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COMO FUNCIONA O INOVA TALENTOS?

1 Empresas e institutos de P&D privados são
convidados a conhecer o programa e participar.

2

As empresas enviam seus projetos de inovação
através do site do IEL.

3

Os projetos recebidos serão avaliados por uma
comissão nacional formada por membros do
CNPq e especialistas em inovação.

4 Os novos talentos poderão se candidatar aos
desafios selecionados e enviar suas soluções.

5

Os tutores das empresas receberão capacitação
para orientar os bolsistas.

6 Os profissionais participantes serão integrados em
um rede voltada a inovação.

7 Os tutores e novos talentos irão elaborar e validar
os projetos de inovação como IEL.

8

Os profissionais serão capacitados ao longo de todo
o projeto em competências comportamentais,
gerenciais e técnicas.

9

Os projetos e suas respectivas entregas serão
monitoradas pelos profissionais do IEL.

O IEL AL realizou no dia 10 de Outubro a visita de
encerramento do projeto agrícola intitulado: ”Projeto
de desenvolvimento de um sistema de medição de
desempenho aplicado às operações agrícolas do
departamento de produção” desenvolvido por meio
do Inova Talentos na Usina Coruripe.
O Inova Talentos é um programa que apoia o setor
empresarial brasileiro, selecionando, introduzindo e
qualificando profissionais para executar projetos de
inovação nas empresas, ampliando seu potencial
competitivo. Com ele a empresa pode aumentar a sua
competitividade e produtividade, desenvolve projetos
de inovação para sua organização com o auxílio no
recrutamento e seleção do profissional e recebe
capacitação especializada para o tutor e o profissional
executores do projeto.
Tem interesse em participar do INOVA TALENTOS?
Entre em contato com o Núcleo de Inovação
Telefones: +55 82 21213079 | +55 82 21213085
E-mail: nucleodeinovacao@fiea.com.br

INSCREVA A SUA EMPRESA NO PRÊMIO NACIONAL DE
INOVAÇÃO 2018
O Prêmio Nacional de Inovação é uma
iniciativa da Mobilização Empresarial
pela Inovação (ME I), realizado pela
Confederação Nacional da Indústria
(CNI) e pelo Serviço Brasileiro de Apoio
às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE ).
O objetivo do prêmio é incentivar e
reconhecer os esforços bem-sucedidos
de inovação e gestão da inovação nas
organizações que atuam no Brasil.
As premiações
oferecidas são o
reconhecimento nacional, a imersão em
ecossistema de inovação internacional,

relatórios de avaliação para todos os inscritos e
as ideias vencedoras são pré-aprovados em
editais de fomento à inovação.
As inscrições vão de 20 de setembro até 19
de novembro, e a cerimônia de premiação
ocorrerá em São Paulo no dia 10 de junho de
2019.
Para mais informações sobre o Prêmio
Nacional de Inovação 2018 acesse:
http://www.premiodeinovacao.com.br

Faça uma autoavaliação da capacidade em Gestão de
Inovação da sua empresa e saiba mais sobre onde é preciso
melhorar!
Acesse: http://inovacaoiel.herokuapp.com
ou aproxime a câmera do seu smartphone da imagem
ao lado e você será direcionado para o site!
Caso tenha interesse em implementar ou melhorar a gestão estratégica da inovação da sua
empresa, entre em contato com o Núcleo de Inovação:
Av. Fernandes Lima, 385 – Farol – Maceió/AL – Ed. Casa da Indústria, 1ºandar
Telefones: +55 82 21213079 | +55 82 21213085
E-mail: nucleodeinovacao@fiea.com.br

Soluções para o seu projeto
DE INOVAÇÃO
 OBJETIVO:
Fornecer crédito pré-aprovado para micro,
pequenas
e
médias
empresas
para
aquisição de produtos credenciados no
Portal de Operações do Cartão BNDES.
 PÚBLICO-ALVO:
Micro, Pequenas e Médias Empresas de
controle nacional.
 COMO PARTICIPAR:
Para solicitação, credenciamento ou mais
informações, acesse o Portal de Operações
Cartão BNDES.

Cartão BNDES

 BENEFÍCIOS:
•Limite de crédito de até R$ 2 milhões, por
banco emissor;
•Prestações fixas em até 48 meses;
•Taxa de juros atrativa;
•Crédito rotativo, pré-aprovado;
•Apoio a aquisição de serviços tecnológicos;
•Uso automático.
 INVESTIMENTO:
Taxa de Juros: 1,48% a.m. (janeiro/2018).

Limite de Crédito: Negociado entre o banco
emissor e o cliente na análise de crédito para
concessão do cartão, limitado a R$ 2 milhões
Para mais informações, acesse:
https://www.cartaobndes.gov.br/cartaobndes/ por banco emissor.
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