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A 14ª Conferência Anpei, realizada nos dias 28 
e 29 de abril de 2014, em São Paulo, discutiu 
o tema “Inova-Ação: Modelos de Negócios 
Competitivos”. Com a presença de 1.500 
pessoas, a Conferência confirmou seu status 
de maior evento anual sobre inovação realizado 
no Brasil e também seu posicionamento como 
o locus para promoção do diálogo entre os 
diversos atores do sistema nacional de inovação. 
O evento marcou, também, as comemorações 
dos 30 anos da Anpei.

Como resultado da 14ª Conferência Anpei 
tivemos a publicação da “Carta de São Paulo”, 
que traz uma proposta de agenda para a 
inovação no Brasil. O documento destaca que o 
País precisa investir em inovação para reverter a 
queda de produtividade, se quiser acompanhar as 
economias mais desenvolvidas. Também sinaliza 
que deve priorizar a educação, com foco na 
formação empreendedora e no desenvolvimento 
de uma forte cultura de gestão da propriedade 
intelectual. O País precisa, ainda, trabalhar 
políticas públicas que estimulem a criação e 
desenvolvimento de startups e das cadeias 
produtivas, modernizar os instrumentos de 
apoio à inovação e priorizar as áreas de energia, 
mobilidade, saúde, ciências, da vida, agronegócio 
e tecnologia da informação e comunicação, por 
serem transversais e portadoras de futuro. 

Na Conferência de 2014, foram destaques 
as apresentações de dois keynote speakers 
internacionais. O diretor da T2 Venture Creation 
e consultor em inovação, Victor Hwang, falou 
sobre o modelo de inovação do Vale do Silício. A 
vice-presidente de Inovação da Whirlpool, Nancy 
Tennat, mostrou como conseguiu tornar o tema 
inovação transversal dentro da empresa. 
A cerimônia de abertura contou com participação 
de ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, 
Clelio Campolina Diniz. O presidente do Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social (BNDES), Luciano Coutinho, destacou as 
oportunidades para o Brasil explorar e conquistar 
protagonismo mundial em inovação. 

A 14ª Conferência Anpei dedicou ainda uma 
especial atenção à inovação nas micro e 
pequenas empresas, com o Momento Sebrae, e 
às startups, com o Momento Fapesp, além de ter 
aberto espaço para apresentação de 24 cases de 
boas práticas em inovação.

Os parceiros da Conferência conquistaram 
exposição durante o evento com a introdução 
de suas marcas nas peças de divulgação. Quem 
aderiu de pronto à iniciativa, pela lógica de 
produção, pôde ter sua marca exposta desde a 
primeira peça divulgada. 

As mídias institucionais da 14ª Conferência Anpei 
atingiram não apenas os 1.500 participantes 
do evento, mas também um público seleto de 
milhares de pessoas do sistema brasileiro de 
inovação, por meio do mailing da Anpei, com 
mais de 10 mil inscritos, como também de nossa 
rede de apoiadores, com mais de 30 mil em todo 
o Brasil. 

Boletins quinzenais, e posteriormente semanais, 
com destaques da programação foram distribuídos 
para os atores do sistema. A Conferência e seus 
apoiadores também foram destaque nas edições 
do jornal Engenhar, publicação da Anpei que 
destaca temas de interesse para quem inova no 
Brasil.

A Conferência Anpei se firmou como um espaço 
de mídia qualificado para a sua marca. Esperamos 
poder contar com sua parceria também em 2015. 
A próxima edição do evento será realizada em 
XXXX, no XXX, de XX a XX de junho de 2015. 
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14ª Conferência Anpei de
Inovação Tecnológica:Inova-Ação:
Modelos de Negócios Competitivos

A Anpei realizou sua 14ª Conferência nos dias 
28 e 29 de abril de 2014, em São Paulo, com 
mais de 1.500 participantes, contando com 
os principais atores da inovação no Brasil: 
empresas, entidades empresariais, instituições 
de ciência e tecnologia (ICTs), agências de 
fomento e governo. A partir das contribuições 
de palestrantes nacionais e internacionais, dos 
Comitês Temáticos da Anpei e de cases de 
empresas que trouxeram suas visões e melhores 
práticas para o desenvolvimento de ambientes 
propícios à inovação com foco em startups e 
EBTs (Empresas de Base Tecnológica), discutiu-
se como aumentar a competitividade brasileira 
por meio do empreendedorismo e da inovação.  

