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BIOPOLÍMERO

BIOPOLÍMERO PARA DESENVOLVIMENTO DE EMBALAGENS 
SUSTENTÁVEIS

A 3M tem como meta global reduzir o uso de plástico virgem em
150 milhões de libras até 2025. Para isso diversos esforços
internos têm sido realizados para desenvolvimento de
embalagens utilizando resinas PCR, substituição de
embalagens plásticas, etc. No entanto o desafio ainda é grande
e alguns produtos necessitam ter embalagens transparentes, o
grande desafio no uso de resinas PCR. Assim, acreditamos que
o uso de biopolímeros pode nos fornecer essa solução e
buscamos parceiros que estejam desenvolvendo este tipo de
material.

Resumo 
do 

desafio

Solução 
desejada

Requisitos 
mínimos

Impacto 
esperado

Estamos em busca de matérias primas oriundas de fontes
renováveis (biopolímeros) que forneçam transparência
(desejável) e reciclabilidade (obrigatório) para o produto
final. A solução deve apresentar potencial para fornecimento em
grande escala.

Principalmente reciclabilidade, selabilidade, transparência e
capaz de formar filmes flexíveis.

Reduzir o volume de plásticos virgens de fonte fóssil substituindo
por embalagens oriundas de matérias primas renováveis.

INSCREVA-SE
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SEPARAÇÃO DE MATERIAL LAMINADO (BASE CARTONADA + PET)

A Copag utiliza em seus produtos um material laminado (base
cartonada + PET) usado em cartas especiais para jogos de cartas e
também embalagens. Visando atingir os objetivos de CSR e
sustentabilidade da empresa é importante que toda a apara gerada
no processo de fabricação seja destinado para reciclagem
correta, no entanto a matéria-prima composta por dois materiais
distintos tem sido um desafio para os recicladores. Uma opção
discutida é a separação dos materiais e envio de cada um
separadamente para os recicladores.

Resumo 
do 

desafio

Solução 
desejada

Requisitos 
mínimos

Impacto 
esperado

Concepção e projeto preliminar de separação da base cartonada e
PET; através de trituração, repulpagem e remoagem ou outro
processo de separação a ser estudado pelo grupo. O material é
composto por 4,5% a 7% de polímero. Já foi realizado um projeto de
pesquisa preliminar de caracterização do material e estudo da
viabilidade de reaproveitamento de resíduos de papel como matéria-
prima para processo aditivo por extrusão. Esse projeto de pesquisa
pode ser usado como fonte de estudo e ajuda para o projeto
preliminar de separação dos materiais.

Estudo da separação da base celulósica e PET, e levantamento dos
equipamentos, valores e espaço necessário (planta e metragem) para
instalação desse maquinário na fábrica da Copag. O
dimensionamento do projeto deve estar aderente a quantidade
de aparas de material laminado gerado mensalmente, que é em torno
de 13.000Kg mensais.

Eliminar a destinação desse material para incineração, único destino
hoje encontrado para essas aparas. Entrega de um estudo viável
para implementação e construção da solução na planta da
Copag, com o objetivo futuro de curto prazo de construção e
produção dessa solução e envio do material separado para
reciclagem adequada.

INSCREVA-SE

SEPARAÇÃO DE MATERIAIS
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CELULOSE

DESENVOLVIMENTO DE NOVA MATÉRIA-PRIMA

A Copag busca inovar em produtos com alta qualidade para seus
consumidores. O material cartonado atualmente fabricado para
cartas de jogar possui menos durabilidade e resistência ao uso,
se comparado com a performance das cartas plásticas
fabricadas em PVC; que possui características de elasticidade e
durabilidade inerentes em materiais plásticos. O presente desafio
busca a pesquisa de aprimoramento de fibras de celulose
com características físicas do plástico.

Resumo 
do 

desafio

Solução 
desejada

Requisitos 
mínimos

Impacto 
esperado

O desafio proposto está baseado no estudo teórico de possíveis
soluções e rotas de pesquisa que aprimorem a matéria-prima em
cartão, para cartas de jogar. O aprimoramento desejado está
baseado em três características presentes nas cartas plásticas
em PVC, são elas: a elasticidade, durabilidade e maior
resistência a atritos. Características essas presentes em cartas
plásticas fabricadas em PVC.

