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Olá futuro participante, obrigado pelo interesse em participar do Prêmio 
InovANAC Security 2021! O formulário de inscrição é sua porta de entrada para 
concorrer ao Prêmio. Preencha-o com bastante critério, reflita, construa as 
respostas com calma e coloque as informações de maneira clara e objetiva. Para 
ajudar nesse intuito, disponibilizamos este guia de orientações de preenchimento, 
que contém todas perguntas do formulário, de forma a permitir a construção 
prévia da apresentação de sua ideia ou ação inovadora. Só efetue sua inscrição 
quando estiver com tudo pronto, pois o preenchimento dos campos marcados 
com asterisco é obrigatório. Uma vez aceita a inscrição, ela não poderá ser 
modificada. Lembre-se, é a partir do formulário de inscrição que sua ação ou 
ideia será avaliada.

Nome do campo Descrição e orientação de preenchimento

Informe um endereço eletrônico para contato: A confirmação da inscrição será enviada para este 
endereço.

Nome completo do representante responsável pela 
inscrição da ação ou ideia inovadora.

O representante é a pessoa física que responderá perante 
os organizadores do  Prêmio InovANAC Security 2021 
sobre as informações prestadas neste formulário.

CPF do representante. Apenas números.

Escolha a categoria que deseja concorrer: Escolher apenas uma das opções: 

I – Categoria 1, para ações de inovação implementadas por 
operadores de aeródromo,  operadores aéreos, centros de 
instrução AVSEC ou empresas de serviços auxiliares ao 
transporte aéreo; e

II – Categoria 2, para ideias inovadoras  propostas ainda 
não implementadas relativas a security.

Se selecionada a Categoria I

Nome do campo Descrição e orientação de preenchimento

Identificação da ação de inovação. Nesta seção serão registradas as informações básicas 
para a identificação da ação de inovação, incluindo links 
e arquivos.

Título da ação. Informe o título da ação respeitando o limite máximo de 
70 caracteres.

Descrição da ação de inovação. Descreva de forma sucinta o que é a ação de inovação, 
como ela funciona e as principais fases e etapas de 
implantação e implementação.

Data de início da implementação. A ação deverá estar em vigência e apresentar resultados 
até a data de término do período de inscrição.

Identificação do operador de aeródromo, operador 
aéreo, centro de instrução AVSEC ou empresa de serviço 
auxiliar de transporte aéreo responsável pela ação.

Informe nome, CNPJ, cidade e UF.
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Contatos do representante do operador de aeródromo, 
operador aéreo, centro de instrução AVSEC ou empresa de 
serviço auxiliar de transporte aéreo responsável pela ação.

Nome completo, cargo, endereço de e-mail e telefone 
(com DDD).

Se a ação possui um vídeo publicado ou está hospedada 
em alguma página da internet, informe o endereço.

Apenas um endereço poderá ser informado.

Se a ação possui algum documento, imagem ou outro 
tipo de material relevante, faça o upload do arquivo.

Apenas um arquivo com tamanho máximo de 10MB 
poderá ser enviado.

Destaques da ação de inovação. As ações de inovação serão avaliadas pelos critérios 
apresentados no Regulamento do Prêmio. Por isso, 
além da descrição geral já realizada na seção anterior, 
precisamos que você detalhe, com objetividade, aspectos 
específicos da sua ação.

Por que a ação é inovadora? Procure destacar a mudança implementada e por que 
razão ela é considerada uma inovação.

Resultados obtidos. Indique resultados quantitativos (preferencialmente 
mensurados) e qualitativos, evidenciados em função 
da implementação da prática inovadora. É importante 
destacar os indicadores utilizados, bem como a 
metodologia de monitoramento e avaliação.

Impactos positivos para a segurança da aviação civil 
contra atos de interferência ilícita.

Descreva os impactos positivos da ação implementada 
para a segurança da aviação civil contra atos de 
interferência ilícita.

Houve utilização eficiente dos recursos? Descreva e quantifique os diversos recursos utilizados 
(financeiros, físicos, administrativos, de pessoal, etc). 
Você considera que foram aplicados, economizados ou 
realocados para gerar eficiência na iniciativa descrita? 
Por quê?