É necessário buscar novas bases para que 
o Brasil dê um salto em ciência, tecnologia 
e inovação. Nos últimos 30 anos, a ciência 
brasileira cresceu e se consolidou. O País 
construiu uma forte comunidade científica, 
expandiu e fortaleceu a pós-graduação, criou 
uma infraestrutura laboratorial de classe mundial 
e gerou conhecimento científico relevante. No 
entanto, esse conhecimento não se traduziu 
em aumento da produtividade industrial, que 
permanece praticamente estagnada desde 
1980. Por isso, a inovação e o desenvolvimento 
tecnológico tornaram-se pontos vitais para as 
empresas e para o País. Devemos aprofundar o 
debate sobre a relação entre produção científica, 
tecnologia e inovação, e construir um programa 
ambicioso para fazer avançar a ciência, a 
economia e a sociedade. 

O modelo industrial brasileiro mostra sinais de 
esgotamento e dificuldade para acompanhar 
o movimento global de competição. Torna-se 
necessário e urgente buscar novos modelos para 
geração de riqueza. Ao mesmo tempo, o número 
de empreendimentos abertos por visão de 
oportunidade superou os abertos por necessidade 

CARTA DE SÃO PAULO



no Brasil nos últimos anos. Desponta, portanto, 
uma nova tendência que deve ser capturada de 
forma sistêmica no desenvolvimento econômico 
do País com a adoção de políticas públicas 
de fomento e ações regulatórias específicas 
para estimular o empreendedorismo de base 
tecnológica. 

A importância das inovações tecnológicas no 
desenvolvimento econômico, geração de emprego 
e criação de riqueza tem sido comprovada 
sistematicamente em regiões como o Vale do 
Silício, um dos exemplos mais emblemáticos 
de ecossistema de inovação e que demonstra a 
importância de políticas públicas para estimular 
a ousadia dos empreendedores e os impactos 
da inovação na sociedade. No entanto, deve-
se considerar que o desenvolvimento de um 
ecossistema de inovação difere profundamente 
da visão convencional de encorajar a inovação 
na escala das pessoas ou de pequenos grupos. 
Na escala do ecossistema de inovação, não se 
trata de tentar induzir inovações direcionadas, 
mas sim de formar o ambiente favorável 
para o florescimento de empreendimentos 
inovadores. Estimular EBTs significa quebrar 
paradigmas tradicionais na busca da promoção 
de cultura e educação empreendedora atrelada 
ao desenvolvimento de um ecossistema de 
incubadoras suportado por programas de 
promoção da inovação por meio de pesquisa 
e desenvolvimento orientados para o mercado 
global. Dentro dessa perspectiva sem fronteiras, 
é necessário construir um espaço financeiro 
adequado para investimentos em startups, 
incluindo investidores anjo, venture capital e 
corporate venture, entre outros, reduzindo ou 
eliminando barreiras fiscais, legais e regulatórias 
e contemplando o fomento a programas de 
internacionalização que são mandatórios para 
alcançar escala e competitividade mundiais. A 
inserção global é um fator fundamental para o 
desenvolvimento do Brasil, seja na produção 
de conhecimento, na produção de tecnologia 
ou na produção de bens e serviços de alto 
valor agregado. Temos tido, de maneira geral, 
uma participação internacional tímida, mas esta 

inserção pode elevar a barra da competição e 
acelerar o ritmo das mudanças necessárias para 
a construção de uma agenda estratégica ainda 
mais forte para o País, integrando todos os atores 
do sistema nacional de inovação.

