
                              OPORTUNIDADES 

 

Apresentamos nova(s) oportunidade(s) na sua Área de atuação. 

 

Sebrae/Senai/Sesi - Edital de Inovação da Indústria 2017 

Descrição 

O Edital de Inovação da Indústria, chamado de Edital Senai Sesi de Inovação até 2016, visa 

financiar o desenvolvimento de novos produtos, processos e serviços inovadores da indústria 

nacional. Esse desenvolvimento tecnológico realiza-se, obrigatoriamente, por uma unidade Senai 

ou Sesi, dependendo do escopo do projeto. O Edital subsidia o desenvolvimento de projetos 

concebidos por empresas industriais brasileiras e startups de base tecnológica com a participação 

de unidades do Senai ou Sesi. 

O Edital possui seis categorias para submissão de propostas: 

A. Inovação Tecnológica para Grandes e Médias Empresas; 

B. Inovação Tecnológica para Micro e Pequenas Empresas, Microempreendedor 

Individual (MEI) e Startups de Base Tecnológica; 

C. Empreendedorismo Industrial; 

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); 

F. Empreendedorismo Industrial em Segurança e Saúde no Trabalho (SST) e Promoção 

da Saúde (PS). 

Nota: Os projetos selecionados devem promover o aumento da competitividade e da 

produtividade industrial em um cenário global, por meio da inovação tecnológica e da promoção 

de soluções inovadoras para a segurança e saúde na indústria. 

Data Limite 

Período de submissão das categorias A e B: 20 de março a 6 de novembro de 2017; 

Apresentação de desafios por instituições-âncora na categoria C: 20 de março de 2017 a 27 de 

janeiro de 2018; 

Período de submissão das categorias D, E e F: 20 de março a 23 de agosto de 2017. 

Elegibilidade 

Os interessados devem consultar o item 4 do Edital (página 7). 

Valor Financiado 

Para projetos elaborados e executados com unidades do Senai, o recurso será de até R$50 

milhões e para projetos elaborados e executados com unidades do Sesi, até R$3,6 milhões. 

https://static-cms-si.s3.amazonaws.com/media/filer_public/80/bf/80bf0480-39ca-426c-a2a2-f538009a4667/edital-de-inovacao-para-a-industria-2017.pdf
https://static-cms-si.s3.amazonaws.com/media/filer_public/80/bf/80bf0480-39ca-426c-a2a2-f538009a4667/edital-de-inovacao-para-a-industria-2017.pdf
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Nota: Para mais informações, os interessados devem consultar o item 2 do Edital (página 2). 

Forma de Solicitação 

Os interessados devem consultar o item 7 do Edital (página 9). 

Contatos 

Contato 

Home Page 

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

Fonte 

As informações descritas acima foram obtidas na homepage e por contato direto com a 

Financiadora. 

 

https://static-cms-si.s3.amazonaws.com/media/filer_public/80/bf/80bf0480-39ca-426c-a2a2-f538009a4667/edital-de-inovacao-para-a-industria-2017.pdf
https://static-cms-si.s3.amazonaws.com/media/filer_public/80/bf/80bf0480-39ca-426c-a2a2-f538009a4667/edital-de-inovacao-para-a-industria-2017.pdf
http://www.portaldaindustria.com.br/senai/canais/edital-de-inovacao-para-industria/contato/
http://www.portaldaindustria.com.br/senai/canais/edital-de-inovacao-para-industria/
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