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IEL ANUNCIA VENCEDORES DO PRÊMIO 

INOVA TALENTOS 2016
O programa Inova Talentos é uma parceria entre o IEL e o CNPq a 

fi m de aproximar jovens talentos e empresas inovadoras. Através 

do programa, empresas submetem desafi os e o IEL contribui 

recrutando e capacitando profi ssionais adequados para atuar 

conforme a demanda da indústria. O programa começou em 

2013 e, em três anos, o Inova Talentos alcançou quatro chamadas 

nacionais de projetos. Das mais de 1,3 mil propostas, foram 

executadas 632 em todo o território nacional. Para isso, o IEL 

recrutou, selecionou e acompanhou o trabalho de 855 bolsistas. 

A diretora de Inovação da Confederação Nacional da Indústria (CNI), 

Gianna Sagazio, afi rma: “O Inova Talentos é o testemunho vivo da 

capacidade dos profi ssionais e das empresas brasileiras de desenvolver 

práticas diretamente vinculadas à inovação. As experiências 

vencedoras demonstram claramente que o futuro da indústria 

brasileira reside, mais do que nunca, na agenda da ciência e da inovação”. 

Na edição 2016, o programa avaliou 35 equipes em relação 

à organização do projeto, qualidade do plano de trabalho, 

relacionamento do pesquisador e realização de cursos ao longo 

do programa. A equipe vencedora participará de uma missão 

internacional. A 2ª colocada ganhou um curso de educação e a 3ª, 

um ultrabook. .E após 15 etapas regionais, o Prêmio Inova Talentos 

chega à etapa nacional com seis fi nalistas em duas categorias. E em 

outubro deste ano foram divulgados os ganhadores do prêmio 2016. 

Fonte: Portal da Indústria
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Equipe destaque

CATEGORIA

Artigo destaque

1º Lugar 

Bosch-PR

2ª Lugar 

Votorantin-SP

3º Lugar 

Maquin-BA

1º Lugar 

Mahle

2º Lugar 

Gerdau

3º Lugar 

Premier

A Lei de Propriedade Industrial (LPI) brasileira – Lei nº 

9.279 de 14 de maio de 1996, está completando 20 anos. 

Antes de uma avaliação do que aconteceu nesse período, 

é necessário compreender o signifi cado de propriedade 

intelectual, como também a importância desta ferramenta 

para proteção das criações e para pavimentar o 

desenvolvimento científi co e tecnológico do país.

A referida lei, em sentido amplo, trata de todas as criações 

do espírito humano e aos direitos de proteção dos 

interesses dos criadores sobre suas criações, sejam estas 

relacionadas à arte, ciência ou tecnologia. Assim, engloba 

vários tipos possíveis de atividade criativa do ser humano, 

estes determinantes para o desenvolvimento cultural e 

tecnológico da humanidade.

Sendo assim, um instrumento que confere segurança 

jurídica para o ambiente de inovação a fi m do 

reconhecimento dos direitos de propriedade. Mas ela, 

por si só, não promove o desenvolvimento. É necessário 

aprimorá-la, pois a inovação tem que ser protegida - porém 

a conscientização quanto à relevância da propriedade 

industrial para o País é o ponto mais importante. Essa foi a 

refl exão do vice-presidente do INPI, Mauro Maia, durante 

o seminário “20 Anos da Lei nº. 9.279/96”.

Maria Carmen Brito, presidente da Associação Brasileira 

de Propriedade Intelectual (ABPI), destacou a importância 

do fortalecimento do INPI para o bom funcionamento do 

sistema da propriedade industrial. Ressaltou também que 

o mundo está diferente com a globalização, alterando os 

mercados e, em consequência, a própria aplicação dos 

direitos de PI.

                                                         Fonte: Anpei
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APOIO

É perceptível que a economia brasileira 

vem passando por uma recessão 

econômica desde dezembro de 2014. Já 

dura nove trimestres e acumula queda de 

produtividade de 7,9%. 

O desaquecimento da economia resulta 

na queda do investimento em diversos 

setores, entre eles o de ciência, tecnologia 

e inovação. Com a redução dos recursos 

públicos para fomentar as atividades de 

Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), os 

fundos de investimentos privados passam 

a ser um dos principais mecanismos para 

empresas inovadoras estimularem seus 

negócios. 

Fundos de investimento como Private 

Equity e Venture Capital são ferramentas 

importantes para impulsionar negócios 

no ecossistema de inovação brasileiro. 

Estes mecanismos compram ações entre 

5% e 20% de companhias com negócios 

inovadores e que possuem potencial para 

crescer regionalmente e globalmente. A 

diferença entre eles é o porte da empresa, 

onde o Venture Capital é direcionado 

para empresas de pequeno e médio 

porte, com faturamento anual entre R$ 

5 milhões e R$ 100 milhões. Já o Private 

Equity almeja empreendimentos com 

faturamento anual de R$ 100 milhões. 

Jorge Audy, presidente da Associação 

Nacional de Entidades Promotoras 

de Empreendimentos Inovadores 

(Anprotec), acredita que, no atual modelo 

de empreendedorismo inovador, os 

agentes investidores desempenham 

papel fundamental. “Estes recursos 

são importantes para manter o setor 

em crescimento. O ecossistema 

brasileiro de inovação está em 

crescimento e precisa de investimentos 

para continuar competitivo”, disse o 

presidente da Anprotec, na abertura do 

painel na Conferência da Associação 

Nacional de Entidades Promotoras de 

Empreendimentos Inovadores. 

A concorrência é alta, mas as chances 

são iguais para todos. Os investidores 

têm como critérios determinantes 

para o aporte de projetos a inovação, 

diferenciais competitivos relevantes, 

mercado abrangente, equipe qualifi cada 

e potencial de rentabilidade. 

Fonte: Felipe Linhares, Agência Gestão CT&I

FUNDOS DE CAPITAL PRIVADO SÃO ALTERNATIVAS À CRISE PARA 
EMPRESAS INOVADORAS


