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Estão abertas as inscrições para o Prêmio Nacional de Inovação 

Edição 2016/2017

CNI e Sebrae premiam projetos empresariais inovadores. Vencedores dividirão R$ 900 mil e receberão curso de 
educação executiva 

Micro ou Pequena Empresa 
do setor industrial com 
receita bruta anual inferior 
ou igual a R$ 3.600.000,00 
(três milhões e seiscentos 

mil reais).

Média Empresa do setor 
industrial com receita 
bruta anual superior a 
R$ 3.600.000,00 (três 
milhões e seiscentos mil 
reais) e menor ou igual a R$ 
16.000.000,00 (dezesseis 

milhões de reais).

Grande Empresa do setor 
industrial com receita 
bruta anual superior a R$ 
16.000.000,00 (dezesseis 

milhões de reais).

MODALIDADE 1 MODALIDADE 2

MODALIDADE 3 MODALIDADE 4

As inscrições para o Prêmio Nacional 
de Inovação 5º Edição – 2016/2017 
estão abertas e poderão ser realizadas 
até o dia 15 de janeiro de 2017, 
exclusivamente, através do site www.
premiodeinovacao.com.br. 

O Prêmio Nacional de Inovação é uma 
iniciativa da Mobilização Empresarial 
da Inovação (MEI), realizado pela 
Confederação Nacional da Indústria 
(CNI) e pelo Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
(SEBRAE). O objetivo do prêmio é 

incentivar e reconhecer os esforços 
bem sucedidos de inovação e gestão 
da inovação nas organizações que 
atuam no Brasil. 

A edição atual terá como diferencial 
a disponibilização de Relatórios de 
Avaliação de cada empresa inscrita no 
prêmio, os quais serão desenvolvidos 
por especialistas em inovação, 
apresentando o nível de profundidade 
resultante da etapa atingida pela 
candidata, de acordo com as 
informações constantes de formulário 

de cadastro. 

Além disso, não será necessário 
inscrever um projeto específi co de 
inovação para cada categoria. Na etapa 
atual a empresa realizará inscrição 
única e concorrerá de forma geral, 
podendo ser selecionada em mais de 
uma categoria ou subcategoria. Para 
isso, é necessário que as inovações 
criadas tenham acontecido, no 
máximo, nos últimos dois anos e 
estejam implantadas no momento da 
inscrição. 

Em 2015, a  empresa Central das Impressoras, 
de Maceió-AL, foi a grande vencedora da 
categoria Empresa – Agente Local de Inovação 
(ALI), que premia os pequenos negócios dos 
setores de Comércio, Indústria e Serviços. 
A Central das Impressoras foi a única 
representante de Alagoas e de toda a Região 
Nordeste entre as oito fi nalistas.  Disputou a 
etapa fi nal com outras duas empresas de Santa 
Catarina, conquistando o primeiro lugar.

Micro ou pequena 
empresa do setor 
indústria, comércio ou 
serviço acompanhado 
pelo Programa Agente 
Local de Inovação (ALI) do 
SEBRAE, ativas no ciclo 
estadual a partir de janeiro 
de 2015 até o período das 

inscrições de 2016.

Conheça as 
modalidades
do  p r ê m i o:

Central das Impressoras, 
empresa Alagoana, foi 
uma das premiadas em 

2015
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INFORMAÇÕES GERAIS

Público Alvo 

Empresas, ICTs e órgãos de governo. 

Das 20 vagas disponíveis, 15 serão reservadas ao público 

empresarial.

Investimento 

R$ 10.000 por participante. 

*O pacote inclui atividades de alinhamento conceitual e 

visitas técnicas, almoço na fase de alinhamento conceitual e 

transporte terrestre para o grupo. 

*O pacote não inclui despesas com transporte aéreo e 

hospedagem.

Idioma 

A programação será realizada em inglês e não há previsão 

de contratação de serviços de tradução simultânea, sendo 

necessária fl uência no idioma.

Vagas 

Serão disponibilizadas 20 vagas, a serem preenchidas 

por ordem de inscrição. Não há limitação de número de 

participantes por empresa. 

+ informações: imersao@cni.org.br

O programa é uma iniciativa da Mobilização Empresarial pela 

Inovação, realizado pela Confederação Nacional da Indústria 

(CNI) / Instituto Euvaldo Lodi (IEL), nesta edição em parceria 

com a Câmara de Comércio Brasil-Alemanha (AHK).

Esta iniciativa visa facilitar arranjos público-privados em 

ciência, tecnologia e inovação, de forma a incentivar a 

colaboração com centros de PD&I que atuam na fronteira 

do conhecimento, bem como para o desenvolvimento de 

talentos para inovação. 

A programação inclui um dia para alinhamentos conceituais 

sobre o projeto alemão para a indústria 4.0 e quatro dias 

de visitas técnicas a centros de PD&I públicos e privados e 

plantas modelo, com o objetivo de promover cooperação 

entre as instituições alemãs e empresas que operam no Brasil. 

Ao longo da imersão, as empresas poderão entender como 

colaborar com as instituições visitadas, bem como conhecer 

infraestruturas e equipes disponíveis para cooperação 

internacional. Trata-se de oportunidade singular em que 

lideranças empresariais, da academia e de governo poderão 

tratar de questões críticas à inovação e à manufatura 

avançada como fator crucial de competitividade. 

Programa de Imersões em Ecossistemas de Inovação
Inovação e Manufatura Avançada


