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Imagem: www.theproducersperspective.com

Procuramos empresas com 

desafios para inovar com sua 

cadeia de valor

Compartilhamos seu 

investimento e disponibilizamos 

nossa infraestrutura

Buscamos 5 desafios para 

aportarmos recursos 1:1
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O que buscamos

 Indústrias de todos os setores;

 Desafios tecnológicos a serem 

resolvidos por outras empresas, 

em conjunto com a Rede dos 

Institutos do SENAI;

 As regras são as mesmas do 

Edital SENAI-SESI de inovação

Por que participar:

 Redução do valor do 

investimento da empresa;

 Equipe técnica altamente 

qualificada;

 Acesso à infraestrutura de 

ponta;

 Execução do projeto no prazo e 

na qualidade exigida.
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Como funciona

DESAFIO
Instituição 

Âncora

EDITAL
SENAI DN

SOLUÇÃO
Empresa 

Parceira 
(proponente do projeto)

Institutos 

SENAI

Definir:

 Tema do desafio;

 Valor por projeto;

 Nº de projetos apoiados 1:1

Pontos importantes:

• O desafio pode ser proposto 

por um grupo de empresas;

• A grande empresa define 

como se dará a utilização do 

seu recurso pelos executores;
A grande empresa define o público alvo 

(porte das empresas proponentes).

A grande empresa pode definir 

os Institutos SENAI executores 

do projeto.
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O desafio 

foi 

aprovado?

Sou uma 

Empresa e 

estou em 

busca de 

soluções 

para um 

Desafio.

Empresa 

submete o 

Desafio no 

site do 

Edital)

A Empresa 

e o SENAI 

detalham, 

juntos, o 

Desafio

Uma 

comissão 

analisa os 

Desafios e 

seleciona 

os 

melhores

Empresa e 

o SENAI 

divulgam o 

Desafio 

Empresa 

seleciona o 

projeto a 

ser 

apoiado

SENAI, 

Empresa e a  

Selecionada 

desenvolvem, 

juntos, o 

projeto

Processo

Submissão Avaliação Detalhamento Divulgação Seleção Execução
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Desafios em andamento

• Energia, resíduos e 
água

• R$ 2,4 milhões

• 6 projetos

• Setor aeroespacial

• R$ 2 milhões

• Até 10 projetos

• Agronegócio e IoT

• R$ 300 mil

• Até 2 projetos

• IoT

• R$ 1 milhão

• Até 2 projetos

Projetos em execução Chamada aberta

+4 desafios em negociação
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Fábio Pires
Fabio.pires@cni.org.br

(61) 3317-9718

Juliana Gavini Uliana
juliana.uliana@cni.org.br

(61) 3317-9012

Luis Gustavo Delmont
ldelmont@cni.org.br

(61) 3317-8908

www.senai.br/inovacaoetecnologia

CONTATO:
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Assinatura da parceria

Fortalecendo as startups e os 
pequenos negócios inovadores

Edital SENAI-SESI de Inovação