Não incorporar no estudo soluções que impactem na reciclagem
ou biodegradabilidade da matéria-prima. Não apresentar
soluções que incorporem compostos plásticos
convencionais de origem petróleo. Entrega de um relatório
técnico apresentando possibilidades ou rotas de pesquisa para a
solução, para que esse estudo preliminar possa ter continuidade.

Melhorar a qualidade na matéria-prima para o consumidor final,
que poderá ter um produto cartonado por mais tempo e resiliente
a usabilidade pertinente ao jogo de cartas. Apresentar produtos
inovadores no mercado e sustentáveis.

INSCREVA-SE
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TESTE RÁPIDO

TESTE RÁPIDO DE QUALIDADE, SIMPLES UTILIZAÇÃO, QUE POSSA SER 
UTILIZADO PELOS COLABORADORES COMO CONTROLE DE QUALIDADE 

NO PROCESSO PRODUTIVO

Resumo 
do 

desafio

Solução 
desejada

Requisito
s mínimos

Impacto 
esperado

INSCREVA-SE

Necessidade de desenvolvimento de um método de ensaio
rápido que verifique a presença de aditivo antimicrobiano
em material impresso. O aditivo é previamente diluído em
verniz e impresso em papel cartão. O método de ensaio deve
comprovar a presença do aditivo no substrato, como controle de
qualidade da aplicação. O aditivo antimicrobiano, conhecido
como Nanox, trabalha com a aplicação de tecnologia de prata
em materiais, a fim de fornecê-los propriedades antimicrobianas.
Criando uma barreira de proteção, que ao entrar em contato com
agentes patogênicos atua de forma a inativa-los.

Método de ensaio rápido, que possa ser utilizado como controle
de qualidade no processo produtivo para garantir que há
presença de aditivo antimicrobiano, previamente diluído em
verniz, e impresso em substrato cartonado. O teste deve ser
realizado no material impresso.

O teste dever ser embasado em Normas. A solução não deve
incorporar a manipulação de testes microbiológicos. Deve ser
apresentada a lista de materiais necessários para o teste, a
metodologia a ser realizada, bem como comprovação da eficácia
da solução através de testes em amostras.

Teste rápido de qualidade, simples utilização, que possa ser
utilizado pelos colaboradores como controle de qualidade no
processo produtivo.
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TERMOFIXOS

LIXO INDUSTRIAL EM NOVO PRODUTO 

Resumo 
do desafio

Solução 
desejada

Requisitos 
mínimos

Impacto 
esperado

INSCREVA-SE

A Vallvé trabalha com madeiras, metais, pinturas e resinas.
Dentro do campo das resinas, trabalhamos com resinas
poliméricas termofixas. Os termofixos, termorrígidos ou
termoendurecidos são polímeros cuja rigidez não se altera com a
temperatura, diferentemente dos termoplásticos que amolecem e
fundem-se. Os termofixos não possuem a característica de
serem fundidos e remoldados, impossibilitando a reciclagem.
Desejamos encontrar alguma forma de que este nosso resíduo
seja reaproveitado, como na composição de algum outro
produto.

Atualmente nosso resíduo sólido é incinerado. Gostaríamos que
houvesse algum reaproveitamento. Estamos abertos a
sugestões, pode ser com a modificação na composição da
própria resina, com moagem, trituração ou outra estratégia
que a startup conheça. Podendo reutilizar este material em
outra linha de produto.

Destinação ÚTIL ao resíduo. Que este material tenha um destino
saudável ao meio ambiente. E se possível, que seja rentável.

Obter indicação de qual seria o processo para transformar
esse processo em matéria-prima. Conseguir uma linha com essa
nova matéria-prima desenvolvida que terá como diferencial o
reaproveitamento do resíduo. Seja em revestimento de parede,
placas, reuso em resinas, entre outros.
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MOTORIZAÇÃO A ETANOL

DESENVOLVIMENTO DE MOTOR ESTACIONÁRIO DE GRANDE POTÊNCIA 
MOVIDO A ETANOL, PARA USO EM GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Resumo 
do 

desafio

Solução 
desejada

Requisito
s mínimos

Impacto 
esperado

INSCREVA-SE

Geradores de mercado são movidos por motores à diesel,
combustível que proporciona alta eficiência na conversão de
energia mecânica em energia elétrica. Contudo, sabidamente,
esse combustível fóssil também contribui com altíssimo nível de
poluição. Por outro lado, temos um combustível renovável
abundante à disposição no Brasil, que é o Etanol. Porém, esse
combustível, atualmente, não proporciona eficiência necessária
para viabilizar mercadologicamente uma estrutura geradora de
energia elétrica.