Se o Brasil não resolver o problema da baixa 
produtividade da sua economia rapidamente, não 
terá condições de competir com outros países 
no futuro, nem de sustentar o seu crescimento. 
Apesar do amadurecimento do sistema 
nacional de ciência, tecnologia e inovação, 
com o engajamento crescente das empresas 
nas atividades de inovação, o Brasil precisa 
avançar muito mais se quiser se tornar um ator 
de peso em inovação no mercado internacional. 
Há que se considerar que a configuração das 
indústrias no Brasil é, ainda, desfavorável à 
inovação: setores em que o ciclo de inovação é 
rápido têm participação pequena na economia 
nacional. Há destaque maior dos segmentos 
mais intensivos em escala, mas em que o peso 
relativo da inovação é menor. Por exemplo, ainda 
não conseguimos desenvolver, no Brasil, uma 
base de indústrias de tecnologia de informação 
e comunicação, especialmente software e 
serviços, que são o principal motor de inovação 
no complexo empresarial. O Brasil deve explorar 
as várias oportunidades que o desenvolvimento 
tecnológico pode gerar em termos de novos 
negócios, de forma a exercer um papel de 
maior protagonismo no mundo. A economia tem 
seus fundamentos preservados, o que permite 
o desenho de estratégias de longo prazo. 
Algumas das principais economias emergentes 
e desenvolvidas tiveram uma compreensão 
estratégica do papel da inovação e avançam na 
produtividade e desenvolvimento econômico. 
A Europa, Japão, Coreia e Austrália apontam 
segurança alimentar, agricultura sustentável, 
energia segura e limpa e ações relacionadas 
ao clima e ao meio ambiente como alguns de 
seus grandes desafios nos próximos anos. 
Fica evidente a necessidade de avançarmos 
em educação e na construção de uma cultura 
empreendedora com um olhar internacional e 
mais abrangente. 



Além da questão cultural e da educação, 
permanecem as preocupações da Carta de 
Vitória (elaborada na Conferência Anpei de 
2013), indicando as razões básicas que impedem 
o avanço mais satisfatório da inovação no Brasil: 
custos elevados de P,D&I; legislação ultrapassada; 
acesso ainda limitado ao financiamento, e falta 
de recursos disponíveis para as empresas. É 
necessário equalizar nossos custos aos de 
outros países, através de ações efetivas e 
urgentes voltadas para uma política econômica 
fortemente orientada para a inovação bem 
como definir claramente as fontes dos recursos 
destinados à inovação criando alternativas ao 
FNDCT que, na atual configuração, não atende 
mais as crescentes demandas da sociedade e 
a necessidade de desenvolvimento do País. É 
imprescindível a construção de um novo projeto 
de grandes dimensões que permita a ampliação 
de complexos científicos e tecnológicos de última 
geração para eliminar a distância que separa o 
Brasil da fronteira do conhecimento. Tal projeto, 
consubstanciado numa estratégia nacional de 
longo prazo, viabilizaria um salto de qualidade 
na produção de conhecimento no Brasil a partir 
da busca qualificada de resultados concretos 
e de impacto na C,T&I, na economia, na vida 
das pessoas e na competitividade do País. É 
necessária uma nova articulação do ecossistema 
de inovação, conforme proposto pela Finep/
MCTI no Projeto Nacional de Plataformas do 
Conhecimento. Abre-se, com isso, uma ampla 
discussão estratégica que pode definir novos 
contornos para a inovação no Brasil. É essencial 
que o caráter específico dos segmentos de 
startups e de empresas de alto impacto tecnológico 
seja considerado nas novas políticas públicas. 
Como forma de descentralizar os instrumentos 
de financiamento à inovação e melhor alcançar 
as micro e pequenas empresas, foram criados 
programas como o Tecnova e o Inovacred, 
entre outros. No entanto, esse esforço é, ainda, 
insuficiente, e novas estratégias precisam ser 
implementadas para assegurar a transição para 
uma cultura mais inovadora, criando pontes e 
instrumentos que facilitem empresas e startups 
a construir uma conexão cada vez mais forte e 
parcerias efetivas. Nas apresentações de casos 
práticos de inovação nas empresas, percebe-se 
uma preocupação crescente com as práticas de 
gestão e a importância de recursos humanos 
qualificados, visão reforçada pelos Comitês 
Temáticos da Anpei que são a materialização 
da crença da Associação de que a inovação 
é um esforço colaborativo e fruto do diálogo 

simples, direto e respeitoso no ecossistema 
de inovação (empresas, governo e ICTs). Os 
comitês da Anpei inserem-se num processo 
contínuo de aprendizado e tornam-se referência, 
por exemplo, para a evolução do marco legal 
brasileiro em C,T&I e para práticas de gestão 
das empresas inovadoras e ICTs. Fica evidente 
que as empresas estão buscando avançar além 
da cooperação, construindo parcerias para a 
co-criação e para o desenvolvimento conjunto 
de novos negócios. Nesse sentido, programas 
como o Inova Empresa e a EMBrAPII ganham 
maior relevância e impacto. Por outro lado, 
alguns entraves como excesso de burocracia 
e um sistema tributário complexo aparecem 
como obstáculos e devem ser endereçados 
rapidamente. 

