
 

PROGRAMA PROMOVE INOVAÇÃO
CNI. Projeto visa estimular indústria a se manter competitiva

Criado para estimular a indústria 
brasileira a se manter competitiva, por 
meio do desenvolvimento de projetos 
inovadores, além de capacitar e inserir 
jovens profi ssionais no mercado de 
trabalho, o programa Inova Talentos 
já coleciona casos de sucesso em 
Alagoas. A iniciativa é da Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), por meio 
do Instituto Euvaldo Lodi (IEL), em 
parceria com o Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científi co e 
Tecnológico (CNPq/MCTI). 

Na Cerutti Engenharia, a experiência 
foi tão exitosa que virou um livro, 
intitulado Como aumentar a 
produtividade no canteiro de obras. 
O empresário Gelson Cerutti, do 
ramo da construção civil, ressalta que 
o projeto é benéfi co não apenas para 
a empresa, mas para o mercado em 
geral.

O programa é um agregador de valor 
tanto para a empresa que adere quanto 
para a equipe que exerce as atividades 
de inovação. Dentre os benefícios, 
a capacitação e desenvolvimento 
dos profi ssionais são pontos-chave 
entre a idealização e a concretização 
de projetos elaborados por equipes 
visionárias, declara.

Os estudos em inovação e aumento 
de produtividade na Cerutti 
Engenharia foram desenvolvidos pela 

engenheira Janine Gineli. O projeto 
conseguiu aumentar a produtividade 
dos profi ssionais no canteiro de obras 
por intermédio de estudos, registros, 
pesquisas, desenvolvimento de novas 
técnicas, materiais e equipamentos.

Com isso, alcançamos mais efi ciência 
à empresa, não somente no que se 
refere a tempo, custo e satisfação 
do cliente. Conseguimos, além 
disso, servir de inspiração para que 
empresários, engenheiros e gestores 
das empresas brasileiras possam 
também explorar esse estudo sobre a 
produtividade, a fi m de aumentarmos 
a média nacional, diz a bolsista.

No caso da Copra Alimentos, 
a veterinária Carla Ferreira 
desenvolveu um óleo de coco para uso 
veterinário, criando um novo nicho a 
ser explorado pela empresa, bastante 
promissor. Segundo ela, o produto, 
já registrado no órgão federal 
responsável, já tem comprovados os 
efeitos na melhora da pelagem, peso e 
cicatrização de lesões em pele.

[O Inova Talentos] é uma parceria que 
ajuda as empresas a crescerem e a 
inovar, destacou o diretor da Copra 
Alimentos, Hélcio de Oliveira.

Com a Associação das Empresas 
do Mercado Imobiliário de Alagoas 
(Ademi-AL) não foi diferente. 

A engenheira bolsista Thayse 
Nunes realizou um estudo sobre o 
desempenho acústico de diferentes 
sistemas construtivos utilizados 
pelas construtoras, para verifi car se 
atendiam à Norma de Desempenho 
15.575, de 2013, que estabelece um 
desempenho acústico mínimo para as 
paredes dos prédios.

Após ver uma apresentação do IEL 
sobre o Inova Talentos, nós vimos uma 
oportunidade. Tínhamos um projeto 
que é de necessidade do mercado, 
para que as construtoras e projetistas 
tivessem um indicativo de como 
estávamos em relação à norma. O 
pessoal do IEL nos apoiou e pudemos 
dar início ao desenvolvimento do 
projeto, explicou o engenheiro civil 
Marco Antonio Rodrigues, que foi 
tutor de Thayse durante o projeto.

Quando uma empresa alagoana 
entra para o Inova talentos se 
junta a grandes marcas como Fiat e 
Boticário. Todos temos a ganhar com 
essa parceria, pois teremos bolsistas 
trabalhando novas ideias nas mais 
diversas áreas, contribuindo para 
inserir a inovação na indústria e elevar 
a competitividade, ressalta Eliana Sá, 
coordenadora de Inovação e Pesquisa 
do Sistema Federação das Indústrias 
do Estado de Alagoas.

