
Iniciativa:



DADOS GERAIS  8ª EDIÇÃO

› 6.847 inscritos

› 3.512 participantes

› 72 palestrantes de 12 países

› 558 reuniões one-on-one realizadas em 2 dias

› Diversos contratos de P&D fechados entre startups e 

grandes empresas

› 16 patrocinadores

› 19 instituições apoiadoras

› 6 eventos paralelos de patrocinadores

› 367 reportagens de mídia espontânea 

(custo estimado em R$ 31 milhões)



Atividades virtuais 
e presenciais em 
programações integradas

9ª EDIÇÃO
EVENTO HÍBRIDO

9 e 10 de março de 2022

São Paulo (WTC)

Público estimado
Presencial: 1.000* pessoas
Virtual: 10.000 pessoas

* Exclusivo para convidados

* N° sujeito a revisão, a depender do status 

de vacinação



VÍDEO
INST I TUCIONAL 



CANAL 1
Transmissão ao vivo das palestras 
realizadas no palco principal do 
espaço presencial

CANAL 2
Atividades oferecidas pela CNI, 
SESI, SENAI e IEL (workshops; 
sessões privativas com palestrantes 
do palco principal; lançamento de 
desafios empresariais)

CANAL 3
Atividades oferecidas pelo 
SEBRAE (palestras; atividades 
de mentoria; demo sessions; 
rodadas de negócios)

CANAL 4
Conexões internacionais  
(serviços de inovação aberta 
CNI-SOSA; imersões 
virtuais; workshops com 
parceiros)

CANAL 5
Salas para atividades 
de patrocinadores 

CANAL 6
Tour virtual pelo ecossistema 
de inovação (experiência 
imersiva em tempo real)

ESPAÇO VIRTUAL
Operado em plataforma com 6 canais, em conformidade 
com boas práticas de grandes eventos internacionais



Estúdio para gravação de 
entrevistas

Cabines para gravação de 
depoimentos

Outros a serem planejados com 
apoiadores e patrocinadores

ESPAÇOS ACESSÓRIOS

Realização de palestras com 
grandes nomes da inovação, em 
arena para cerca de 700 pessoas

PALCO PRINCIPAL

Espaços para realização de 
workshops e sessões privativas

LOUNGES DOS REALIZADORES 
E CORREALIZADORES

Mostra de tecnologia montada 
em parceria com patrocinadores 
e apoiadores do evento

ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO

Lounge para reuniões one-on-one
agendadas via plataforma virtual 
(função de matchmaking)

ESPAÇO PARA NETWORKINGWorld Trade Center São Paulo (WTC)

› Área total 5.080m²

plenária e espaço para exposição

ESPAÇO PRESENCIAL
Planejado com observância a todos os protocolos de segurança



Uri Levine
Fundador do WAZE

DRIVERS DA PROGRAMAÇÃO

› Sustentabilidade
› Mudanças climáticas
› Revolução biotecnológica
› Computação quântica
› Inteligência artificial
› Hiper automação e conectividade
› Segurança cibernética
› Governança em tecnologia
› Saúde e bem estar
› Novos padrões de alimentação e consumo
› Novos sistemas educacionais
› Extensão tecnológica
› Políticas de inovação pelo mundo

*lista não exaustiva *lista não exaustiva



P A T R O C I N A D O R E S  

C O N F I R M A D O S



REALIZAÇÃO

CORREALIZAÇÃO INICIATIVA

PATROCÍNIO

www.premionacionaldeinovacao.com.br



VÍDEO 
INST ITUCIONAL



427
INSCRITOS

2011/2012
SOMENTE INDÚSTRIAS

19
ESTADOS

981
INSCRITOS

2012/2013
[+] MODALIDADE 

ALI/SEBRAE

27
ESTADOS

2022
INSCRITOS

2013/2014

26
ESTADOS

2219
INSCRITOS

2014/2015

27
ESTADOS

3987
INSCRITOS

2016/2017

27
ESTADOS

1746
INSCRITOS

2018/2019
[-] MODALIDADE 

ALI/SEBRAE

27
ESTADOS

OBS.: O declínio do número de inscrições se deu pela ausência da 
participação dos Agentes Locais de Inovação do SEBRAE, que 

estavam inoperantes no período de inscrições. 

LINHA DO TEMPO
11.382 inscrições em 6 edições



Alinhada ao Manual de Oslo, às principais premiações de 
inovação mundiais e estudos de referência no tema  

Única premiação do país que entrega um relatório de 
avaliação da inscrição para cada uma das empresas 
inscritas, feita por especialistas em inovação, com 
feedbacks, identificação de pontos fortes e oportunidades 
de melhorias, além do comparativo da empresa com as 
demais candidatas da modalidade/porte. 

As empresas selecionadas para a etapa final recebem em 
sua sede uma dupla de avaliadores para auditoria. 
Em 2021, em função da pandemia, a avaliação será 
realizada de forma virtual.  

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO

AVALIAÇÃO IN LOCO

DIFERENCIAIS DO PRÊMIO NACIONAL DE INOVAÇÃO



Destaque SST
Práticas inovadoras em Saúde e Segurança no Trabalho 

Categorias para próxima edição (em discussão)
Pesquisador inovador / Startups

Inovação 
em Produto

Inovação 
em Processo

Gestão da 
Inovação

Ecossistemas 
de Inovação

Inovação em 
Sustentabilidade

MÉDIAS EMPRESAS

GRANDES EMPRESAS

PEQUENOS NEGÓCIOS 

CATEGORIAS

MODALIDADES

CATEGORIAS, MODALIDADES E DESTAQUE

Inicial

Em 
desenvolvimento

Maduro




