
A IMPORTÂNCIA DA INOVAÇÃO NAS MPE’s DE SUCESSO 

Empresas  apoiadas pelo IEL são destaques em Evento de 
Encerramento do Projeto de  Gestão da Inovação Empresas Industriais 

As empresas Illa Sorvetes e Zebu Minas 
apresentaram os resultados  da consultoria no evento. 
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Boletim da Inovação 

Em Alagoas, o projeto foi executado em duas 

etapas. Primeiro, vinte empresas foram atendidas, 
fechando o primeiro ciclo; depois, mais vinte.  

Entrega de certificado Illa Sorvetes e Zebu Minas 

Eliana Sá (Fiea) Claúdio Astarec (Palestrante) 

40 empresas alagoanas foram beneficiadas 

Quando falamos no 

crescimento das empresas e em 
torná-las mais competitivas, a 
Gestão de Inovação (GI) é um 
elemento essencial ao 
desenvolvimento de estratégias 
efetivas para que as empresas 
elevem seus resultados, e a cada 
dia, negócios de pequeno porte 
têm se conscientizado sobre a 
importância e os impactos da 
gestão da inovação.  

Para tratar desse tema e 
mostrar casos de sucesso, a 
Federação das Indústrias do Estado 
de Alagoas junto ao Sebrae/AL 
realizaram um evento de 
encerramento (21/03) do Projeto de 
Gestão da inovação para Micro e 
Pequenas empresas Industriais 
proposto pelo Convênio CNI/Sebrea 
46/2014 e apresentou casos de 
sucesso no Estado. 

A ação marcou a 
finalização das atividades da 

segunda turma de micro e 
pequenas empresas industriais 
atendidas pela consultoria de 
Gestão da Inovação do Instituto 
Euvaldo Lodi de Alagoas (IEL-AL) que 
desenvolveu os as consultorias 
através de um processo de 
referência em Gestão da inovação 
com aplicação das melhores 
práticas.    

 

“No nosso caso, foi a missão que mudou. Através do 
trabalho do IEL, dessa consultoria, descobrimos a verdadeira 
missão da empresa: fabricar felicidade. Depois disso, veio 
todo um conceito, todo um trabalho e hoje realmente a 
gente acredita que fabrica felicidade, não sorvetes e 
picolés”, disse.  

Sócio, Douglas Diniz 

“O programa nos ajudou a mudar. Nosso desafio foi 
mudar a cultura das pessoas, porque, para inovar, é preciso 
estar com toda a equipe engajada no processo. Mudar 
também foi nossa maior vitória”, 

Diretora Comercial, Patrícia Ferreira. 

processo de 

referência  

•  Para saber mais sobre os avanços proporcionados pelo projeto 

entre em contato com o IEL-AL pelo telefone: (82) 2121-3079. 
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DIAGNÓSTICO GRATUITO: Avalie o nível de 

maturidade da sua empresa em Lean Office.  

Foi lançado, neste mês de abril, no portal do indústria/IEL o "Diagnóstico 
de maturidade em Lean Office" . O diagnóstico foi desenvolvido para 
avaliar o nível de maturidade da empresa em Lean Office e o seu 
resultado ajudará as empresas a determinar ações que visam diminuir 
desperdícios administrativos e agilizar os processos de gestão. Acesse o link e  

tenha seus diagnóstico 
gratuito: 

https://bit.ly/2DqDVW3 

VOCÊ SABIA QUE          DE TODO 

TRABALHO REALIZADO NO 

ESCRITÓRIO É DESPERDÍCIO? 

90% 

DESPERDÍCIO • Conversão de formatos 
• Informações discrepantes 
• Informação sem uso 
• Conferência manual de 

informação do sistema 
• Ausência de dados 
• Reinserir informações 
• Informações redundantes 
• Informação indisponível 
• Informações incorretas 

ou incompletas 
• Informações confusas 
• Informações 

desconhecidas 
• Informação desnecessária 

 

  

NAS INFORMAÇÕES 

• Interrupções 
• Condições físicas  

inapropriadas 
• Desorganização  

 

NO AMBIENTE 

• Reuniões improdutivas 
• Baixa utilização dos 

talentos  da equipe 
• Falta de treinamento 
• Falta de feedback 
• Conflito não tratado 
• Reaprendizados 
• Turnover 
• Papéis e 

responsabilidades sem 
clareza 

 

NAS PESSOAS 

• Gargalos 
• Barreiras de comunicação 
• Competição dentro da 

organização 
• Excesso de funcionalidades 
• Sistemas não compatíveis 
• Trabalho incompleto 
• Hierarquia rígida 
• Procurar dados e informações 
• Assinaturas 
• Complexidade desnecessária 
• Informação desnecessária 
• Esperas / Atrasos 

 

NO PROCESSO 

Método de eliminação de desperdícios nos processos administrativos, a partir do uso de 
ferramentas inovadoras, o Lean Office gera resultados positivos e é direcionado para as empresas 
que buscam agilizar seus processos, reduzir os custos operacionais e implantar um sistema de 
melhoria contínua para atuarem em mercados de alta competitividade. 

As empresas preenchem o formulário do diagnóstico direto no portal e 
recebem o resultado da avaliação gratuitamente no e-mail 
cadastrado.  


