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O Catálogo de Empresas Inovadoras apresenta o contato de 

todas as empresas participantes dos diversos Núcleos dos 

Programas NAGI PG e Inovação Tecnológica executados pela 

FIESP, CIESP, USP, SENAI SP e parceiros.

Catálogo de Empresas Inovadoras
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•Endereço: Site de Inovação da FIESP

http://apps2.fiesp.com.br/Inovacao/Catalogo

Cerca de 300 empresas 

paulistas inovadoras estão 

disponíveis no Catálogo



No Catálogo é possível encontrar as Empresas Inovad oras 
nos Campos de Busca ...
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Link para 
Catálogo de 
Empresas
Inovadoras

Campo de 
Busca Geral

Campos de 
Busca Por 

Setor e 
Núcleo



... para fazer contato para Negócios ou obter inform ações 
sobre Projetos de Inovação em Desenvolvimento.
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Digite o nome da Empresa, ou 
Produto/Serviço ou Projeto de Inovação 

que está procurando

Os Contatos , 
Produtos/Serviços e 

Projetos de 
Inovação em 

andamento das 
Empresas 

pesquisadas 
aparecem e podem 

ser impressos



Para aparecer no catálogo é preciso atualizar as in formações 
do cadastro de sua Empresa ...

2

Faça o login e atualize as informações de 
sua empresa



...  coloque as informações da empresa, como os pro dutos e 
serviços oferecidos e os projetos de inovação em an damento
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Coloque os produtos /serviços oferecidos 
por sua empresa e os projetos de 

inovação que estão em andamento ou 
pretende executar

Assim, outras 
empresas poderão 

identificar possíveis 
negócios ou  parcerias 
tecnológicas com sua 

empresa



Atualize outras informações de sua Empresa, como lo go, site, 
telefones e contatos
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Aproveite a atualize todos as informações 
de contato de sua empresa, incluindo  

logomarca, site e telefone

Sua empresa somente parecerá no 
Catálogo de Empresas se o campo 

catálogo estiver selecionado 

Acrescente  o contato que deseja 
que apareça no catálogo e 

selecione “principal”.

O contato que irá aparecer no catálogo 
(nome, e-mail e telefone) é o que está 

assinalado no cadastro como Principal. 



Pronto! Sua Empresa está no Catálogo de Empresas 
Inovadoras da Fiesp/Ciesp/SenaiSP/USP
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Mantenha seu 
cadastro sempre 

atualizado e apareça 
para outras 

300 empresas 
inovadoras.

Bons 
Negócios!



Núcleo de Apoio à Gestão da Inovação 
da Cadeia de Petróleo e Gás do Estado de São Paulo

Dúvidas e Ajuda: Egídio Zardo Jr –Fiesp

Telefone: 11 35494520 Email: egidio.zardo@fiesp.com
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