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Casos de Sucesso em Inovação RS 2022 - Tecnologias Portadoras de Futuro

Casos de Sucesso em Inovação RS 2022 Tecnologias Portadoras de Futuro

A Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul promove,
através dos Programas Produtos Premium e Techfuturo, o mapeamento “Casos de
Sucesso de Inovação RS 2022”.
O presente formulário é exclusivo para o envio de casos para o escopo Tecnologias
Portadoras de Futuro (conforme estabelece o regulamento).
Instruções de preenchimento: O formulário não salva automaticamente, recomendamos
que acesse previamente o Anexo II que contém o Modelo deste formulário para consultar
as perguntas, construa suas respostas previamente em um arquivo em texto para
transferi-las para este formulário na hora do preenchimento.
OBS: Após o envio do formulário preenchido, você receberá um e-mail com as respostas.
Caso não receba este e-mail, orientamos o reenvio do formulário.
*Obrigatório

1.

E-mail *

Pular para a pergunta 2Pular para a pergunta 2

Dados do responsável pela submissão da
proposta
2.

Nome completo *

3.

Cargo/Função *

4.

Telefone de contato *

Funcionário ou representante legal da
empresa.

Formato (xx)xxxx-xxxx

https://docs.google.com/forms/d/13DG1qcqHS3YuwmbgxiXmncG8WfSAtKcEgCHj70ZIndQ/edit
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Dados da empresa
5.

Nome da empresa *

6.

CNPJ *

7.

Cidade *

8.

Endereço *

9.

CEP *

10.

E-mail comercial *

11.

Telefone comercial *

Empresa que recebeu a transferência tecnológica.

Formato (xx)xxxx-xxxx

https://docs.google.com/forms/d/13DG1qcqHS3YuwmbgxiXmncG8WfSAtKcEgCHj70ZIndQ/edit
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12.
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Identidade visual/logo da empresa *
Formato .jpg ou .png

Arquivos enviados:

13.

A empresa possui estrutura para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação no Rio
Grande do Sul? *
Marcar apenas uma oval.
Sim
Não

14.

Inclua aqui os endereços de perfil da empresa em até 3 das suas principais
redes sociais (com maior engajamento)

15.

Setor da matriz produtiva gaúcha de atuação da empresa *
Marcar apenas uma oval.
Agroindústria

Pular para a pergunta 18

Petroquímica, plástico e borracha
Metalurgia

Pular para a pergunta 18

Transportes

Pular para a pergunta 18

Eletroeletrônica e automação
Saúde

Pular para a pergunta 18

Pular para a pergunta 18

Madeira, celulose e móveis
Couro e calçado
Varejo

Pular para a pergunta 18

Pular para a pergunta 18

Pular para a pergunta 18

Pular para a pergunta 18

Outras relevantes

Pular para a pergunta 16

https://docs.google.com/forms/d/13DG1qcqHS3YuwmbgxiXmncG8WfSAtKcEgCHj70ZIndQ/edit
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Outras relevantes
16.

Identifique o setor de atuação não contemplado entre os setores da matriz
produtiva gaúcha *

17.

Justifique a relevância econômica do setor indicado *

Dados
da ICT

Instituição que auxiliou no processo de desenvolvimento da tecnologia transferida
para a empresa proponente.

18.

Nome da instituição *

19.

Logo da instituição *
Formato .jpg ou .png

Arquivos enviados:

20.

Cidade em que está localizada *

21.

Nome do coordenador da equipe envolvida no desenvolvimento e transferência
tecnológica *

https://docs.google.com/forms/d/13DG1qcqHS3YuwmbgxiXmncG8WfSAtKcEgCHj70ZIndQ/edit
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22.

E-mail do coordenador *

23.

Telefone de contato *
Formato (xx)xxxx-xxxx

Dados
de
parceiros

Atores da quádrupla hélice envolvidos.*
Entende-se como atores da quádrupla hélice as organizações representantes da
indústria/setor produtivo, da academia/instituições de ciência e tecnologia,
organizações da sociedade civil tais como associações e do governo.

24.

Empresas

25.

Outras ICTs

26.

