
 

Olimpíada Nacional de Inovação Eletrobras 

Todos os colaboradores das empresas Eletrobras poderão participar 

A Eletrobras abre inscrições, dia 18/09, para a sua I Olimpíada de Inovação, que tem 

como objetivo incentivar a execução de projetos inovadores capitaneados pelos 
próprios colaboradores, por meio da identificação de problemas ou oportunidades.  

Serão selecionados 40 colaboradores inovadores das empresas Eletrobras que, 
após receberem suporte em Design Thinking, Lean Startup e Psicologia da Inovação, 

em um formato bootcamp (programa de ensino imersivo de alto impacto que foca 
nas habilidades para formar desenvolvedores mais rápido que o ensino tradicional), 

participarão da seleção, desenvolvimento e a aplicação de projetos propostos durante 
o processo. 

 

Para participar, o colaborador deve ler atentamente o regulamento aqui e atender 
aos requisitos abaixo:  

1. Ter disponibilidade e energia para participar em tempo integral (9h-17h30) 

entre os dias 05 e 09 de outubro; 
2. Dispor de computador ou notebook (celular não serve) com webcam e bom 

acesso à internet; 

https://www.eletronuclear.gov.br/Imprensa-e-Midias/Documents/regulamento_%20olimpiada_inovacao.pdf


3. Ter experiência com alguma plataforma de videoconferência (Teams, 
Cisco ou ZOOM); 

4. Querer ser protagonista de mudanças em sua área e na empresa; 
5. Gostar de arregaçar as mangas. 

6. Ter conhecimento dos negócios das empresas Eletrobras e integrar suas 

contribuições aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (Agenda 

2030) priorizados pela Eletrobras (ODS 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 e 16). 

Saiba mais sobre os ODS aqui e aqui.  

Cronograma 

18/09 a 25/09 – Inscrições 

24/09 (16h) – Webinar de lançamento 
28/09 – Divulgação dos selecionados 

05 a 09/10 – I Olimpíada Inovação Eletrobras 
13/10 – Resultado 

As dúvidas poderão ser esclarecidas pelo e-mail: olimpiadainova@furnas.com.br 

O ponto focal na Eletronuclear é a Karla K. Lepetitgaland 
(karlakq@eletronuclear.gov.br). 

Para fazer sua inscrição acesse o link: http://bit.do/elb-olimpiada   

O lançamento da Olimpíada acontecerá em formato Webinar no dia 24/09, às 16h, 
por meio do link http://bit.ly/oLiMP_eLeT  

Inova Furnas 

A Primeira Olimpíada Inovação Eletrobras está baseada na experiência de sucesso da 
execução de cinco ciclos do programa Inova Furnas, que formou 63 multiplicadores, 

recebeu um total de 411 propostas de ideias e implementou 32 projetos que, juntos, 
já somaram, até 06/2020, R$ 5,1M em retorno para a Eletrobras Furnas. 
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