O Comitê de Interação ICT-Empresa apresentou 
um detalhado mapa do sistema nacional de 
inovação, e o Comitê de Fomento à Inovação 
discutiu o excesso de exigências burocráticas, 
garantias e contrapartidas, dificuldades e 
obstáculos que as empresas têm de enfrentar no 
seu esforço para inovar. Além disso, as empresas 
devem superar, muitas vezes, restrições de 
elegibilidade e controles muito restritivos na 
alocação de recursos. Uma pesquisa interativa 
com o público presente no auditório mostrou 
que o recurso reembolsável (empréstimo) é o 
instrumento de apoio à inovação mais usado 
pelos presentes. Já o Comitê de Propriedade 
Intelectual apresentou as estratégias que as 
empresas adotam para tratar ativos intangíveis, 
como patentes, marcas, direitos de copyright, 
entre outros, para torná-los, efetivamente, 
ferramentas de negócio e geração de valor. 
Além disso, trouxe a experiência de Israel, 
indicando a capacidade do país de transformar 
obstáculos em vantagens através de uma forte 
cultura de proteção da propriedade intelectual, 
investimentos na educação superior, criação 
de um ambiente favorável para os inventores 
e oferta de programas de financiamento que 
observam todas as etapas do ciclo de inovação. 
As empresas devem entender e antecipar as 
necessidades do mercado, o que é feito, no caso 
de Israel, conectando-se as startups às empresas 
líderes mundiais do mercado. O mercado tende 
a ser o grande elo de conexão entre startups e 
grandes empresas. 

Estamos, portanto, diante de um cenário 
econômico, social e ambiental, caracterizado por 
mudanças exponenciais e complexas.



A inovação e o desenvolvimento tecnológico 
são cruciais para o desenvolvimento econômico 
sustentável e para garantir o aumento da 
competitividade empresarial brasileira. Nesse 
sentido, registramos a seguir os principais pontos 
discutidos durante a 14ª Conferência da Anpei 
e que devem orientar os debates nos próximos 
meses:

Prioridade para a educação e o 
fortalecimento da cultura empreendedora 
no Brasil;

Prioridade para o desenvolvimento 
de uma forte cultura de gestão da 
propriedade intelectual;

Prioridade para políticas públicas que 
estimulem a criação e o fomento de 
startups bem como a gestão da inovação 
por meio de programas com EBTs

Estímulos claros à inovação nas cadeias 
produtivas;

Prioridade para áreas transversais e 
portadoras de futuro: Energia, Mobilidade, 
Saúde, Ciências da Vida, Agronegócio e 
TICs;

Modernização contínua dos instrumentos 
de apoio à inovação e das agências de 
fomento.

A Anpei agradece a todos que tornaram possível 
a realização de sua 14ª Conferência: o governo 
do Estado de São Paulo, por meio da SDECT 
e da Fapesp, e demais entidades estaduais 
como o Sebrae-SP; o governo Federal, através, 
entre outros, do MCTI, MDIC, Finep e BNDES; 
o Sebrae nacional; entidades como a Fiesp; os 
patrocinadores da Conferência e a todos que se 
mobilizaram em torno do desafio de construir e 
realizar a 14ª Conferência Anpei de Inovação 
Tecnológica em São Paulo. 

São Paulo, 29 de abril de 2014
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ESPAÇO
PATROCINADOR
14ª CONFERÊNCIA ANPEI
- Painel Pantográfico com Tela
- Painel Pantográfico
- Workshop Patrocinador
- Espaço para Negócios Patrocinador
- Folheteria
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PAINEL
PANTOGRÁFICO
COM TELA
14ª CONFERÊNCIA ANPEI
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PAINEL
PANTOGRÁFICO
14ª CONFERÊNCIA ANPEI
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WORKSHOP
PATROCINADOR
14ª CONFERÊNCIA ANPEI
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ESPAÇO
NEGÓCIOS 
PATROCINADOR
14ª CONFERÊNCIA ANPEI
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FOLHETERIA
14ª CONFERÊNCIA ANPEI
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MÍDIA
DIGITAL
14ª CONFERÊNCIA ANPEI
- Hotsite - Mobile
- Folder Digital
- Banner Digital
- Newsletter 
- Web App 
- Certificado
- Telas de Programação On-line
- Telas Laterais Plenária
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HOTSITE / MOBILE
14ª CONFERÊNCIA ANPEI

