Uma plataforma de colaboração e negócios
criada para o setor energético

www.innovarpel.org

Com a Innov@arpel a sua
empresa terá um novo canal de
comunicação e relacionamento
onde difundir sus novidades e
inovações, sejam elas tecnológicas
ou de gestão.
A Innov@arpel é uma plataforma virtual desenvolvida
pela ARPEL com o objetivo de promover a interação
entre os fornecedores de soluções tecnológicas
(centros de P&D, universidades, fornecedores de
bens e serviços) e as empresas operadoras do setor
energético. A Innov@arpel aproxima a oferta da
demanda por inovação e tecnologia de qualquer
lugar do mundo. Com a Innov@arpel a sua empresa
terá um novo canal de comunicação e
relacionamento onde difundir suas novidades e
inovações, sejam elas tecnológicas ou de gestão.
Através de uma conta corporativa, os usuários têm
aceso a todas as funcionalidades da plataforma.
Existem 3 tipos de contas, que se diferenciam pelo
número de usuários solicitados, atendendo assim, as
necessidades de cada organização.

Operadores
‧ Aproximação com o setor produtivo.
‧ Ajuda para “monetizar” os projetos de P&D.
‧ Publicação de patentes, papers e outros trabalhos
técnicos.
‧ Estágios.

Fornecedores de tecnologia
‧ Projeção regional e internacional do negócio.
‧ Interação com empresas operadoras, que
representam mais de 90% das atividades do
upstream e downstream na América Latina e no
Caribe
‧ Conhecimento das necessidades da indústria.

Centros de P&D e Universidades
‧ Acesso facilitado e massivo à informação sobre
tecnologias inovadoras existentes ou em
desenvolvimento.
‧ Início de contatos e geração de alianças com outros
membros.
‧ Uso de novas tecnologias para melhoria da
competitividade.
‧ Conexão e desenvolvimento técnico de jovens
profissionais.
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A ARPEL é uma associação sem fins lucrativos que
nucleia empresas e instituições do setor petróleo, gás e
biocombustíveis na América Latina e no Caribe.
Atualmente seus sócios representam mais de 90% das
atividades do upstream e downstream na região.

www.arpel.org

