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O IEL

O Instituto Euvaldo Lodi é uma entidade vinculada à CNI -

Confederação Nacional da Indústria. Com 101 unidades
em 26 estados e no Distrito Federal, o IEL atua no aperfeiçoamento
da gestão, capacitação empresarial, estágio, consultorias para
empresas de todos os portes, além de promover a interação
entre a indústria e os centros de conhecimento. Essa é a
contribuição para a geração de novos negócios, inovação
e, consequentemente, aumento da produtividade e

O que é o
INOVA Talentos?
É um programa que tem como objetivo ampliar o número de profissionais
qualificados em atividades de inovação no setor empresarial
brasileiro. Uma parceria IEL com o CNPq para desenvolver projetos
de inovação nas empresas e institutos privados de PD&I, qualificar
profissionais para a execução de projetos de inovação no ambiente
empresarial e ofertar aos futuros talentos vivência empresarial
para melhor atuação profissional no mercado.

competitividade da indústria
em diversos segmentos.

A QUEM SE DESTINA
• Empresas e institutos de PD&I privados que possuam
projetos de inovação
• Estudantes em último ano de graduação ou graduados em
até 3 anos

REQUISITOS PARA ADESÃO
• Estar constituído legalmente como empresa ou instituto
de PD&I privado
• Dispor de contrapartida de R$ 20.000,00
• Elaborar e submeter projeto à Chamada de Inovação
do CNPq/IEL e ser aprovado
• Indicar um colaborador da empresa para a tutoria do
profissional selecionado

PROFISSIONAIS

participar é

muito fácil.
Empresas e institutos de PD&I privados interessados em participar
devem elaborar e submeter seu projeto de inovação conforme
Chamada de Projetos CNPq/IEL. Os projetos aprovados receberão

CAPACITAÇÕES

Veja como funciona.

1. Inovação e Criatividade
2. Empreendedorismo
3. Competência Emocional
4. Gestão de Carreira
5. Negociação
6. Liderança
7. Gestão Financeira
8. Gestão de Projetos

TUTORES
1. Inovação e Criatividade
2. Técnicas de Coaching

profissionais bolsistas aptos a desenvolverem as demandas por
inovação das empresas. Os candidatos deverão se inscrever no site

PLANO DE
TRABALHO

do programa e passar pelo processo seletivo do IEL.

TUTORIA
Os talentos inovadores serão orientados por
executivos indicados pelas empresas, contemplando
a transferência de experiência e conhecimento.

CAPACITAÇÕES
Os profissionais selecionados passarão por capacitações
presenciais e a distância, totalizando 126 horas,
visando ao desenvolvimento de competências
gerenciais, comportamentais e técnicas.

Profissionais qualificados
sem experiência empresarial

Programa Inova Talentos
capacitação supervisionada

Profissionais qualificados
com mais experiência

ACOMPANHAMENTO
Os profissionais serão acompanhados por seus
tutores e pelo IEL e receberão orientações para
o desenvolvimento da carreira para o bom
desempenho do Plano de Trabalho.
PREMIAÇÃO
Os melhores profissionais serão reconhecidos
e premiados, com visitas técnicas aos melhores
centros de desenvolvimento tecnológico e de
inovação no exterior.

BENEFÍCIOS QUE PODEM FAZER TODA A DIFERENÇA
PARA EMPRESAS E INSTITUTOS DE PD&I PRIVADOS
Reforçar e ampliar as atividades de inovação na empresa e
instituto de PD&I
Formar recursos humanos qualificados, voltados para o
fortalecimento das estratégias de inovação e desenvolvimento
tecnológico das empresas
Reduzir custos com capacitação de novos talentos para o
desenvolvimento de competências comportamentais gerenciais
e técnicas voltadas à inovação
Acelerar processo de aprendizado de novos talentos egressos
da academia, com foco na dinâmica empresarial e na inovação
Preparar talentos inovadores para executar atividades PD&I,
alinhadas à estratégia do negócio
Mobilizar executivos e funcionários das organizações participantes
para tratar do tema inovação

Diferenciais do Programa
		Inova Talentos
Divulgação da demanda da empresa no Portal da Indústria
Identificação de demandas empresariais por recursos humanos para
execução do projeto de inovação
Identificação, recrutamento e seleção de recursos humanos qualificados
e adequados às necessidades do projeto de inovação
Assessoria para elaboração e validação do Plano de Trabalho do
profissional selecionado
Capacitação para o selecionado com o objetivo de aplicar o
conhecimento adquirido em sua formação acadêmica e profissional
na empresa/instituto
Capacitação para os executivos/responsáveis pelos projetos de
inovação das empresas/instituições com objetivo de prepará-los
para exercer o papel de tutor no programa
Acompanhamento dos profissionais contratados, dos projetos de
inovação e dos respectivos Planos de Trabalho
Reconhecimento e premiação dos melhores profissionais e tutores
envolvidos nos projetos de PD&I nas empresas

UMA OPORTUNIDADE ÚNICA
TAMBÉM PARA PROFISSIONAIS:
Iniciar a carreira em uma empresa estruturada que valoriza
o capital humano, a competitividade e a inovação
possibilita vivenciar a execução de projetos de inovação
no ambiente empresarial.

SAIBA MAIS
IEL – Instituto Euvaldo Lodi
inovatalentos@iel.org.br
www.inovatalentos.com.br

www.inovatalentos.com.br
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