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
•  Formato: Digital

•  Tiragem: 1

•  Veículo: Internet

http://anpei.tempsite.ws/intranet/conferencia

Para maiores informações acesse nosso catálogo de mídia online 
através do link acima.
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FOLDER DIGITAL
14ª CONFERÊNCIA ANPEI

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
•  Formato: Digital

•  Tiragem: 1

•  Veículo: Mailing Anpei, Patrocinadores e Apoiadores Institucionais

http://anpei.tempsite.ws/intranet/14conferencia/folderdigital/ 

Para maiores informações acesse nosso catálogo de mídia online 
através do link acima.
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BANNER DIGITAL
14ª CONFERÊNCIA ANPEI

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
•  Formato: Digital

•  Tiragem: 18

•  Veículo: Patrocinadores, Apoiadores Institucionais e Site Anpei
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A MÍDIA QUALIFICADA 
PARA A SUA MARCA
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NEWSLETTER
14ª CONFERÊNCIA ANPEI

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
•  Formato: Digital

•  Tiragem: 26

•  Veículo: Mailing Anpei, Patrocinadores e Apoiadores Institucionais
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A MÍDIA QUALIFICADA 
PARA A SUA MARCA
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WEB APP
14ª CONFERÊNCIA ANPEI

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
•  Formato: Digital

•  Tiragem: 1

•  Veículos: Mailing Anpei, Participantes da Conferência, Patrocinadores e

    Apoiadores Institucionais

http://app.anpei.org.br

Para maiores informações acesse nosso catálogo de mídia online 
através do link acima.
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CERTIFICADO
14ª CONFERÊNCIA ANPEI

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
•  Formato: Digital

•  Tiragem: 1

•  Veículos: Participantes da Conferência
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PARA A SUA MARCA
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TELAS DE
PROGAMAÇÃO
ON-LINE
14ª CONFERÊNCIA ANPEI

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
•  Formato: Digital

•  Tiragem: 43

•  Veículo: Participantes da Conferência
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A MÍDIA QUALIFICADA 
PARA A SUA MARCA
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TELAS
LATERAIS
PLENÁRIA
14ª CONFERÊNCIA ANPEI

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
•  Formato: Digital

•  Tiragem: 4

•  Veículo: Participantes da Conferência
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MÍDIA
IMPRESSA
14ª CONFERÊNCIA ANPEI
- Folder Preliminar
- Progamação Final
- Call for Cases
- Jornal Engenhar 
- Crachá Pessoal
- Cartaz



A MÍDIA QUALIFICADA 
PARA A SUA MARCA
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FOLDER
PRELIMINAR
14ª CONFERÊNCIA ANPEI

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
•  Formato: Impresso

•  Tiragem: 5.000

•  Veículo: Mailing Anpei, Patrocinadores e Apoiadores Institucionais
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A MÍDIA QUALIFICADA 
PARA A SUA MARCA
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PROGRAMAÇÃO
FINAL
14ª CONFERÊNCIA ANPEI

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
•  Formato: Impresso

•  Tiragem: 2.2000

•  Veículo: Participantes da Conferência, Patrocinadores e Apoiadores Institucionais
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FOLDER
CALL FOR
CASES
14ª CONFERÊNCIA ANPEI

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
•  Formato: Impresso

•  Tiragem: 800

•  Veículo: Associados Anpei, Patrocinadores e Apoiadores Institucionais
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CRACHÁ
PESSOAL
14ª CONFERÊNCIA ANPEI

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
•  Formato: Impresso

•  Tiragem: 2.000

•  Veículo: Participantes da Conferência
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CARTAZ
14ª CONFERÊNCIA ANPEI

