
 

CICLO 1 

LISTA DE IDEIAS REPROVADAS 

EDITAL GAÚCHO DE INOVAÇÃO PARA A INDÚSTRIA – EGII 

 

N° Nome da Ideia Empresa Proponente 

1 Carregamento automatizado Agroparr alimentos 

2 Embalagem multiflex verde biodegradável Ambiente verde indústria ltda 

3 Gestão 4.0 American nutrients do brasil indíustria e com ltda 

4 Programa de felicidade no trabalho Aniger calçados 

5 Otium - sistema construtivo, inovador e modular para descanso Arte cubica industria de moveis ltda 

6 Padaria 4.0 Compact industria de produtos termodinamicos ltda 

7 Coolcheck - refrigeração de alimentos ao alcance do consumidor Deltalab industria comercio e serviços 

8 Evaporador 4.0 Deltalab industria comercio e serviços 

9 Dlux impulse Dlux industria de luminarias eireli 

10 Saúde nas cervejarias Dm2 cervejaria ltda 

11 
Utilização de gás metano purificado gerando energia e não poluindo a 
atmosfera 

Docile alimentos ltda 

12 Fiapo do aipim Fiapo do aipim 

13 Serra circular carbeto Franzoi ferramentas ltda 

14 Serra circular facelles Franzoi ferramentas ltda 

15 Freelog 4.0 Freedom veículos elétricos ltda 

16 Golden snacks – valorizando a fruta Golden peach ind com prod alim ltda 

17 
Acclimater - sistema sob medida de climatização de bebidas para móveis com 
iot 

Ideias & conceitos industria de moveis ltda 

18 “Food control” tecnologia de nutrição de precisão Ignis animal science 

19 Identificação e rastreamento de bovinos via satélite em tempo real Ignis animal science 

20 Nova formulação para prevenção e tratamento de cetose Ignis animal science 

21 Nova formulação para promover a superovulação bovina Ignis animal science 

22 Nova formulação para tratamento da tristeza parasitária bovina Ignis animal science 

23 Pecuária leiteira digital Ignis animal science 

24 Produto oral para prevenção e terapia de hipocalcemia em vacas leiteiras Ignis animal science 

25 Produto para prevenção de hipocalcemia subclínica por precursores naturais Ignis animal science 

26 Sistema de pesagem remota Ignis animal science 

27 Soluções filmogênicas para profilaxia de afecções podai em bovinos de corte Ignis animal science 

28 Trilhando os sonhos com uma vida financeira saudável Ind e com de prod de limpeza girando sol ltda 

29 Landell - veículo elétrico Landell tecnologia ltda 

30 Robô industrial Maquetec do brasil 

31 Sistema automatizada de aplicação de logos nomes e etiquetas e palmilhas Maquetec do brasil industria e comercio ltda 

32 Energia eletrica a base de etanol gaseificado Mescalero 

33 Venda interativa de biscoitos Mil biscoitos 

34 Transmutação de rejeitos orgânicos em grânulo Naturalis fertilizantes e compostos orgânicos ltda 

35 Ovep vale dos sinos Ovep vale dos sinos 

36 
Como melhorar o desempenho e inovação em nossa área de treinamento 
operacional 

Philip morris brasil 

37 Parceiros pela excelência Plásticos itália ltda 



 

38 Price survey Price survey inteligência de mercado 

39 Padrões de anatomias para assentos e encostos de cadeiras e poltronas Progere desenhos industriais ltda 

40 Robô de carregamento rodoviário Rankine systems ltda 

41 Memcc: market environment do mercado da construção civil Rza empreendimentos e participações ltda 

42 Dispositivo para monitoramento de bagagens Safe lock 

43 Sistema de mini cancelas e sensores para estacionamento Sebras industria e comercio ltda 

44 Ledbe growlight Sirlei sonda massoni 

45 Polo industrial de sustentabilidade Technical partner 

46 Kit aerodinâmico para veículos pesados Toigo sistemas automotivos 

47 Desenvolvimento de motor a combustão com alta eficiência Trigás indústria e comércio ltda 

48 Tulz box Tulz solutions ltda 

49 Work clean Vesa 

50 Inovar centros de crimpagem Wiretec ind comp eletroeletronicos ltda 

51 Maquinas de rações orgânicas Zampronio industria de classificadores de sementes 
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