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Informações Gerais

QUEM PODE 
PARTICIPAR ?

Empresas do setor industrial 

brasileiro de todos os portes, 

inclusive startups de base 

tecnológica.

RECURSOS 
FINANCEIROS

SEBRAE, SENAI e SESI 

vão disponibilizar R$ 55 

milhões

5 CATEGORIAS NO 
EDITAL

D. Inovação em Segurança e 

Saúde no Trabalho (SST) e 

Promoção da Saúde (PS).

E. Inovação Setorial em Segurança 

e Saúde no Trabalho (SST) e 

Promoção da Saúde (PS).



Objetivo

Financiar o desenvolvimento de soluções 

inovadoras para a indústria brasileira, sejam 

elas novos produtos, processos ou serviços 

de caráter inovador, incremental ou radical, que 

promovam o aumento da produtividade e 

competitividade industrial brasileira, ou ainda 

que promovam a otimização da segurança e 

saúde na indústria.



Cronograma

Data limite para
a submissão de ideas
para Fase 2 encerram em 
07/10/2018



Recursos Financeiros

O desenvolvimento do projeto 
deverá ser realizado pela 
Empresa Proponente (EP) em 
conjunto com uma unidade 
operacional (UO) do SENAI ou 
SESI.

*Não há repasse financeiro direto para 
as empresas proponentes.

O recurso aportado é de 
caráter não reembolsável e 
destina-se à fase de 
desenvolvimento dos projetos, 
custeando prioritariamente:

 Equipe Especializada

Matérias-primas

Insumos



Categorias D e E

Projetos fomentados 
pelo SESI

Busca-se inovação em segurança 
e saúde para a indústria na forma 
de desenvolvimento de produtos, 
serviços e soluções aplicadas, que 
tenham potencial de escala e 
gerem impactos mensuráveis. 



OBJETIVO: 
 

Apoiar o desenvolvimento de adaptações ou customizações de novas tecnologias, serviços 

inovadores, soluções nos processos e produtos para SST e PS aplicados às demandas 

industriais, em parceria com Centro de Inovação SESI. 

Categoria D

ELEGÍVEIS:
 

Indústrias e Startups de base tecnológica
DURAÇÃO

 
18 meses

VALOR MÁXIMO
 

R$ 350.000,00

http://www.portaldaindustria.com.br/senai/canais/edital-de-inovacao-para-industria/categorias/categoriad


TEMÁTICAS DOS 
CENTROS DE INOVAÇÃO DO SESI (CIS)

 

• Higiene Ocupacional;
• Ergonomia;
• Fatores Psicossociais;
• Prevenção da Incapacidade;
• Longevidade e Produtividade;
• Economia para Saúde e Segurança;
• Tecnologias para Saúde;
• Sistemas de Gestão em SST.

Categoria D

CONTRAPARTIDAS

 
Indústria: 

A contrapartida financeira da indústria é 
OBRIGATÓRIA e de no mínimo 10% do valor 
solicitado ao Edital. 

Startup: 
A contrapartida financeira da startup é 

OBRIGATÓRIA e de no mínimo 5% do valor 
solicitado ao Edital.

http://www.portaldaindustria.com.br/senai/canais/edital-de-inovacao-para-industria/categorias/categoriad


OBJETIVO: 
 

projetos de Empresas Industriais de qualquer porte, e suas cadeias 

produtivas industriais, em parceria com UOs do SESI e Centros de 

Inovação SESI. 

Categoria E

DURAÇÃO
 

18 meses

VALOR MÁXIMO
 

R$ 600.000,00

ELEGÍVEIS:
 

3 ou mais Indústrias por projeto

http://www.portaldaindustria.com.br/senai/canais/edital-de-inovacao-para-industria/categorias/categoriae


TEMÁTICAS DOS 
CENTROS DE INOVAÇÃO DO SESI (CIS)

 

• Higiene Ocupacional;
• Ergonomia;
• Fatores Psicossociais;
• Prevenção da Incapacidade;
• Longevidade e Produtividade;
• Economia para Saúde e Segurança;
• Tecnologias para Saúde;
• Sistemas de Gestão em SST.

Categoria E

CONTRAPARTIDAS

 

Indústrias: 
A contrapartida financeira das indústrias 

parcerias é OBRIGATÓRIA e de no mínimo 10% 
do valor solicitado ao Edital. Essa contrapartida 
pode ser compartilhada entre os parceiros.

http://www.portaldaindustria.com.br/senai/canais/edital-de-inovacao-para-industria/categorias/categoriae


Submissão da ideia
1a Fase - Qualificação

Business Model 
CANVAS

Plano de intenções Link para vídeo de no 
máximo 2 min 

(problema, solução e potencial de mercado).

Link para 
submissão

http://plataforma.editaldeinovacao.com.br/


MUITO 
OBRIGADO.

cis@sesisc.org.br

(48) 3332.3446

www.sesisc.org.br


