
Conheça os projetos selecionados no segundo ciclo: 
 

EDITAL SENAI SESI DE INOVAÇÃO 2014 

SEGUNDA FASE 

Instituição ESTADO TÍTULO DO PROJETO EMPRESA 

SENAI 

BA Película de controle solar inteligente. 

Dortech – Serviços de 

Informática e Tecnologia 

LTDA 

BA 
Zim Bio: pigmentos naturais em pó para 

efeitos especiais, celebrações e arte. 
Zim Color 

BA 
Produção de biomassa com alto valor agregado a partir 

de microalgas. 

Balga Soluções Ambientais 

LTDA 

BA 

Desenvolvimento de controlador eletrônico de 

potência microprocessado para gerenciamento de 

motor elétrico, baseado em alternador automotivo, 

com aplicação em veículos elétricos leves. 

Guell Tecnologia e 

Engenharia LTDA 

DF 
Desenvolver OTDR-Reflectômetro óptico no domínio 

do tempo. 
Wise Informática LTDA 

ES 
Tremit - Máquina de amostragem do perfil do solo 

íntegra. 
Aratu 

MA Enova Acqua. João Victor M. Caracas - ME 

MA Ecoplaca. 
I. C. A. de Sousa Comércio 

Indústria – ME (Marmogran) 

MG 
Desenvolvimento de processo para a produção de 

propantes a partir do rejeito de flotação. 
Votorantim Metais 

MS 
Novo fungo transgênico produtor de enzimas 

celulolíticas para otimização da hidrólise enzimática. 

BioCelere Agroindustrial 

LTDA 

RN 
Desenvolvimento de queijo de coalho fresco light e 

funcional, que promova a saciedade. 

MAILA Macedônia 

Agroindustrial LTDA 

(Laticínios BABI) 

RS 
Long Egg - produto a base de ovo em formato 

cilíndrico. 

Solar Comércio e 

Agroindústria LTDA 

RS EasyRCP - sensor de feedback de massagem cardíaca. 
Toth Desenvolvimento 

Tecnológico LTDA 

PR 

Desenvolvimento de tecnologia nacional de 

acumuladores compactos em lítio - ar com altíssima 

eficiência. 

Eletran Indústria e Comércio 

de Acumuladores S.A. 

SC 
Equipamento portátil de identificação da tonalidade 

dos dentes. 
Evo Prestadores LTDA 

SC 

LaserFunde: desenvolvimento de uma impressora 3D 

de metais compacta, com novas abordagens de 

escaneamento, e alimentação para fabricação de peças 

com combinações de pós-metálicos. 

Alkimat tecnologia LTDA 



SC Corantes e auxiliares para tingimento sem água. Siebert Química LTDA 

SC 
Inovador processo produtivo aplicado à polia com 

amortecimento de vibrações. 
ZEN S.A. 

SC 
Desenvolvimento de um novo equipamento para gerar 

ar comprimido. 
Schulz S. A. 

SC 
Sistema integrado de rastreamento, controle e 

qualidade da higienização de mãos em hospitais. 

Neoprospecta Pesquisa e 

Consultoria S.A 

SC Aeronave não tripulada para aerolevantamento. Hórus Aeronaves 

SC 
Desenvolvimento de mancais magnéticos para motores 

de alta rotação. 

WEG Equipamentos 

Elétricos S/A 

SESI 

PR 
Programa de gestão NR 36: contribuindo para a 

competitividade industrial. 

Frangos Pioneiro Indústria e 

Comércio de Alimentos 

LTDA 

PR 
Da prevenção ao tratamento - um modelo de 

programa de saúde mental. 
Bosch do Brasil 

PR 
Acompanhamento e reintegração do trabalhador 

afastado. 
Bosch do Brasil 

SC 
 Wanke - sistema de prevenção de riscos no 

armazenamento e transporte com ponte rolante. 
Wanke S/A 

SC Capacitação gameficada  e colaborativa. 
CIA de Bebidas das 

Américas - Ambev 

SC 
EPISis - monitorando ponto de riscos, aumentando a 

segurança. 
Softecsul Tecnologia LTDA 

SC Máquina de descasque de bananas. 
Polpa Brasil Desidratados 

LTDA 

 

 