Fonte: Gazetaweb
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Evento na ADEMI apresenta estudo sobre o desempenho acústico.
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APOIO

O QUE FAZER EM ÉPOCA DE CRISE? 
CONSULTOR DÁ DICAS E O MERCADO DÁ 

EXEMPLOS

Ao mesmo tempo, a inovação, que tem um tempo de 
“maturação”, costuma ser um trunfo para as empresas. Para 
Valter Pieracciani, consultor em gestão da inovação e sócio-
fundador da Pieracciani, “Quando a economia retoma o vigor, 
quem tem as inovações prontas para colocar no mercado 
tende a ganhar market share”.

Para inovar, ele recomenda mirar em dois movimentos 
importantes  em tempos difíceis:  “caber no bolso do 
consumidor e entregar algo que ele precisa e identifi ca 
como valor”. Com a contenção de gastos, uma saída 
sugerida por Pieracciani para atrair o consumidor é oferecer 
embalagens menores. A Laticínios Regina, por exemplo, 
lançou recentemente seu Queijo Reino dividido ao meio e 
acondicionado em meia lata. O objetivo é oferecer o mesmo 
queijo com tamanho reduzido e menor valor de compra.

Já a Piracanjuba lançou no fi m do ano passado a manteiga 
em apresentação de 100g. O produto, segundo a marca 
sexagenária, visa “atender, principalmente, as pessoas 
solteiras e o novo perfi l da família brasileira, que está mais 
enxuto”. A Tirol, por sua vez, acaba de apresentar novas 
embalagens para seus queijos fatiados prato e mussarela – 
não em tamanho reduzido, mas agora com abre fácil -, também 
buscando facilitar a vida do consumidor. 

Fonte: Revista Leite & Derivados

DATA: 08 e 09 de junho
HORA: 18h às 22h

LOCAL: Casa da Indústria - 1º andar

CARGA HORÁRIA: 8h

INVESTIMENTO: R$ 200,00

INSCRIÇÕES: www.al.iel.org.br
OBJETIVO: Disseminar a cultura de Inovação nos diversos 
ambientes produtivos a partir da abordagem dos conceitos, e 
apresentar caminhos para que as empresas inovem em tempos 
de crise e elevem sua competitividade. 

+Informações:
nucleodepesquisa@al.iel.org.br

(82) 2121-3079 / 2121-3085

CAPACITAÇÃO

INOVAÇÃO X RECESSÃO

Em tempos de crise, é essencial investir em 
inovação. Nesse período, o mercado geralmente 
se reorganiza e diversas oportunidades emergem.

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) lançou no dia 
12 de maio a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação 
(Encti) 2016-2019. A estratégia objetiva o fortalecimento do Sistema 
Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCTI) como quesito 
indispensável para o Brasil dar um salto no desenvolvimento científi co 
e tecnológico, bem como elevar a competitividade de produtos e 
processos estabelecidos em parceria com a comunidade científi ca e 
o setor produtivo.

Para isso, coloca como pilares a promoção da pesquisa científi ca 
básica e tecnológica; a modernização e ampliação da infraestrutura de 
CT&I, a ampliação do fi nanciamento para o desenvolvimento da CT&I; 
a formação, atração e fi xação de recursos humanos; e a promoção da 
inovação tecnológica nas empresas. Para cada um desses pilares, são 
indicadas ações prioritárias que vão contribuir para o fortalecimento 
do SNCTI, considerado o eixo estruturante. Levando dessa forma 
a posicionar o Brasil entre os países com maior desenvolvimento 
em CT&I; aprimorar as condições institucionais para elevar a 
produtividade a partir da inovação; reduzir assimetrias regionais na 
produção e no acesso à CT&I; desenvolver soluções inovadoras para 
a inclusão produtiva e social; e fortalecer as bases para a promoção do 
desenvolvimento sustentável. 

Assim, a Encti 2016- 2019 (que substitui a estratégia vigente 
desde 2012) levanta 11 áreas prioritárias estratégicas. São elas: 
aeroespacial e defesa; água; alimentos; biomas e bioeconomia; 
ciências e tecnologias sociais; clima; economia e sociedade digital; 
energia; nuclear; saúde; e tecnologias convergentes e habilitadoras. 
A proposta é direcionar investimentos para essas áreas com 
consistência e coerência para potencializar os resultados.  

Fonte: MCTI

ESTRATÉGIA NACIONAL DE CIÊNCIA, 
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 2016 – 2019

FACILITADOR: Lucas André Ajala Sorgato, possui graduação e 
mestrado em Economia pela UFAL e MBA Executivo em Finanças 
pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais. 
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