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CHAMADA PARA SELEÇÃO DE EMPRESAS PARTICIPANTES DO 
“3º INNOVATION DAY 3M, ANPROTEC & CONSECTI” 

A vida online te mantém conectado o tempo todo, mas o mundo real requer sua presença. 
Para você ir a faculdade, ao trabalho ou a uma balada, você tem que se preparar: vou de 
carro, ônibus, bicicleta? Quanto tempo leva? Quanto vai custar? Tem pedágio? Talvez seja 
melhor sair antes. Pode ter acidente com um motociclista na marginal, ou apenas trânsito. 
Muito trânsito! Trânsito que só no Brasil mata cerca de 40 mil pessoas por ano e deixa 300 
mil com alguma sequela. Essas são questões que fazem parte da vida cotidiana da maior 
parte dos brasileiros.  

Os desafios para a sociedade são inúmeros: como garantir um transporte seguro e menos 
custoso para todos? O mercado precisa de sinalizações mais eficientes? Novos 
pavimentos? Semáforos mais inteligentes? Vias que se comunicam com os veículos? Ou 
tudo será diferente e o mercado deve se preparar para hoverboards, carros compartilhados, 
drones e jetpacks?  

A disputa pelo espaço nas vias demanda soluções criativas e eficientes. O respeito à 
legislação e educação são fundamentais, mas a pergunta para você é: qual a SUA solução 
técnica para salvar vidas, melhorando a segurança nas vias urbanas e rodoviárias? 

Tendo em vista este propósito e dando continuidade às ações conjuntas em prol do 
empreendedorismo inovador, no âmbito da parceria estabelecida entre a Associação 
Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores (Anprotec) e o 
Conselho Nacional de Secretários para Assuntos de Ciência, Tecnologia e Inovação 
(Consecti), as duas entidades, em parceria com a 3M do Brasil Ltda. (“3M”), convocam 
empresas interessadas em participar da seleção para o “3º Innovation Day 3M, Anprotec 
& Consecti”, mediante as regras e condições da presente Chamada. 
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1. OBJETIVO: 

O “3º Innovation Day 3M, Anprotec & Consecti” visa oportunizar às empresas vinculadas aos 
ambientes de inovação associados à Anprotec a divulgação de seus projetos, processos e 
produtos inovadores junto à 3M e outras empresas do setor convidadas, a fim de 
identificar iniciativas passíveis de apoio.  

Desta forma, esta chamada destina-se a empreendedores que tenham interesse em 
apresentar seus projetos à grandes empresas, influenciadores e decisores que atuam no 
setor de transporte, mobilidade urbana e segurança viária e veicular. 

2. DATA E LOCAL DE REALIZAÇÃO: 

O “3º Innovation Day 3M, Anprotec & Consecti” será realizado no dia 23 de novembro, das 
13h às 17h, na sede da 3M do Brasil, localizada na Rodovia Anhanguera, km 110, em 
Sumaré (SP). 

3. REQUISITOS PARA ELEGIBILIDADE: 

Estão aptos à candidatura os diretores e sócios de empresas vinculadas às incubadoras e 
parques tecnológicos associados à Anprotec, que atenderem aos seguintes requisitos: 

a) Da empresa: 

- Empresa de base tecnológica, que atue em todo o território nacional, vinculada à 
ambientes de inovação associados à Anprotec e que desenvolva projetos e produtos que 
aumentem a segurança no trânsito e melhorem a mobilidade urbana. 

- Apresentar forte proteção de Propriedade Intelectual, como, por exemplo, patentes 
depositadas. 

- Possuir protótipos (concluído ou em andamento) do projeto a ser apresentado. 

b) Do candidato: 

Ser sócio-proprietário ou diretor da empresa participante. 

4. ANÁLISE E SELEÇÃO: 

Serão selecionados para participação do evento até quatro (4) empresas distintas. 

A seleção dos participantes será realizada por Anprotec, Consecti e 3M, mediante a análise 
do formulário de inscrição disponível online e a observância dos seguintes critérios: 
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a) Nível de consistência das informações fornecidas no formulário de inscrição; e 

b) Indicação do potencial do empreendimento inovador para ser apoiado. 

5. DIREITOS DOS PARTICIPANTES 

Os candidatos selecionados terão direito a: 

a) Participar de toda a programação do “Innovation Day 3M, Anprotec & Consecti”, 
incluindo Tour pelo Centro Técnico para Clientes da 3M e coffee break para networking. 

O Centro Técnico para Clientes – CTC é um espaço com mais de vinte laboratórios 
onde os convidados podem conhecer mais sobre o processo de inovação da 
empresa, interagindo e participando ativamente no desenvolvimento de soluções. 

b) Realizar uma apresentação do negócio à banca avaliadora e convidados do setor. Essa 
apresentação deverá ter duração máxima de 10 minutos . 1

6. CUSTOS E DESPESAS 

As empresas selecionadas deverão custear as despesas de hospedagem, deslocamento e 
alimentação de seus representantes para participação no evento. 

7. INSCRIÇÃO 

As inscrições estarão abertas entre 15/09 e 16/10. Os interessados devem enviar o 
formulár io d isponíve l neste l ink por e-mai l para o endereço e le t rôn ico 

atendimento@anprotec.org.br. 

8. DISPOSIÇÕES GERAIS 

a. Ao submeter a inscrição, o candidato concorda automaticamente com as regras e 
condições desta Chamada. Todas as informações prestadas no formulário de inscrição e 
durante o evento serão públicas. 

b. O resultado da seleção será comunicado a partir do dia 23/10. 

Brasília, 15 de setembro de 2017

	 Eventualmente	 a	 apresentação	 poderá	 ser	 feita	 por	 videoconferência,	 caso	 haja	 impossibilidade	 de	 o	1

representante	da	empresa	par;cipar	presencialmente	do	evento.

http://anprotec.org.br/site/wp-content/uploads/2017/09/Formul%C3%A1rio-de-Inscri%C3%A7%C3%A3o.docx
mailto:atendimento@anprotec.org.br