A proposta do desafio é encorajar startups a trabalharem
motorização a Etanol, já existentes, numa estrutura geradora de
energia elétrica, cujo entrave tecnológico é entregar uma maior
eficiência mecânica-elétrica, de modo a viabilizar
mercadologicamente um novo produto no mercado, aderente a
melhores práticas em ESG.

(1) Acréscimo de eficiência na conversão mecânica-elétrica,
numa estrutura aplicada; (2) Confiabilidade dos subsistemas da
solução, uma vez que o Etanol não possui algumas características
que o Diesel possui, como capacidade de lubrificação.

(1) Energia limpa; (2) Menor custo operacional
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HIDROGÊNIO NA 
MOTORIZAÇÃO A DIESEL

DESENVOLVIMENTO DE MOTOR ESTACIONÁRIO DE GRANDE POTÊNCIA
MOVIDO A DIESEL, ADITIVADO COM HIDROGÊNIO, PARA USO EM

GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Resumo 
do 

desafio

Solução 
desejada

Requisitos 
mínimos

Impacto 
esperado

INSCREVA-SE

Geradores de mercado são movidos por motores à diesel,
combustível que proporciona alta eficiência na conversão de
energia mecânica em energia elétrica. Contudo, sabidamente,
esse combustível fóssil também contribui com altíssimo nível de
poluição. Por outro lado, temos um potencial combustível, o
Hidrogênio, ainda sob pesquisas para se tornar viável no
mercado. Inserir a tecnologia de Hidrogênio como combustível
em um sistema gerador de energia elétrica possibilitará a
redução no uso de combustível.

A proposta do desafio é encorajar startups a trabalharem testes
com a tecnologia de Hidrogênio como combustível em
motorização a Diesel, já existentes, numa estrutura geradora de
energia elétrica, possibilitando uma inovação incremental,
aderente a melhores práticas em ESG.

(1) Acréscimo de eficiência na conversão mecânica-elétrica,
numa estrutura aplicada; (2) Diminuir o uso de combustíveis
fósseis em sistemas geradores de energia elétrica amplamente
difundidos no mercado.

(1) Redução de emissão de carbono; (2) Menor custo operacional
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CLAIMS
GERENCIADOS

SOLUÇÕES INTELIGENTES E INTEGRADAS PARA O PROCESSO DE CLAIMS 

Resumo 
do 

desafio

Solução 
desejada

Requisitos 
mínimos

Impacto 
esperado

INSCREVA-SE

O processo de criação e gerenciamento de claims para
desenvolvimento de novos produtos é feito manualmente em uma
planilha de excel, que é atualizada com frequência no decorrer do
projeto. Mesmo quando um claim precisa ser usado em mais de um
projeto/produto, o processo precisa ser feito do zero, copiando
manualmente todas as informações. Esse processo também
envolve a participação de diversas áreas e o alinhamento entre
todas elas antes de cada etapa do processo.

Uma solução inteligente e integrada, de forma digital e padronizada para
garantir:
-Criação de um banco de dados das informações imputadas a cada
projeto
-Possibilidade de clusterização dos claims por área de benefício a ser
entregue
-Maior eficiência no processo (com opção de editar os documentos e
armazenar versões anteriores)
-Uso de informações utilizadas anteriormente para criação de claims (a
partir do acesso e importação de informações armazenadas de outros
projetos)

Que os stakeholders de cada área possam alinhar os claims nas etapas
iniciais do processo (envio de notificações automáticas para as pessoas
responsáveis)

Ferramenta user friendly para que todos da equipe possam 
utilizar em sua totalidade, que seja simples e rápida.

