
REGULAMENTO DE PARTICIPAÇÃO 
PRÊMIO ENGIE BRASIL DE INOVAÇÃO 2019  

A ENGIE Brasil está organizando a 5ª edição do Prêmio ENGIE Brasil de Inovação 
e está buscando soluções inovadoras relacionadas ao tema Saúde e Segurança 
no Trabalho nas seguintes áreas:  

• Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica; 
• Transmissão e distribuição de gás; 
• Obras/implantação de projetos de infraestrutura; 
• Instalações prediais; 
• Serviços realizados com risco elétrico (baixa ou alta tensão). 

A tecnologia tem sido uma eficaz ferramenta na prevenção e solução de 
problemas na área de segurança e saúde do trabalhador. Pesquisa 
realizada pelo SESI mostra que, para 76,4% dos gestores do país, o 
tema da segurança e da saúde no ambiente de trabalho ganhará ainda 
mais importância na indústria brasileira nos próximos cinco anos. Esta 
tendência decorre não apenas da necessidade de se atender a 
exigências legais, mas também e principalmente, dos resultados 
obtidos através do cuidado com o trabalhador: maior competitividade 
das empresas ao reduzir afastamentos e melhoria da reputação e 
imagem institucional. 

QUEM PODE PARTICIPAR? 

Se você é uma empresa, uma startup ou um empreendedor com uma solução 
inovadora, comercial ou tecnológica relacionada a Saúde e Segurança no 
Trabalho em alguma das áreas descritas acima e a sua solução tem sede no 
Brasil e é aplicável no país, você pode submeter o seu projeto e 
concorrer ao Prêmio. 

Colaboradores da ENGIE e de suas subsidiárias, assim como das 
empresas apoiadoras, não estão aptos a participar. 

PRÊMIOS E BENEFÍCIOS 

O projeto vencedor receberá como prêmio: 
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• Apresentação do projeto vencedor durante o ENGIE Brasil Innovation 
Day 2019, que acontecerá no Rio de Janeiro no dia 06 de junho, no 
Museu do Amanhã, Rio de Janeiro. O evento será aberto ao público e 
contará com a participação de autoridades, entidades e empresas em um 
painel de debate sobre como a inovação pode contribuir para a área de 
Saúde e Segurança no trabalho. 

• Passagem para Paris e hospedagem (período a definir) para o gerente do 
projeto indicado na inscrição + um membro da equipe do projeto, para 
participar do evento mundial de inovação do Grupo, o ENGIE Innovation 
Week, que acontecerá do dia 17 a 21 de junho de 2019. 

• Testes e avaliação do projeto visando uma parceria com a ENGIE para 
desenvolvimento do projeto no Brasil na base do interesse do proponente 
e da aplicabilidade. 

I. CONHEÇA A CHAMADA 

A chamada a projeto da ENGIE Brasil para 2019 terá como tema a Saúde e 
Segurança no Trabalho. Serão selecionadas soluções inovadoras ligadas as 
seguintes atividades: 

• Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica; 
• Transmissão e distribuição de gás 
• Obras/implantação de projetos de infraestrutura; 
• Instalações prediais; 
• Serviços realizados com risco elétrico (baixa ou alta tensão). 

E que se enquadrem em uma das duas categorias abaixo:  

• Segurança no trabalho 
Soluções que visam reduzir o número de acidentes de trabalho e garantir a 
segurança dos funcionários no ambiente de trabalho. 

• Saúde ocupacional 
Soluções que visam reduzir doenças vinculadas à atividade laboral e aperfeiçoar 
a saúde e a performance dos funcionários. 

II.CRITÉRIOS DE ELIGIBILIDADE E AVALIAÇÃO PARA INSCRIÇÕES 
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Os critérios avaliados são:    

✓ Caráter inovador do projeto  
✓ Viabilidade Alcançada ou Potencial: viabilidade do modelo do negócio, 

levando em consideração o estágio da iniciativa  
✓ Potencial para Criação de Valor 

⇨ O projeto deverá ter sede no Brasil e ser implementável no País. 
⇨ Os colaboradores da ENGIE e de suas subsidiárias, assim como das 

empresas apoiadoras, não estão aptos a participar. 
⇨ Os documentos submetidos devem estar em português mesmo que 

o formulário de inscrição esteja em outro idioma. 

Os critérios de avaliação são aplicados a projetos utilizando-se uma escala que 
vai de 0 (mínimo) a 4 (máximo). Para mais detalhes sobre o procedimento de 
avaliação, veja a tabela no final do regulamento.  

III. CALENDÁRIO  

Deadline para inscrições: 01 de maio de 2019 às 23:59 
Divulgação dos vencedores: 20 de maio de 2019  

Os vencedores serão premiados durante o ENGIE Brasil Innovation Day 
2019, que acontecerá no dia 06 de junho, a partir das 08h30, no Museu do 
Amanhã, no Rio de Janeiro. 

