




#QUEMSOMOS

A Anpei é a única associação 

brasileira multisetorial e 

independente que reúne os principais 

profissionais que praticam inovação 

ancorada em tecnologia e geração de 

negócios de alto valor agregado



Faz parte do grupo de maior abrangência e 

relevância em inovação no Brasil, em um 

ambiente de confiança que possibilita tanto 

o desenvolvimento de parcerias e 

negócios quanto a criação de uma grande e 

importante rede de contatos 

#NOSSACOMUNIDADE



#NOSSOSNÚMEROS

33 anos
de Associação

R$ 720bi
faturamento dos associados

R$ 1,68bi
em incentivos para inovação 

defendidos por ano

60% 
do investimento privado em P,D&I

+ 20.000 
contatos ligados à inovação

50% 
da carteira de investimento em 

inovação do BNDES

+ 3.500
PMEs sensibilizadas a inovar

15
startups internacionalizadas

+ 850
participantes nos comitês temáticos



O maior evento dedicado à 

inovação do Brasil

#CONFERÊNCIAANPEI



#CONFERÊNCIAANPEI

Fórum privilegiado para o encontro de 

representantes de empresas, agências do 

governo e instituições de C,T&I.



#PARTICIPANTES



#PÚBLICOALVO

Grandes empresas, startups, 

pesquisadores, órgãos do governo, 

instituições de fomento, consultorias, 

investidores e demais profissionais 

das áreas de tecnologia e inovação.



#15CONFERÊNCIARECIFE



#COMUNICAÇÃORECIFE

30 e-mails marketing pré-

conferência para a base 15000 

assinantes do mailing ANPEI

191 inserções na mídia nas 2 

semanas pré-conferência

31 inserções na imprensa 

nacional e de SNI pós-evento

54141 pessoas envolvidas nas 

publicações da ANPEI em suas 

redes durante o evento

20 notícias produzidas durante o 

evento, circulando entre os 

participantes e mailing



#COMUNICAÇÃORECIFE





#TEMA

VIVENDO A INOVAÇÃO EM 

UM MUNDO EM TRANSFORMAÇÃO

Em um mundo onde as mudanças são cada dia 

mais dinâmicas, a atenção a esses movimentos 

e aos novos conhecimentos são cruciais. 

As organizações devem identificar essas 

tendências e comportamentos para 

se adequarem ao mercado 

em movimento. 



#TEMA

A 16a Conferência Anpei de Inovação busca 

trazer para o Brasil o que há de mais atual em 

todas as áreas compreendidas pela inovação. 

O intuito é estimular e provocar os atores do 

Sistema Nacional de Inovação para os desafios 

e as oportunidades que se apresentarão no 

futuro próximo. 

VIVENDO A INOVAÇÃO EM 

UM MUNDO EM TRANSFORMAÇÃO



#PILARES



#DRIVERS



#MATURIDADEDASROTAS

O entendimento dos diferentes 

estágios de maturidade da 

inovação indica a oportunidade 

de se promover a disseminação 

de conhecimento e a troca de 

experiências das organizações.

Fonte: Elaboração Inventta a partir da metodologia Hype Cycle da Gartner. 

Gráfico ilustrativo



 Trazer experiências internacionais sobre o que há de mais atual no que se

refere a inovação, abrindo possibilidades futuras em um cenário de constantes

mudanças;

 Estimular a vivência dos participantes em tecnologias, negócios, metodologias

e temas mais disruptivos;

 Apresentar, em sessões simultâneas, cases de inovação nas organizações;

 Estimular o networking e o estabelecimento de negócios e parcerias entre os

participantes e as organizações;

 Fomentar o debate para aprimorar as políticas de P&D,I;

 Atuar de forma sinérgica nas três vértices da hélice tríplice para inovar com

mais eficácia;

 Viabilizar debates entre lideranças empresariais expressivas.

#OBJETIVOS



A Anpei e a SEDECTES - Secretaria de Desenvolvimento Econômico,

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Estado de Minas Gerais - se uniram

para realizar a 16ª edição da Conferência Anpei de Inovação, que acontecerá

durante a Feira Internacional de Negócios, Inovação e Tecnologia (FINIT) -

grande hub com importantes e consolidados eventos em um só local.

A Conferência Anpei e a FINIT são complementares no incentivo a troca de

informações, soluções e oportunidades e geração de negócios, promovendo o

intercâmbio e o incremento do que há de mais avançado em termos de

tecnologia, inovação e empreendedorismo em diversas áreas.

Parceria com o Governo de Minas Gerais

#PARCERIAFINIT



Confira, a seguir, como apoiar a 16ª Conferência Anpei de Inovação!

#APOIE

Se sua empresa possui outra proposta de patrocínio para a Conferência Anpei, estamos abertos para avaliá-la. 

Entre em contato para mais informações. 

Vera Crósta | vcrosta@anpei.org.br | (19) 99743-1759 

Contamos a com a sua participação!

* Haverá um espaço para cada 

driver, onde ocorrerão debates, 

experimentações, apresentações 

de cases.

Clique aqui e conheça os drivers

** Patrocinadores terão seus logos 

projetados em formato digital e 

possibilidade de divulgar vídeo 

institucional de, no máximo, 3 minutos.



www.anpei.org.br

+ 55 (11) 3842-3533 | + 55 (11) 3846-1334

Av. Torres de Oliveira, 76 – Jaguaré – CEP: 05347-902

São Paulo – SP


