que atua no ramo de automação 

industrial, sediada em Mafra (SC). Possui sete filiais distribuídas nas regiões sul e sudeste do 

país. Além de atuar no mercado brasileiro, a empresa também exporta serviços de engenharia 

para a Europa, Ásia, América do Sul e América Central.  

Seu business está fundamentado no pilar 3E’s (triple-E’s): Engenharia, Execução e 

Educação para a indústria, através do fornecimento de um amplo conjunto de soluções em 

automação e controle de processos e equipamentos, engenharia de detalhamento, projetos 

elétricos, engenharia de software, engenharia elétrica, retrofitting de máquinas e  migração de 

sistemas legados, dentre outros.  

Saiba mais em http://www.greylogix.com.br 

 

 

http://www.greylogix.com.br/
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O Desafio 

Aperfeiçoar a interação dos operadores industriais aos especialistas da GreyLogix, 

visando especialmente a otimização e a dinamização entre centrais de monitoramento e suporte 

industrial remoto, por meio de tecnologias de automação, informação e comunicações (TA / 

TIC). 

 

Critérios de elegibilidade para os pequenos negócios inovadores 

• Ser um pequeno negócio inovador formalizado (com CNPJ), conforme preconiza a Lei 

complementar 123/2006, legalmente estabelecido em território nacional, limitado ao 

faturamento anual máximo de R$ 4,8 milhões de reais e alinhado às áreas de interesse 

desta chamada.  

• Disponibilidade para realizar um contrato de incubação / aceleração com um dos 

ambientes credenciados ao Nexos durante o período de desenvolvimento tecnológico 

ao qual essa chamada se propõe. A lista com os ambientes de inovação aprovados no 

Programa Nexos encontra-se no link abaixo: 

http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/Anexos/Nexos%20-

%20Ambientes%20aprovados_29.4.pdf 

 

• Os critérios de seleção dos pequenos negócios inovadores são: 

- Competência tecnológica para atender ao desafio (peso 3); 

- Aderência às áreas de interesse do desafio (peso 3); 

- Potencial de mercado (peso 2); 

- Maturidade da solução (peso2) 

• Os projetos a serem apresentados deverão ter o valor máximo de R$ 100.000,00. 

Todavia, o comitê gestor do Programa avaliará os montantes pleiteados e, caso julgue 

necessário, solicitará ajustes orçamentários nas propostas. 

 

• Proponentes que possuam ativos de propriedade intelectual referentes ao objeto da 

proposta, por exemplo, patentes, registros de software ou registro de marca são 

incentivados a apresentar evidências e documentos que comprovem anterioridade 

como anexo à documentação legal exigida para a submissão da proposta. 

 

• A seleção dos pequenos negócios inovadores será de inteira responsabilidade da 

GreyLogix. Não caberá recurso ou questionamento sobre essa decisão. 

 

Os candidatos poderão submeter suas propostas de projetos por meio do formulário disponível 

no endereço http://sebrae.com.br/nexos até às 23h59 do dia 30/09/2019. 

Recomenda-se que os pequenos negócios participantes leiam atentamente o regulamento do 

Programa Nexos no endereço acima citado. 

http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/Anexos/Nexos%20-%20Ambientes%20aprovados_29.4.pdf
http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/Anexos/Nexos%20-%20Ambientes%20aprovados_29.4.pdf
http://sebrae.com.br/nexos
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Cronograma do desafio 

Ação Prazo 

Lançamento do desafio 15/08/2019 
 

Período de inscrição 15/08/2019 a 30/09/2019 
 

Análise das inscrições 30/09/2019 a 28/10/2019 
 

Anúncio dos selecionados 29/10/2019 
 

Assinatura do contrato de investimento em PDI 
(com a GreyLogix) 

29/11/2019 
 

Assinatura do contrato de incubação  
(com incubadora ou aceleradora credenciada) 

13/12/2019 
 

Execução do Projeto 
 

01/01/2020 a 30/06/2020 

 

 