O projeto vencedor ficará disponível através do site https://
innovation.engie.com. É, portanto, essencial que os gerentes dos projetos 
estipulem o nível de confidencialidade do mesmo.  

III. COMISSÃO JULGADORA  

A Comissão Julgadora do Prêmio ENGIE Brasil de Inovação 2019 será composta 
por executivos da ENGIE e profissionais das seguintes entidades: 

✓ Fundação CERTI (Centro de Referência em Tecnologias Inovadoras) 
✓ Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) 
✓ Sesi (Serviço Social da Indústria) 
✓ Business France 
✓ MedRio 
✓ AmCham Rio (Câmara de Comércio Americana do Rio de Janeiro) 
✓ CCI França Brasil (Câmara de Comércio França Brasil) 
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IV. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO  

Idioma: Os arquivos submetidos para o Prêmio ENGIE Brasil de Inovação 2019 
deverão estar em português, mesmo que o formulário esteja em outro 
idioma.  

O formulário de inscrição deve incluir as respostas aos diversos critérios de 
avaliação do projeto. Para que seja considerado admissível e para facilitar a 
análise e avaliação dos projetos, cada proponente deve anexar ao 
formulário de inscrição um documento em word ou pdf contendo as 
seguintes informações:  

1. Um resumo contendo cinco itens: título e histórico (300 palavras); descrição 
do problema a ser resolvido (300 palavras); aspecto inovador-chave do 
projeto (40 palavras); descrição da inovação (300 palavras); resultados 
registrados (300 palavras); execução/viabilidade (300 palavras); descrição 
da equipe (40 palavras) 

2. Anexo (de no máximo 05 páginas) fornecendo uma descrição 
detalhada da inovação e descrevendo o projeto em termos de cada critério 
de avaliação. Pontuações mais altas serão concedidas para cada critério se 
dados quantificados forem fornecidos, além de quaisquer informações que 
possam verificar tais dados. Quaisquer acrônimos e abreviações devem ser 
explicados.  

Uma ilustração do projeto deve ser anexada. Ela não poderá exceder 1MB. 
Filmes poderão ser anexados a ficha através de um link para um website e é 
possível fazer upload de um vídeo curto como anexo ao formulário de inscrição.  

Procedimento para submissão 
Será utilizado apenas formato digital; portanto, para inscrever o seu projeto, 
você deve preencher o formulário de inscrição e inserir seus documentos no site 
https://innovation.engie.com 

Os formulários de inscrição que não estejam em conformidade com as exigências 
acima não serão aceitos e serão imediatamente devolvidos ao remetente. 
Adicionalmente, para agilizar o processamento de inscrições, solicita-se aos 
requerentes que obedeçam ao procedimento de submissão acima.  

Confidencialidade 
Os projetos serão mantidos em completa confidencialidade pelas pessoas 
autorizadas a ver os seus conteúdos, ou seja, os membros do Júri. Apenas os 
membros do júri terão acesso às informações indicadas como confidenciais. 
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A comunicação entre a equipe do Projeto e os organizadores do Prêmio 
ENGIE Brasil de Inovação 2019 será restrita ao gerente do Projeto 
mencionado no formulário de inscrição. 

Aceitação das regras:  
A apresentação de um arquivo para o Prêmio ENGIE Brasil de Inovação 

2019 
implica na aceitação dessas regras. 

ANEXO:  
PRÊMIO ENGIE BRASIL DE INOVAÇÃO 2019 - CRITÉRIOS 
Os critérios são pontuados em uma escala de 0 a 4. Queira, por favor, considerar 
a explicação adicional na tabela abaixo. 

CRITÉRIO DESCRIÇÃO

C A R Á T E R 
INOVADOR 
 (coeficiente 2)

0 = Nenhuma inovação. Já consta dos padrões e 
práticas comuns das empresas 
1 = Insuficiente na inovação. Já existe modo idêntico 
ou similar 
2 = Melhoria significativa de uma solução existente  
3 = Nova solução  
4 = Inovação radical, pioneiro

V I A B I L I D A D E 
A L C A N Ç A D A O U 
POTENCIAL 
(coeficiente 1) 

0 = Conceito ou modelo de negócio não convincente 
1 = Conceito ou modelo de negócio preciso 
2 = Protótipo - Demonstração de viabilidade 
3 = Implantação com um cliente ou em um local 
4 = Implantação para uma série de clientes ou locais, 
bem avançado comparado ao potencial alcançável 
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P O T E N C I A L D E 
CRIAÇÃO DE VALOR 
 (Receita, custos 
evitados, margem 
etc.) 
(coeficiente 1) 

0 = Nenhum ganho ou ganhos foram avaliados 
1 = Ganhos limitados 
2 = Ganhos são significativos mas difíceis de 
quantificar 
3 = Ganhos são significativos e quantificáveis/
quantificados 
4 = Ganhos são extensos e quantificáveis/quantificados 
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