
 

 

Classificação: Uso Interno   

Projetos brasileiros concorrem a Prêmio Internacional de Inovação Social 

Iniciativas nas áreas de saúde, mobilidade sustentável e economia sênior são destaque 
em prêmio da Fundación MAPFRE.  

Um semáforo inteligente, uma plataforma de talento sênior e uma solução que pode 
baratear em até 20 vezes uma cirurgia de reconstrução craniana: são as três iniciativas 
brasileiras, que estão entre as finalistas do Prêmio Fundación MAPFRE à Inovação Social, 
em colaboração com o IE University. Os vencedores serão divulgados no dia 24 de maio, 
em Madrid.  

Com o objetivo de encontrar soluções para desafios nas áreas de saúde, mobilidade 
sustentável e economia sênior, a sexta edição do prêmio recebeu 347 projetos, de 
empreendedores da Espanha, Alemanha, Brasil, Chile, Guatemala e Estados Unidos, 
número de projetos que representa 70% a mais do que na edição do ano anterior. Entre 
eles, doze finalistas, foram selecionados para sessões de coaching da IE University.  

“Não buscamos apenas soluções inovadoras para problemas reais, mas sim soluções 
com grande capacidade de causar um impacto social positivo”, destaca a representante 
da Fundación MAPFRE no Brasil, Fátima Lima.  

Além do reconhecimento internacional, três vencedores receberão, cada um, 40 mil 
euros para impulsionar seus projetos, que passam a fazer parte da Rede Innova, 
comunidade de empreendedores onde se fomenta a troca de conhecimento 
especializado. 

Finalistas brasileiros 

Na categoria Saúde e Tecnologia Digital (e-Health), com foco em promover a saúde e 
incentivar comportamentos saudáveis, a finalista brasileira é a catarinense Altrum, que 
torna cirurgias complexas mais seguras e acessíveis através de dispositivos cirúrgicos 
desenvolvidos para cada paciente, utilizando da manufatura aditiva (Impressão 3D). O primeiro 
problema resolvido é a reconstrução craniana para pacientes que sofreram algum acidente ou 
problema oncológico, onde hoje tais pessoas esperam anos por uma cirurgia, dado o alto custo 
de uma prótese craniana.  

Na categoria mobilidade sustentável, o finalista brasileiro é o Seebot - Smart Mobility 
Solutions, um semáforo inteligente que detecta e ajuda pessoas com deficiência visual a 
atravessarem a rua com segurança. A iniciativa do Paraná integra tecnologia de fusão 
de dados, inteligência artificial e IoT para semáforos inteligentes.  

No eixo de economia sênior, que busca incentivar o envelhecimento ativo, ganha 
destaque a plataforma Talento Sênior, com foco na reinserção de idosos no mercado de 
trabalho. O objetivo da plataforma, desenvolvida em São Paulo, é criar conexões entre 

https://www.altrum.com.br/impacto
https://talentosenior.com.br/
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empresas que valorizam a expertise e fornecedores sêniores, promovendo geração de 
renda e autoestima.  

Finalistas da Europa 

Os projetos europeus selecionados são: Aceleradora Unoentrecienmil (Espanha), que 
promove o exercício físico como terapia para melhorar e acelerar a recuperação de 
crianças e adolescentes com câncer; a startup espanhola LUP, que apresenta um 
aplicativo digital que facilita a leitura a pessoas com dificuldades para ler, transformando 
um texto ou uma fotografia em um arquivo de voz; e  o Unleash Future Boats 
(Alemanha), um kit de conversão para propulsar barcos e navios com hidrogênio verde 
e substituir os motores diesel.  

Finalistas da América Latina  

Entre os projetos latino-americanos estão: Palpa (Chile), uma esponja de banho que 
permite à mulher examinar a mama e reconhecer um tumor com maior facilidade; 
Conecta Mayor 2.0 (Chile), um aplicativo projetado para idosos não digitalizados, que 
permite reduzir sua lacuna digital e favorecer a autonomia e a integração social; e TUK 
TUK Solar (Guatemala), mototáxis que são propulsados por energia elétrica e solar 
através de painéis fotovoltaicos situados no teto do veículo e que são um bom exemplo 
de mobilidade sustentável.  

Finalistas dos Estados Unidos 

Os finalistas norte-americanos são: TASL, acrônimo de This App Saves Lives, um sistema 
de pontos e recompensas para conscientizar os motoristas sobre a importância de não 
utilizar o celular ao volante e contribuir para reduzir a sinistralidade viária; FallCall 
Solutions, um aplicativo do Apple Watch, iPhone e Android, destinado a idosos e 
cuidadores, que dá avisos de emergência em caso de quedas por meio de Inteligência 
Artificial (IA), que oferece monitoramento contínuo e que permite reconhecer padrões 
de comportamento anormais; e Immersive Design, um manequim virtual para formar 
profissionais de saúde ante diferentes complexidades médicas infantis e que permite 
reduzir quadros clínicos de risco em neonatos e menores. 

Sobre a Fundación MAPFRE 

Fundada em 1975, a Fundación MAPFRE é uma organização sem fins lucrativos, que tem 
o objetivo de materializar esforços para contribuir para a melhoria da qualidade de vida 
das pessoas e do progresso social. A instituição trabalha em cinco áreas de atuação, 
sendo elas: Prevenção e Segurança Viária, Ação Social, Seguros e Previdência Social, 
Cultura e Ação Social.  

 


