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CERUTTI ENGENHARIA VENCE ETAPA ESTADUAL NA CATEGORIA ARTIGO DESTAQUE 
DO PROGRAMA INOVA TALENTOS

Comitê de Avaliação Estadual se reúne com empresários e bolsistas para avaliação.

TUTOR
Gelson L. Cerutti 

BOLSISTA
Janine G. Serafim

PROJETO
Como aumentar a produtividade no 

Canteiro de Obras. 

TUTOR
Nathalie G. Cordeiro 

BOLSISTA
Carla F. Loureiro 

PROJETO
Uso de óleo coco extravirgem em 

cavalos, cães e gatos.  

A Cerutti Engenharia, empresa 
atuante na construção 
de empreendimentos 
imobiliários, foi a vencedora 
da etapa estadual na categoria 
Artigo Destaque do programa 
INOVA Talentos. O objetivo 
era reconhecer o melhor 
artigo escrito pelos bolsistas 
participantes do programa. 

O Comitê de Avaliação 
Estadual foi composto por 
três membros indicados pelo 
IEL/NR: Eduardo Setton 
Sampaio da Silveira (Professor 
Adjunto do Departamento 
de Engenharia Estrutural 

da Universidade Federal 
de Alagoas - EES/UFAL), 
Josealdo Tonholo (Professor 
Titular da Universidade 
Federal de Alagoas - UFAL); 
João Vicente Lima (Diretor 
Científico da Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado 
de Alagoas - Fapeal). Os 
membros avaliaram questões 
como conteúdo, verificando 
se os temas estão voltados 
para inovação; originalidade, 
observando relevância do tema 
e qualidade da metodologia 
científica utilizada; e 
conexão do tema proposto 
com o plano de trabalho 

executado pelo bolsista no 
âmbito do INOVA Talentos.

O programa INOVA Talentos é 
uma iniciativa da Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), 
por meio do Instituto Euvaldo 
Lodi (IEL), em parceria com 
o Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (CNPq/
MCTI) e vem estimulando a 
indústria brasileira a manter-
se competitiva, por meio da 
inserção de profissionais 
qualificados em atividades de 
inovação no setor empresarial. 

TUTOR
Marcos R. da Silva

BOLSISTA 
Thayse  N. Correia

PROJETO
Desenvolvimento de sistemas de 
paredes e pisos com desempenho 
acústico para adequação da 

Norma NBR - 15.575.
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APOIO

O regime de ex-tarifário amortiza temporariamente a 
alíquota do Imposto de Importação de bens de capital 
e de Informática e telecomunicações quando não 
existir produção nacional equivalente. Os ex-tarifários 
reduzem o custo de projetos industriais, viabilizam o 
aumento de investimentos em bens que não possuem 
produção no Brasil, como também possibilita a geração 
de empregos e o aumento da inovação por parte de 
empresas de diferentes segmentos da economia.

Nesse sentido, o ministro da Indústria, Comércio 
Exterior e Serviços, Marcos Pereira, assinou duas novas 
Resoluções da Câmara de Comércio Exterior (Camex), as 
quais entraram em vigor na ultima semana de agosto. Tais 
medidas diminuem o Imposto de Importação para 226 
máquinas e equipamentos que não são produzidos no Brasil. 

São 221 bens de capital que tiveram redução de alíquotas 
entre 14% e 12% para 2% – e cinco tipos de equipamentos 
de informática e telecomunicações, que tiveram o 
imposto para compra no exterior diminuído de 16% 
para 2%. De acordo com as empresas que solicitaram o 
benefício, a medida da Camex incentiva investimentos 
produtivos de US$ 374,5 milhões em diversas regiões 
brasileiras, por meio da redução de custos com importação. 

Os principais setores beneficiados, em relação à previsão 
de investimentos, serão farmacêuticos e químicos 
(24,8%); de bens de capital (14%); de autopeças (12,7%); 
de energia (12%); de mineração (5,7%); alimentício (3%); 
automotivo (2,9%) médico-hospitalar (2,8 %); e gráfico (6%).

Fonte: Agência Gestão CT&I; MDIC.                    

MDCI APROVA RESOLUÇÕES QUE 
REDUZEM IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO

GOVERNO FEDERAL INAUGURA LABORATÓRIO 
ESPECIALIZADO EM INOVAÇÃO NO SETOR 

PÚBLCO

O laboratório foi implantado a fim de incentivar a criatividade e a 
imersão de servidores e colaboradores no desenho de projetos, além de 
auxiliar na construção e difusão de uma cultura permanente de inovação 
no setor público e na ampliação da eficiência e efetividade de processos, 
serviços e políticas públicas voltadas aos cidadãos. Serão oferecidas 
oficinas de cocriação, além de grupos de trabalho e outras formas de 
parcerias voltadas para o desenvolvimento de soluções inovadoras.

A iniciativa do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão 
(MP) em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública 
(Enap) conta com a parceria do governo da Dinamarca. Entre as ações 
previstas para o projeto são observados estudos e  pesquisas sobre 
restrições à inovação, avaliação de custos de impactos sociais de 
projetos de inovação, programa de capacitação  de inovação e outros. 

                                                                                                                            Fonte: MPOG.

Ministro do planejamento interino, Dyogo Oliveira, e o 
representante da Dinamarca durante inauguração do 
laboratório.

Em razão do aumento 
da demanda para 
acelerar o processo de 
inovação nas políticas 
públicas, nas atividades 
administrativas e nos 
serviços públicos 
oferecidos ao cidadão, 
o governo federal 
inaugurou no dia 17 
de agosto, deste ano, o 
Laboratório de Inovação 
em Governo (G.Nova).

CURSO DE INTELIGÊNCIA COMPETITIVA
Transforme informação em estratégias eficazes!


