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O que é o Prêmio de Inovação das Empresas Eletrobras e para que uma
Seletiva?
O Prêmio de Inovação das Empresas Eletrobras é uma iniciativa de premiação integrada
oferecida aos colaboradores das empresas Eletrobras em reconhecimento e valorização
de suas soluções inovadoras, que já tenham apresentado benefícios.
A Etapa Seletiva de Soluções da Eletronuclear é uma ação interna para reconhecimento
dos colaboradores que atuaram em projetos inovadores e para selecionar as melhores
soluções para concorrer com todas as empresas Eletrobras na 1ª Edição do Prêmio de
Inovação das Empresas Eletrobras.
Estas iniciativas visam também disseminar as soluções e os resultados, e servir de
inspiração e de referência para a implementação de iniciativas inovadoras por outros
empregados.

O que é inovação para o Prêmio?
Soluções que representam uma nova forma de fazer uma atividade ou processo, criação
de um novo processo ou automatização de um processo, implementação de um modelo.
Um projeto que envolva novas tecnologias, criação de novos produtos, etc. O importante
é ter em mente que não precisa ser original em termos de mundo, país, basta que seja
inovador em nosso contexto, uma solução que sofreu adaptação para se adequar em
nossa empresa também é inovação. Temos inovação em todas as áreas, da
responsabilidade ambiental até a engenharia, jurídico, recursos humanos, etc.

Posso inscrever uma proposta de ideia inovadora que tenho em mente?
As soluções a serem inscritas devem ser somente aquelas que já são operacionais e já
apresentaram resultados para empresa. As novas ideias serão abordadas em outras
iniciativas de promoção.

Qual grau de inovação devem ter as soluções para participarem?
Podem participar soluções com qualquer grau de inovação, desde procedimentos
incrementais até uma ideia disruptiva, seja uma forma diferente de realizar um processo,
uma nova tecnologia aplicada, entre outros.

As soluções devem necessariamente ser um projeto de P&D?
Não. As soluções da Eletronuclear podem ser provenientes de iniciativas desenvolvidas
pelos próprios colaboradores também. Ainda que o Prêmio Inovação da Empresas
Eletrobras aceite projetos de P&D, eles concorrerão em modalidades diferentes.
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O que se classifica na modalidade “soluções provenientes de projetos de
P&D”?
São soluções desenvolvidas por meio de projetos de P&D+I fomentados internamente ou
resultantes de parcerias com empresas/instituições públicas ou privadas, nacionais ou
estrangeiras.
Os empregados podem participar como: gerente de projetos, coordenador técnico, pesquisador
ou especialista na implantação da solução.

O que se classifica na modalidade “
desenvolvidas por empregados”?

soluções provenientes de iniciativas

Nesta modalidade devem ser inscritas as iniciativas desenvolvidas por empregados, que tenham
criado soluções inovadoras em produtos ou processos.
Os empregados podem participar como: autor, líder da implementação ou integrantes da equipe
de trabalho, sendo que, nesta modalidade, o empregado pode acumular essas 03 (três) funções.

Quantos projetos serão selecionados?
São 3 projetos em Cada célula por empresa. Assim, a Eletronuclear poderá selecionar até
18 projetos.

Quais são as regras da Seletiva?
Cada empregado poderá inscrever até 3 (três) soluções de forma individual ou em um
grupo de empregados.
É permitido que um mesmo empregado ou grupo de empregados concorra(m),
simultaneamente, em mais de uma modalidade/categoria, desde que com soluções
diferentes
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Na Seletiva os estagiários poderão participar como integrantes de grupos, não como
autores ou líderes. Já no Prêmio Eletrobras ainda não foi definida a participação dos
estagiários.

Como me inscrevo?
As inscrições já estão abertas e foram prorrogadas até dia 4/12/20. Os passos são:
1. Acesse o regulamento no link via banner central na intranet.
2. Acesse o formulário eletrônico de inscrição e preencha.
3. Efetivação da inscrição: depois de submeter o formulário, é necessário que os
autores enviem para o e-mail inovar@eletronuclear.gov.br, documento em pdf
contendo evidências dos resultados declarados (pode ser fotos, planilhas, gráfico,
antes-depois) até o último dia da inscrição.

Como foram definidas as modalidades e categorias?
As modalidades (Projetos de P&D e Iniciativas dos Empregados) e as categorias
(Finalístico, Gestão & Suporte e Socioambiental) foram definidas em conformidade com
o Manual do Prêmio Inovação das Empresas Eletrobras, para que seja assegurada a
harmonização da Seletiva com a concorrência ao Prêmio.

Os requisitos de avaliação foram criados de acordo com as atividades
Eletronuclear?
Os requisitos foram estabelecidos de acordo com a realidade do negócio de todas as
empresas Eletrobras, estando já definidos no Manual do Prêmio Inovação das Empresas
Eletrobras. O projeto precisa preencher no mínimo uma dimensão de um requisito.
Quanto mais dimensões, mais pontos!
Os critérios são:
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

DIMENSÃO

T - RESULTADO TECNOLÓGICO E/OU DE Redução de perdas, custos e erros
PROCESSO
Otimização de tecnologia ou automatização de procedimentos
F – RESULTADO FINANCEIRO

PMSO
Redução custos
Aumento Receita
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A – ABRANGÊNCIA

Potencial de replicação em outras empresas do grupo
Utilização em outras áreas

SA – RESULTADO SOCIOAMBIENTAL

Contribuição Social
Contribuição ambiental

Qual o período de implantação do Projeto requerido para a Seletiva
Eletronuclear e para o Prêmio Eletrobras?
Não tem restrições com relação a prazo, o projeto pode ter sido implantado em qualquer
ano. A única condição é ter gerado algum benefício positivo para a empresa.

Haverá uma premiação monetária nesta Seletiva?
Na etapa da Seletiva da Eletronuclear não haverá premiação pecuniária.

Qual será o reconhecimento da Seletiva Eletronuclear?
Foram definidas 3 formas:
1. As 3 (três) melhores soluções dentro de cada Modalidade e Categoria da etapa de
Seletiva da Eletronuclear serão automaticamente selecionadas para participar da
1ª Edição do Prêmio de Inovação das Empresas Eletrobras.
2. Os autores e coautores dessas soluções receberão um certificado de
“Reconhecimento de Empregado Inovador”, e haverá divulgação nos perfis
oficiais da Empresa em redes socais.
3. Os autores também serão convidados a apresentar suas ideias em um webinar
em na terceira semana de dezembro de 2020. Ao fim deste evento será revelado
o resultado da seletiva!

