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Sensor Instruments recebe o selo TOP 100 

Competição baseada no processo de seleção científica/Homenagem por Ranga 

Yogeshwar em junho 

THURMANSBANG. Excelente trabalho de inovação: A Sensor Instruments GmbH de 

Thurmansbang ganhou a 29.ª ronda da competição TOP 100 como laboratório de ideias. Por 

isso, foi agraciado com o Selo TOP 100 de 2022. Somente empresas de médio porte 

particularmente inovadoras recebem esse prêmio. A 24 de junho, a Sensor Instruments será 

honrada pessoalmente por essas conquistas pelo mentor da competição, o jornalista científico 

Ranga Yogeshwar.  

O núcleo do concurso de inovação TOP 100 é um processo de seleção científica pelo qual os 

participantes têm de passar. Em nome da compamedia, o organizador da comparação, o 

pesquisador de inovação, Prof. Dr. Nikolaus Franke, e sua equipe examinaram a Sensor 

Instruments com base em mais de 100 indicadores de inovação de cinco categorias: Alta 

gerência promotora de inovação, clima de inovação, processos e organização inovadores, 

orientação externa/Open Innovation e sucesso da inovação. Em princípio, a análise TOP 100 

é sobre a questão de saber se as inovações de uma empresa são apenas um produto do acaso 

ou se são sistematicamente planejadas e, portanto, repetíveis no futuro. É dada uma 

importância especial à questão de saber se e como as inovações e melhorias de produtos 

prevalecem no mercado (mais informações sobre os critérios de verificação podem ser 

encontradas em www.top100.de/pruefkriterien).  

A Sensor Instruments está entre os principais inovadores pela 

primeira vez em 2022. A empresa está baseada no campo da 

tecnologia de sensores óticos e a laser. A empresa fez um nome 

próprio principalmente no campo de rastreamento de produtos 

usando tecnologia de marcadores. 

Bem-sucedido no nicho: Enquanto empresa de médio porte, a Sensor 

Instruments não está procurando o mercado de massas, mas está 

constantemente em busca de nichos de mercado lucrativos nos quais 

o know-how especial da empresa, por exemplo, no campo da 

tecnologia laser e medição de luminescência, pode ser melhor usado 

e expandido. Em particular, o foco está nos setores pioneiros, pois é 

justamente ali que se exige flexibilidade, velocidade e tenacidade em alto grau, além do 

conhecimento especializado necessário. “Criar algo novo é mais do que apenas trabalho. É 

paixão!” (Walter Braumandl, CEO da Sensor Instruments GmbH). Isso resulta em produtos com 

novas propriedades ou produtos completamente novos. “É precisamente o feedback positivo 

de nossos clientes que nos estimula a enfrentar e dominar novos desafios. Estamos ainda mais 

satisfeitos que nossos esforços tenham agora sido recompensados com o Prêmio de Inovação 

TOP 100”, diz Walter Braumandl, não sem orgulho, do prêmio recebido. 

Para garantir que todos os candidatos tenham as mesmas chances, o selo é concedido em três 

categorias de tamanho: até 50, 51 a 200 e mais de 200 colaboradores. Um total de 436 PME’s 
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candidatas, 294 delas com sucesso e, portanto, a pertencerem ao TOP 100 desse ano (máximo 

de 100 por categoria de tamanho). 

“Até que ponto uma empresa está focada na inovação? Com que consistência suas estruturas 

seguem esse objetivo? No TOP 100 examinamos isso”, explica o Prof. Dr. Nikolaus Franke, o 

diretor científico do TOP 100. “As PME’s mais inovadoras recebem o selo. Isso mostra que eles 

estão excelentemente equipados para desafios futuros.” 

A 24 de junho haverá um segundo motivo de comemoração: Em seguida, os melhores 

inovadores de 2022 se reunirão em Frankfurt am Main para a cerimônia de premiação na 

cimeira das PME’s alemãs para receber as felicitações de Ranga Yogeshwar. O jornalista 

científico tem acompanhado a competição de inovação como mentor há onze anos. 

 

TOP 100: a competição 
 
Desde 1993, a compamedia tem concedido o selo TOP 100 de força inovadora especial e sucesso de 
inovação acima da média a pequenas e médias empresas. Desde 2002, a direção científica está nas 
mãos do Prof. Dr. Nikolaus Franke. Franke é o fundador e diretor do Instituto de Empreendedorismo e 
Inovação da Universidade de Economia e Negócios de Viena. Com 25 prêmios de investigação e mais de 
200 publicações, ele é um dos principais investigadores de inovação a nível internacional. O mentor do 
TOP 100 é o jornalista científico Ranga Yogeshwar. Os parceiros do projeto são a Sociedade Fraunhofer 
para a Promoção da Pesquisa Aplicada e a associação de pequenas e médias empresas BVMW. A revista 
Magazin Manager e o impulso acompanham a comparação da empresa como parceiros de mídia. Mais 
informações e registro em www.top100.de. 

 

 

Contato: 

Sensor Instruments Entwicklungs- und Vertriebs GmbH 

Schlinding 11 

D-94169 Thurmansbang 

Telefone +49 8544 9719-0 

Telefax +49 8544 9719-13 

info@sensorinstruments.de 
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