
 
 

 

 

SEMINÁRIO 13: 

Inovação Tecnológica e competitividade: A diversificação da matriz 

econômica para o futuro da Amazônia Brasileira. 

Objetivo: A temática visa trazer a discussão sobre a essencialidade e a 

importância da inovação para trilhar a competitividade das empresas num 

cenário de competição global. Como temas relacionados, teremos a 

oportunidade de aprender através de casos de sucesso de empresas que estão 

usando a inovação e instituições que remodelam sua gestão para atuarem no 

cenário atual como fator competitivo. O trabalho chave dos empreendedores e 

dos inovadores são: compreender as dinâmicas que geram competitividade aos 

negócios, aprofundando práticas inovadoras na oferta, na infraestrutura de 

produção, na relação com o mercado e o cliente, na lógica financeira e suas 

demandas por tecnologias e diferenciações. 

19/11/2015 (QUINTA-FEIRA - MANHÃ) 

08:00 ÁS 13HRS 

 

08h00 às 09h00 – Credenciamento 

09h00 às 09h10 – Leitura do texto de boas-vindas  

9h10 as 9:45 – Mesa de abertura e assinatura do memorando de entendimento 

com Startup Brasil.  

1- THOMAZ AFONSO QUEIROZ NOGUEIRA - SEPLANCTI, 
2- Presidente - Startup Brasil,  
3- Renner Levir Aguar -  FAPEAM  

 
9h45 às 10h20 – PAINEL 1: PROGRAMAS E FONTE DE FINANCIAMENTO À 

INOVAÇÃO E NOVAS PERSPECTIVAS NO BRASIL  

PALESTRANTES:  

1- Renner Levir – Presidente – FAPEAM; 
2- Adalberto Val - CAPES 
3- Jose Roberto Casarini – SENAI  

 
OBJETIVO: O país precisa estimular parcerias com o setor privado e planejar 

ações de políticas públicas de longo prazo de modo a possibilitar o 

desenvolvimento tecnológico e a inovação. Neste sentido, é fundamental a 



 
 

 

formação de recursos humanos capacitados, investimentos contínuos e adotar 

estratégia de se fazer pesquisa acadêmica, gerando conhecimento, para 

transformar em inovações tecnológicas e consequentemente empreendimentos 

de sucesso. 

MODERADOR: Mayara Cansanção – Mulheres empreendedoras do Amazonas 

RELATORA: Clarissa Melo - MEU 

 
10h20 às 10h35 – Coffee Break 

 
10h35 às 11h00 - Palestra 1: INTELIGÊNCIA TECNOLÓGICA COMO FATOR 

ESTRATÉGICO PARA O ÊXITO NA P,D&I E ATUAÇÃO DOS NITS DE 

ACORDO COM O CODIGO DE CT&I. 

PALESTRANTE:  

1- Leandro Innocentini – NIT/materiais - UFScar 

OBJETIVO: A Inteligência Tecnológica permite que as instituições e empresas 

acompanhem o desenvolvimento tecnológico, conheçam os mercados mais 

inovadores, quem são os profissionais atuantes e onde se encontram, além de 

poder determinar a evolução de uma tecnologia, detectar tecnologias 

emergentes ou que estão se tornando obsoletas, indicar tecnologias geradoras 

de outras ou que se apliquem a outras áreas. Essa atividade se entende aos 

Núcleos de Inovação Tecnológica para também o desenvolvimento de estudos 

de prospecção tecnológica e de inteligência competitiva no campo da 

propriedade intelectual, de forma a orientar as ações de inovação da ICT. A 

Inteligência Tecnológica possibilita, ainda, encontrar novos nichos de mercado, 

novos “players” e fornecedores que podem se tornar concorrentes.  

MODERADORA: Michelle Guimarães – vice-presidente da AJE.  

RELATORA: Carolina B. Franzoia – Assessora de Comunicação - AJE. 

 

11h00 às 12h15 – PAINEL 2: A REALIDADE DAS POLÍTICAS E INCENTIVOS 

À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NAS INSTITUIÇÕES DE CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA E NAS EMPRESAS 

PALESTRANTES:  

1- TANG KOK FAI - Ngee Ann Polytechnic – Singapura 



 
 

 

2- Kleber Abreu – UFT 
3- Luciene Amaral - INPI 

 

OBJETIVO: A estratégia de inovação é o grande trunfo das empresas que 

figuram nos rankings de inovação do Brasil e do mundo e este espaço é 

destinado a oferecer dados e informações a respeito da politica de incentivo a 

inovação para as Instituições e empresas com perspectivais atuais e visão de 

futuro, com o intuito de embasar as tomadas de decisões como um fator 

determinante para o sucesso de qualquer empreendimento.  

MODERADORA: Profa. Luiza Bessa  ESPI/PMM  

RELATOR:  Manoel Carlos – ESPI/PMM  

 

20/11/2013 (MANHÃ / SEXTA-FEIRA) 

8:30 ÀS 13HRS 

 

08h30 às 10h20 – PAINEL 3: PARQUE TECNOLÓGICO: UM AMBIENTE DE 

INOVAÇÃO QUE DINAMIZA A ECONOMIA REGIONAL, NACIONAL E 

INTERNACIONAL. 

PALESTRANTES:   

1- Jose Novais Barbosa – Presidente UPTEC/ Porto / Portugal;  
2- Cleinaldo de Almeida Costa – Reitor – UEA. 
3- Leandro Cariori – Diretor Executivo – CERTI 
4- Daniel - Fabriq Aceleradora 

 
OBJETIVO: O painel visa discutir o papel exercido pelos parques 

tecnológicos na consolidação do ambiente de inovação que contribuam de 

forma efetiva para o desenvolvimento sustentável, além dos desafios e 

experiências tanto desses ambientes quanto dos territórios em que estão 

inseridos, propondo políticas e práticas que contribuam para a evolução 

dos parques tecnológicos brasileiros.  

MODERADOR: UEA 
RELATORA:    Amazônia sócio ambiental  
 

10h20 às 10h35 – Coffee Break.   



 
 

 

10h35 às 12h20 – PAINEL 4: PARCERIAS ENTRE OS SETORES PÚBLICO E 

PRIVADO PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS TECNOLÓGICAS. 

PALESTRANTES:  

1. Ramon Salabert – Presidente da  22@Network/Barcelona/ Espanha; 
2. Heygle de Paula – Stastup Brasil 
3. Rosileide Vieira Rodrigues – Associação Brasileira de Startups 
4. Vargas – Coca-cola do Brasil 

 
OBJETIVO: É possível identificar algumas limitações ou dificuldades ainda que 

persistam e podem nos distanciar dos demais países na busca pela 

competitividade. Um dos desafios é cultivar um ambiente favorável para 

promover a inovação. Uma boa parceria é sinal de ideias inovadoras, de 

credibilidade no negócio e estabelecer uma parceria estratégica é propor à 

outra companhia – seja concorrente, fornecedora ou de ramo diferente – um 

relacionamento em que ambos os lados se beneficiem na capacidade de 

inovar, sendo este um fator determinante para a competitividade. 

 MODERADOR: Olinda Marinho – Uninorte  

RELATORA:  Daniel Dias Filho – Uninorte  

 

 