Órgãos Governamentais

https://docs.google.com/forms/d/13DG1qcqHS3YuwmbgxiXmncG8WfSAtKcEgCHj70ZIndQ/edit
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Informações do caso

Detalhes do desenvolvimento da tecnologia e sua transferência.

27.

Nome do produto ou processo da proposta *

28.

Imagem do produto ou processo *
Formato .jpg ou . png

Arquivos enviados:

29.

Ano de implementação da inovação na empresa *

30.

Ano em que o resultado da transferência tecnológica chegou ao mercado *

31.

Caracterização da situação problema antes da transferência tecnológica *
Descreva qual era a situação encontrada antes da inovação: o diagnóstico, o contexto, a gravidade do
problema encontrado e por que era necessária uma mudança nesse contexto.

32.

Objetivos da inovação *
Liste os objetivos da inovação por ordem de prioridade e, preferencialmente, com foco nos resultados.

https://docs.google.com/forms/d/13DG1qcqHS3YuwmbgxiXmncG8WfSAtKcEgCHj70ZIndQ/edit
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33.
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Tecnologia portadora de futuro objeto da transferência tecnológica *
Marcar apenas uma oval.
Manufatura padrão avançada
Computação em nuvem
Software e Hardware
Internet das coisas
Materiais avançados
Eletrônica e ótica avançada
Biotecnologia
Sistemas de energia
Dispositivos WEB e Comunicação
Inteligência artificial
Conectividade
Outras relevante

34.

Desenvolvimento e implementação *
Descreva as etapas e ações da implementação da iniciativa. Apresente-as de forma cronológica e
identificando de forma detalhada a participação da ICT e demais atores no processo.

35.

Por que a iniciativa é inovadora *
Trouxe novos elementos e ganhos substanciais de desempenho na entrega de um processo ou produto.
Ou ainda foi implementada de forma inédita, criando novo processo ou produto que representa uma
mudança fundamental de paradigma na sua área. Agora que você já sabe o que deve ser descrito aqui,
procure destacar a mudança implementada e por que ela é considerada uma inovação.

https://docs.google.com/forms/d/13DG1qcqHS3YuwmbgxiXmncG8WfSAtKcEgCHj70ZIndQ/edit
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36.
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Resultados da iniciativa *
Indique os resultados quantitativos mensurados e qualitativos evidenciados em função da
implementação da prática inovadora. É importante destacar os indicadores utilizados.

37.

Impactos econômicos *

38.

Impactos ambientais *

39.

Impactos mercadológicos *

https://docs.google.com/forms/d/13DG1qcqHS3YuwmbgxiXmncG8WfSAtKcEgCHj70ZIndQ/edit
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40.

Impactos sociais *

41.

Identificação das linhas de fomento ou financiamento utilizadas *
Descrever, quando utilizadas.

42.

Identificação da existência de registro de propriedade intelectual/industrial *
Patentes, marcas, softwares, indicação geográfica...

43.

Identificação da existência de premiações ou certificações recebidas em
função da tecnologia implementada *
Patentes, marcas, softwares, ISO...

Autorização do uso de imagem
https://docs.google.com/forms/d/13DG1qcqHS3YuwmbgxiXmncG8WfSAtKcEgCHj70ZIndQ/edit
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44.
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Pelo presente instrumento, o RESPONDENTE autoriza a SICT, em caráter
irrevogável e irretratável, a utilizar e veicular em seu website e em suas redes
sociais, bem como em eventos por ela promovidos, fotografias e vídeos
realizados com registro de imagem do OUTORGANTE, para fins de publicidade
institucional no âmbito das atividades dos programas da Secretaria. A presente
AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM é concedida: por prazo indeterminado e
sem qualquer limitação quanto ao número de inserções e reproduções; a título
gratuito, abrangendo, inclusive, direitos autorais de quem captou as imagens
cuja utilização ora é autorizada, sempre que os registros tenham sido
executados especialmente para fins desta autorização. A SICT obriga-se a não
autorizar ou transferir a terceiros a utilização das fotografias, dos vídeos e das
imagens objeto do presente Termo, salvo anuência prévia, expressa e formal do
OUTORGANTE. *
Marcar apenas uma oval.
Li e aceito.
Li e não desejo participar da seleção de Casos de Sucesso em Inovação RS 2022.
Pular para a pergunta 44

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Formulários
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