Participação dos beneficiários. Descreva aqui se a formulação da ação contou com 
a participação dos beneficiários e como isso foi feito. 
Destaque a metodologia e os instrumentos utilizados.

Grau de replicabilidade. Indique se a ação já foi replicada ou serviu de inspiração 
para outra iniciativa. Avalie também o potencial que a ação 
tem de ser replicada por outros operadores de aeródromo, 
operadores aéreos, centros de instrução AVSEC ou 
empresas de serviços auxiliares de transporte aéreo.

Lições aprendidas. Esta seção destina-se a coletar a sua contribuição, a 
partir da própria experimentação, para a geração de 
conhecimento sobre inovação relacionada à segurança 
da aviação civil contra atos de interferência ilícita nos 
aeródromos, operadores aéreos, centros de instrução 
AVSEC brasileiros ou empresa de serviço auxiliar de 
transporte aéreo.

Quais foram as principais barreiras encontradas no 
desenvolvimento da ação de inovação?

No processo de implementação de uma inovação, 
inúmeras barreiras são encontradas em diversos 
momentos, desde questões de legalidade, dificuldade 
com aporte de recursos financeiros, adesão dos 
envolvidos, articulação de atores institucionais diversos 
etc. Descreva quais as barreiras encontradas ao longo do 
processo de desenvolvimento de sua ação.

Quais barreiras foram vencidas e como? Das barreiras descritas, quais delas foram superadas e 
como isso foi feito? Descreva como essas barreiras e 
obstáculos puderam ser vencidos.

Quais foram os fatores que contribuíram para o sucesso 
da prática inovadora?

Especifique quais as condições, ações, normas ou 
oportunidades foram fundamentais para o sucesso da ação.
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Se selecionada a Categoria II

Nome do campo Descrição e orientação de preenchimento

Identificação da ideia inovadora. Nesta seção serão registradas as informações básicas 
para a identificação da ideia inovadora, incluindo links e 
arquivos.

Título da ideia. Informe o título da ideia respeitando o limite máximo de 
70 caracteres.

A ideia é proposta por: Escolher apenas uma das opções: 
A - Pessoa física 
B - Pessoa jurídica

[Se opção pessoa jurídica for escolhida] Identificação da 
pessoa jurídica responsável pela ideia.

Informe razão social e CNPJ.

[Se opção pessoa jurídica for escolhida] Contatos do 
representante da pessoa jurídica.

Nome completo, cargo, endereço de e-mail e telefone 
(com DDD e ramal, se aplicável).

[Se opção pessoa física for selecionada] Contatos do 
representante da ideia.

Nome completo, endereço de e-mail e telefone (com 
DDD e ramal, se aplicável).

[Se opção pessoa física for selecionada] Identificação da 
equipe (nome completo, e-mail e telefone).

Se a ideia é de autoria de mais de uma pessoa, informe 
nome completo, e-mail e telefone dos membros 
da equipe (máximo de duas pessoas, além do 
representante).

Descrição geral da ideia inovadora relativa a security. Esta seção deve apresentar uma visão geral de sua ideia 
inovadora, abordando o problema a ser enfrentado, 
quem será impactado pela ideia e a descrição sucinta da 
proposta.

Caracterização da situação-problema. Descreva qual é a situação encontrada que a ideia 
pretende mudar: o diagnóstico, o contexto e a gravidade 
do problema encontrado e por que razão é necessária 
uma mudança nesse contexto.

Público-alvo da ideia. Indique quem é ou quais são os públicos direta e 
indiretamente afetados pela ideia, nessa ordem.

Descrição da implantação e/ou implementação da ideia. Descreva como a ideia se tornará realidade. Ela será 
um produto ou um serviço? Como ela funcionará na 
prática? Quais são as etapas para sua implantação e/ou 
implementação?

Maturidade do desenvolvimento ideia. Qual é o estágio atual do desenvolvimento da ideia? 
Ainda é apenas um conceito? A ideia já foi apresentada 
e avaliada pelo público-alvo ou outros atores e partes 
interessadas? Já existe algum protótipo desenvolvido? Se 
sim, qual é estágio de desenvolvimento? O protótipo já 
passou por alguma iteração?