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
•  Formato: Impresso

•  Tiragem: 150

•  Veículo: Associados Anpei, Patrocinadores e Apoiadores Institucionais
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SINALIZAÇÃO
14ª CONFERÊNCIA ANPEI
- Painel de Boas Vindas
- Painel dos Patrocinadores
- Fundo de Palco
- Toten Informativo
- Toten Indicativo
- Banner Informativo



A MÍDIA QUALIFICADA 
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PAINEL DE
BOAS VINDAS
14ª CONFERÊNCIA ANPEI

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
•  Formato: Impresso

•  Tiragem: 1

•  Veículo: Participantes da Conferência
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A MÍDIA QUALIFICADA 
PARA A SUA MARCA
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PAINEL DOS
PATROCINADORES
14ª CONFERÊNCIA ANPEI

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
•  Formato: Impresso

•  Tiragem: 1

•  Veículo: Participantes da Conferência
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FUNDO
DE PALCO
14ª CONFERÊNCIA ANPEI

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
•  Formato: Digital

•  Tiragem: 1

•  Veículo: Participantes da Conferência
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A MÍDIA QUALIFICADA 
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TOTEN
INFORMATIVO
14ª CONFERÊNCIA ANPEI

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
•  Formato: Impresso

•  Tiragem: 11

•  Veículo: Participantes da Conferência
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A MÍDIA QUALIFICADA 
PARA A SUA MARCA
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TOTEN
INDICATIVO
14ª CONFERÊNCIA ANPEI

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
•  Formato: Impresso

•  Tiragem: 6

•  Veículo: Participantes da Conferência
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PARA A SUA MARCA
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BANNER
INFORMATIVO
14ª CONFERÊNCIA ANPEI

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
•  Formato: Impresso

•  Tiragem: 8

•  Veículo: Participantes da Conferência
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CLIPPING
14ª CONFERÊNCIA ANPEI
- Abifina
- Acate
- Folha de S.Paulo
- Unicamp
- Administadores
- Agencia Inovação
- Fapesp
- Sebrae
- Abeq
- Cimm
- DCI
- Fapesc
- Cacate
- Fucapi
- Jornal da Ciência
- TNPetróleo



A MÍDIA QUALIFICADA 
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ABIFINA

ACATE

FOLHA DE S.PAULO

UNICAMP

ADMINISTrADOrESADMINISTrADOrES

Empresas de médio porte têm restrições para inovar 
por falta de financiamento.

14ª Conferência ANPEI de Inovação Tecnológica busca 
simplificar para inovar.

Medo de agir é a maior limitação da economia 
brasileira, diz consultor.

14ª Conferência Anpei:
chamada para cases de inovação.

Anpei recebe cases para
14º Conferência de Inovação Tecnológica.

29/04/2014

23/05/2014

20/04/2014

27/11/2013

13/01/2014
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AgêNCIA INOVAçãO

FAPESP

SEBrAE

ABEQ

CIMM

Ministro participa da 14ª Conferência Anpei
de Inovação Tecnológica.

14ª Conferência Anpei de Inovação Tecnológica.

Conferência debate inovação como
diferencial competitivo.

14ª Conferência Anpei comemorará os
30 anos da entidade de inovação.

Especialistas de vários países participam da
14ª Conferência Anpei.

29/05/2014

10/12/2013

25/04/2014

30/04/2014

18/03/2014
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DCI

FAPESC

ACATE

FUCAPI

JOrNAL DA CIêNCIA

TNPETrÓLEO

Competição pede mais eficiência na produção.

Anpei recebe cases de inovação para apresentação na 
14ª Conferência

São Paulo sediará maior evento de inovação do País

São Paulo sediará maior evento de inovação do Brasil

Ministro participa da 14ª Conferência Anpei de Inovação 
Tecnológica

Brasil precisa sonhar mais alto, defende novo presi-
dente da Anpei

30/04/2014

17/01/2014

27/01/2014

28/01/2014

07/05/2014

28/04/2014
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OBRIGADO A TODOS OS
PATROCINADORES E APOIADORES

Nos vemos na 15ª Conferência Anpei





Associação Nacional de Pesquisa e
Desenvolvimento das Empresas Inovadoras

Rua Helena, 170 - 13º andar - Cj. 134
Vila Olímpia - 04552-050 São Paulo - SP

Telefone: +55 (11) 3842-3533
WWW.ANPEI.ORG.BR    

A MÍDIA
QUALIFICADA 
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A SUA MARCA


