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RETA FINAL DAS INSCRIÇÕES PARA DESAFIO 
DE STARTUPS PETROBRAS DISTRIBUIDORA 

Edital seleciona propostas nas áreas de sustentabilidade e mobilidade para pessoas e negócios 

 

Terminam no dia 19/8/18 as inscrições para o “Desafio de Startups Petrobras 

Distribuidora”, uma seleção pública de empresas em estágio inicial que 

apresentem soluções inovadoras para os segmentos de atuação da companhia, 

a partir de três vertentes: Mobilidade para Pessoas, Mobilidade para Negócios, 

e Sustentabilidade.  

Um comitê de avaliação, composto por especialistas da Petrobras Distribuidora 

e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), fará a seleção de até 

dez startups. Cada projeto receberá o valor máximo de R$ 150 mil e deverá ser 

desenvolvido em até 12 meses. São consideradas startups empresas de micro 

ou pequeno porte (MPE), desde que tenham CNPJ ativo com até cinco anos de 

existência.  Informações sobre o Edital podem ser consultadas em: 

http://www.editaldeinovacao.com.br  

O desafio, que integra o Edital de Inovação para a Indústria, foi lançado dia 19/6, 

com o objetivo encontrar empresas que possuam competência técnica em 

tecnologias digitais, como Internet das Coisas (IoT), Realidade Aumentada e 

Virtual, Inteligência Artificial e Big Data. 

TEMÁTICAS – Na primeira temática, Mobilidade para Pessoas, são esperados 

projetos de inovação que provoquem impacto positivo na percepção dos clientes 

(perfil B2C) desenvolvendo e/ou potencializando negócios de varejo aplicáveis 

em postos de combustíveis, lojas de conveniência e centros de lubrificação, que 

promovam uma experiência diferenciada e a atração do consumidor aos pontos 

de venda. 

Já para o segmento B2B, inserido na temática Mobilidade para Negócios, a 

busca é por projetos que utilizem tecnologias digitais para a maximização da 

eficiência operacional em bases de distribuição de combustíveis, no transporte 

rodoviário, na gestão de estoques e na colaboração dos elos da cadeia logística 

da BR, que cobre todo o território nacional.  

Finalmente, para a terceira temática, Sustentabilidade, a expectativa é receber 

propostas que, entre outras, mitiguem os riscos de impacto das atividades na 

segurança das operações, na sociedade e no meio ambiente. 

http://www.editaldeinovacao.com.br/


De acordo com o gerente executivo de TI da BR, Aspen Andersen, a companhia 

vem realizando movimentos de incentivo à entrega e implementação de soluções 

inovadoras. O executivo cita, entre outras iniciativas, o “Inova BR”, um concurso 

para a força de trabalho que permeou temas estratégicos, como experiência do 

cliente, geração de receitas e novos negócios; e o “Hackaton Postos Petrobras”, 

competição que desafiou entusiastas do segmento de tecnologia a criarem 

soluções digitais para melhorar a experiência dos consumidores na rede de 

Postos Petrobras. 

“Incentivamos nossa força de trabalho a apresentar livremente ideias que 

poderiam contribuir para o processo de constante transformação por que passa 

o mercado de distribuição. Os resultados foram excepcionais. Entendemos haver 

espaço, também, para um olhar externo, que poderá apontar novos caminhos 

para a superação desses desafios”, afirma Andersen, ressaltando a importância 

da parceria com o SENAI, instituição que detém expertise em inovação e acesso 

ao ecossistema das startups.  

Para o gerente-executivo de Inovação e Tecnologia do SENAI, Marcelo Prim, o 

Edital de Inovação para a Indústria é a porta de entrada do SENAI para grandes 

empresas e startups cocriarem soluções. “Inovar é vencer, mas ninguém inova 

sozinho. Mais de 500 pesquisadores estão à disposição para acelerar projetos 

inovadores ao mercado”, afima o executivo. 
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