Se a ideia possui um vídeo publicado (seja um pitch ou 
até mesmo um protótipo) ou está hospedada em alguma 
página da internet, informe o endereço:

Apenas um endereço poderá ser informado.

Se a ideia possui algum documento, imagem ou outro 
tipo de material relevante, faça o upload do arquivo:

Apenas um arquivo com tamanho máximo de 10MB 
poderá ser enviado.
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Destaques da ideia inovadora. As ideais inovadoras serão avaliadas pelos critérios 
apresentados no Regulamento do Prêmio. Por isso, 
além da descrição geral já realizada na seção anterior, 
precisamos que você detalhe, com objetividade, aspectos 
específicos da sua ideia.

Por que a ideia é inovadora? Procure destacar por que razão a ideia é considerada 
uma inovação.

Resultados e/ou impactos esperados. Indique os resultados e impactos positivos para a 
segurança da aviação civil contra atos de interferência 
ilícita nos aeródromos, operadores aéreos, centros de 
instrução AVSEC brasileiros ou empresas de serviço 
auxiliar de transporte aéreo. Existem elementos 
quantitativos mensuráveis e qualitativos evidenciáveis 
em função da implementação da ideia inovadora? É 
importante destacar os indicadores utilizados, bem como 
a metodologia de monitoramento e avaliação.

Possibilidade técnica da ideia. Descreva que técnicas e tecnologias são necessárias 
para a efetiva realização da ideia. Estas tecnologias já 
estão disponíveis ou será necessário o aprimoramento 
de algo já existente ou o desenvolvimento de uma 
nova tecnologia? Se sim, como está o estágio 
deste aprimoramento ou desenvolvimento? E no 
aspecto jurídico? Existe algum entrave legal ou de 
regulamentação da ANAC para a realização da ideia?

Viabilidade econômica da ideia. Descreva aqui os custos estimados para a realização 
da ideia. Devem ser descritos os custos diretos da 
transformação da ideia em um produto ou serviço, assim 
como outros custos indiretos (pessoal, treinamento, 
infraestrutura, etc). Também deverá feita a indicação de 
como os valores financeiros foram estimados.

Lições aprendidas. Esta seção destina-se a coletar a sua contribuição para 
a geração de conhecimento sobre inovação relacionada 
à segurança da aviação civil contra atos de interferência 
ilícita nos aeródromos, operadores aéreos, centros de 
instrução AVSEC brasileiros ou empresa de serviço 
auxiliar de transporte aéreo.

Quais foram as principais barreiras encontradas no 
processo de criação e desenvolvimento da ideia?

No processo da inovação, inúmeras barreiras são 
encontradas em diversos momentos, desde questões de 
legalidade, dificuldade com aporte de recursos financeiros, 
adesão dos envolvidos, articulação de atores institucionais 
diversos etc. Descreva quais as barreiras encontradas ao 
longo do processo de desenvolvimento da sua ideia.

Quais barreiras foram vencidas e como? Das barreiras descritas quais delas foram superadas e 
como isso foi feito? Descreva como essas barreiras e 
obstáculos puderam ser vencidos.

A apresentação da inscrição da ação de inovação implica 
a aceitação incondicional de todas as disposições do 
regulamento do Prêmio e todas as pessoas jurídicas e 
físicas informadas no formulário como responsáveis e 
representantes não poderão alegar, sob hipótese alguma, 
o desconhecimento do regulamento.

Você aceita os termos e condições presentes no 
regulamento do Prêmio InovANAC Security?

Escolher apenas uma das opções: 

A - Aceito 

B - Não aceito 

A inscrição só será registrada se for selecionada a opção 
“Aceito”.

A apresentação da inscrição da ideia inovadora implica 
a aceitação incondicional de todas as disposições do 
regulamento do Prêmio e todas as pessoas jurídicas e 
físicas informadas no formulário como responsáveis, 
representantes ou integrantes de equipe não poderão 
alegar, sob hipótese alguma, o desconhecimento do 
regulamento.

Você aceita os termos e condições presentes no 
regulamento do Prêmio InovANAC Security?

Escolher apenas uma das opções: 

A - Aceito 

B - Não aceito 

A inscrição só será registrada se for selecionada a opção 
“Aceito”.

Será enviado um e-mail com a confirmação da sua inscrição.




