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São Paulo, 22 de agosto de 2016

Prezado Empresário/Empreendedor
Ref.: Aceleração de empresas inovativas versão 2016/2017
A AGÊNCIA USP DE INOVAÇÃO informa que estão abertas as inscrições para a ACELERAÇÃO DE
EMPRESAS INOVATIVAS VERSÃO 2016/2017.
Serão selecionadas 30 empresas para participar de um projeto que durará oito meses, iniciando em
outubro de 2016. O objetivo do projeto é catalisar o setor de inovação dessas empresas, com o apoio de
seus próprios colaboradores.
Cada empresa escolhida passará por uma análise de seu potencial tecnológico. Em seguida, será
formulado um diagnóstico SWOT (forças, fraquezas, oportunidades e ameaças). A partir deste
diagnóstico, a empresa irá desenvolver sua estratégia de inovação e executar os passos necessários
para consolidar sua equipe de inovação.
Ao término do projeto, espera-se que todas as empresas tenham elaborado uma proposta para um
projeto PIPE para a FAPESP, além de ter formalizado todos os processos internos relacionados com a
inovação.
As cinco empresas participantes, que apresentarem melhor desempenho neste processo, receberão um
diploma por este mérito.
A participação das empresas escolhidas é gratuita. Entretanto, pelo menos dois colaboradores de nível
superior da empresa precisarão passar por um treinamento semipresencial (curso GEPITGerenciamento e Execução de Projetos de Inovação Tecnológica versão 3). O treinamento ocorrerá em
paralelo com as atividades da competição. Como se trata de um curso USP/Agencia USP de Inovação, o
treinamento dará direito a um certificado de aperfeiçoamento emitido pela USP. Mais detalhes sobre o
curso podem ser obtidos em www.fdte.org.br.
A empresa candidata deve preencher o formulário que segue no link abaixo até o dia 09 de setembro.
Os resultados serão divulgados no dia 16 de setembro.
Link:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftS0h-NdSqanKCLgSvlX91-S59RCVsEJ8D-ALq96Pyef4jjQ/viewform
As inscrições finais, para os selecionados, deverão ser feitas através da FDTE até o dia 23 de setembro.
Contando com sua participação e sucesso nesta iniciativa inovadora

Atenciosamente

Vanderlei Salvador Bagnato
Agencia USP de Inovação
Coordenador
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