Maior agilidade e assertividade no gerenciamento de claims. 
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INTELIGÊNCIA 
AMBIENTAL

SOLUÇÕES INTELIGENTES PARA MAPEAR IMPACTOS AMBIENTAIS EM 
ECONOMIA CIRUCULAR

Resumo 
do 

desafio

Solução 
desejada

Requisitos 
mínimos

Impacto 
esperado

INSCREVA-SE

Soluções inteligentes para mapear impactos ambientais em
economia circular. Hoje existem algumas ferramentas para
análise de impacto ambiental, porém ainda é algo muito
qualitativo e que faz uso de premissas. Nós gostaríamos de ter
alguma solução que nos ajudasse a utilizar de maneira
estratégica os dados gerados por nossos projetos, do ponto de
vista de sustentabilidade. Hoje já geramos alguns dados, mas
eles se encontram em lugares distintos e são mais utilizados
para registro e não tanto para previsão ou estratégia.

DESEJADA - Software e outras que tornem a jornada do
usuário mais simples e rápida. Estamos abertos a avaliar as
oportunidades que tiverem relação com o tema. Conexão entre
informações de impacto ambiental (KPIs de sustentabilidade)
com projetos.
NÃO DESEJADA - Planilhas similares ao excel. Preenchimento
pulverizado. Non-User Friendly.

Estar relacionado com os principais indicadores de
sustentabilidade críticos para a KC: como emissões de CO2,
redução de plástico de origem fóssil, uso de água, etc. Facilitar
"user experience”.

Reduzir o tempo de geração e análise dos resultados para
metas de sustentabilidade. Visualizar informações unificadas.
Ir além de registro e mapeamento de dados para um uso mais
estratégico da informação. Capacidade de geração de análises e
recomendação.
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SUSTENTABILIDADE E
MATERIAIS AVANÇADOS

INCREMENTO DE PÓS CONSUMO RECICLADO  

Resumo 
do desafio

Solução 
desejada

Requisitos 
mínimos

Impacto 
esperado

INSCREVA-SE

Soluções para incrementar a composição de PCR (pós
consumo reciclado) em embalagens flexíveis utilizadas pela
Kimberly Clark.

DESEJADA - Aditivos, tratamentos dos resíduos, processos de
reciclagem entre outras.

NÃO DESEJADO - Polímeros com alto nível de contaminantes.

Adicionais de PCR acima de 35%. Ser compatível com
Polipropileno (embalagens injetadas) ou Polietileno (filmes
plásticos).

Possibilitar o incremento de PCR reduzindo plásticos no meio
ambiente e emissão de CO2.
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ECONOMIA CIRCULAR

AGREGAR VALOR AOS RESÍDUOS GERADOS NAS FÁBRICAS DA NOSSA 
EMPRESA

Resumo 
do desafio

Solução 
desejada

Requisitos 
mínimos

Impacto 
esperado

INSCREVA-SE

Soluções que agreguem valor aos resíduos gerados nas fábricas
da Kimberly Clark, conectadas ao conceito de economia circular.

DESEJADA - Soluções para produtos acabados como fraldas
e absorventes femininos.

NÃO DESEJADA - Solução relacionada ao mercado pet, como 
tapete higiênico para cachorros

Ter mais valor que a venda do resíduo gerado e promover melhor 
destino para esses resíduos.

Ter um melhor aproveitamento dos resíduos gerados e
aumentar o faturamento a partir da venda desse produto
comparado à venda do resíduo gerado.
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EMBALAGEM
BIODEGRADÁVEL

MATERIAIS DE FONTES RENOVÁVEIS E BIODEGRADÁVEL

Resumo 
do desafio

Solução 
desejada

Requisitos 
mínimos

Impacto 
esperado

INSCREVA-SE

DESEJADA - Polímeros, bio-based, plant-based, embalagens
inteligentes, aditivos, entre outras.

NÃO DESEJADA - Resíduos de microplásticos, feitos de cana de
açúcar similares ao polietileno verde existente no mercado.

Materiais para embalagens compostas de fonte renovável e
biodegradável.

Ter a possibilidade de comprovar a fonte da matéria-prima
renovável.

Ter a possibilidade de comprovar a biodegradação.

Reduzir o uso de embalagens de fonte fóssil, reduzir emissão
CO2 e reduzir impacto do plástico no destino final (pós consumo).
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MACHINE LEARNING

ADAPTAÇÃO SIAERO

Resumo 
do 

desafio

Solução 
desejada

Requisitos 
mínimos

Impacto 
esperado

INSCREVA-SE

Adaptação do Machine Learning para reconhecimento do sistema
nacional.

Hoje o algoritmo com machine learning foi treinado com imagens
do sistema de transmissão europeu, sendo necessário realizar
adequações para reconhecimento do sistema nacional (i.e.,
torres, vegetação, etc.)

Obtenção de imagens do sistema de transmissão nacional, para 
iniciar a adaptação do sistema europeu.

Novo serviço e modelo de negócio para a empresa.
Desenvolver a inspeção em linhas de transmissão para obter
maior cobertura e, assim, ter maior controle sobre as falhas e 
possíveis imprevistos, e determinar quando são necessário
realizar manutenções preventivas.
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DESENVOLVIMENTO
DE APLICATIVO

APLICATIVO MASTERPLAN

Resumo 
do 

desafio

Solução 
desejada

Requisitos 
mínimos

Impacto 
esperado

INSCREVA-SE

A área já possui o know-how técnico, necessitamos apenas
desenvolver o software da aplicação

Consiste no desenvolvimento de aplicação móvel para realização
de auditoria nos sistemas elétricos dos clientes. Tal aplicativo
possibilitará a venda de serviços consultivos e de maior valor
agregado.

Desenvolvimento de aplicativo

Tornar a solução um serviço consultivo, resultando, em alguns
casos, em um aproach proativo para novos projetos.
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INDUSTRIA 4.0

SUPRESSÃO VEGETAL AUTOMATIZADA

Resumo 
do 

desafio

Solução 
desejada

Requisitos 
mínimos

Impacto 
esperado

INSCREVA-SE

Para o desenvolvimento desse projeto, necessitaríamos adquirir o
equipamento e desenvolver o software.

Nossa ideia é automatizarmos equipamentos de supressão
vegetal para projetos de geração solar. O mercado já dispõe de
equipamento de supressão controlados remotamente e
pretendemos adaptá-los para torna-los autônomos, semelhante
aos drones utilizados em aplicações agrícolas.

Compra do robô para ser programado e mapeado de acordo
com a organização das plantas.

Novo processo e modelo de negócio para a empresa. Novo
processo e modelo de negócio para a empresa. Otimização do
processo de supressão em grandes plantas solares, reduzindo a
mão de obra, aumentando a eficácia e agiladade do processo,
além de garantir a segurança de colaboradores contra acidente e
animais peçonhentos.
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DIGITALIZAÇÃO DE 
COMUNICAÇÃO

GRID DIGITALIZATION

Resumo 
do desafio

Solução 
desejada

Requisitos 
mínimos

Impacto 
esperado

INSCREVA-SE

Consultoria para gestão de ativos e equipamentos.

Desenvolvimento de solução de digitalização de comunicação
em subestações por meio de relés e computadores
industriais, em alternativa ao uso de “mergin units”.

Realização dos cálculos e implantação dos cabos e relés em
subestação Turnkey de até 138 kV.

A solução será produto e serviço para a empresa.
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ETAPAS

Abertura Inscrições Startups/Soluções

Divulgação do resultado preliminar/Inscrições pré-
selecionadas Startups

05/08/2022

12/09/2022

12/09/2022

12/09/2022 a 18/09/2022

19/09/2022 até 23/09/2022

DATAS

10/10/2022

Prazo para elaboração do plano de trabalho preliminar e 
envio do Pitch.

Seleção final das Startups, apresentação do Pitch

Divulgação do resultado final- Inscrições selecionadas

Assinatura do termo de adesão à Jornada DeepLab Mercado

Início da Jornada DeepLab Mercado

Prazo para preparação, entrega e avaliação do Plano de 
Trabalho (Startup/Empresa)

Data Limite para inscrições - Startup/Soluções

Encerramento da Jornada DeepLab Mercado

10/10/2022 à 19/10/2022

26/10/2022

26/10/2022 à 14/11/2022

26/04/2023

CRONOGRAMA ATUALIZADO (06/09/2022)
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Realização Execução


