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Sesi, Senai e Sebrae lançam Edital de 

Inovação para a Indústria 2017

Etapa de avaliação presencial do Prêmio Nacional de 

Inovação contará com empresas alagoanas

O Prêmio Nacional de Inovação tem 

o objetivo de incentivar e reconhecer 

os esforços bem sucedidos de 

inovação e gestão da inovação nas 

organizações que atuam no Brasil. 

Além de estabelecer um processo de 

autodiagnóstico capaz de permitir a 

melhoria de desempenho de inovação 

das organizações.

Empresas de diversas modalidades 

estão participando do prêmio e já 

passaram pelas etapas de cadastro, 

autoavaliação e validação virtual. Na 

próxima etapa, avaliação presencial, 

avaliadores irão visitar as instalações 

das empresas, registrar evidências 

e revisar as notas, por fim serão 

revisadas as justificativas e os 

comentários do perfil de inovação e 

adequação de respostas. 

Em Alagoas, cinco empresas foram 

selecionadas para participar da etapa 

de avaliação presencial, são elas: Plus 

Agência Digital (ALI), Expand Soluções 

(ALI), Destak Magazine (ALI), Prisco 

Ambiental (pequeno porte) e Norvinco 

(médio porte).

Para mais informações: 
www.premiodeinovacao.com.br

Inovar é fundamental para a 

competitividade da indústria brasileira. 

O Edital de Inovação para a Indústria é 

uma iniciativa que valoriza essa prática, 

financiando o desenvolvimento de novos 

produtos, processos e serviços inovadores.

COMO PARTICIPAR?

As empresas podem enviar propostas 

durante todo o ano. Os resultados são 

anunciados periodicamente e as ideias 

reprovadas podem ser aprimoradas e 

reenviadas.

QUEM PODE PARTICIPAR?

Empresas do setor industrial brasileiro de 

todos os tamanhos, inclusive startups de 

base tecnológica.

QUAIS SÃO OS DESAFIOS EXTRAS?

Na categoria C (empreendedorismo 

industrial), investidores, grandes e médias 

empresas propõem desafios para serem 

solucionados por PMEs e startups.

QUANTO SERÁ DISPONIBILIZADO?

SEBRAE, SENAI e SESI vão disponibilizar 

R$ 53,6 milhões divididos em projetos de 

até R$ 400 mil.

QUAIS SÃO AS MODALIDADES?

• Inovação Tecnológica para Grandes e 

Médias Empresas;

• Inovação Tecnológica para Micro e 

Pequenas Empresas, MEI e Startups;

• Empreendedorismo Industrial - Inovação 

na Cadeia de Valor;

• Inovação em Segurança e Saúde no 

Trabalho e Promoção da Saúde;

• Inovação Setorial em Segurança e Saúde 

no trabalho e Promoção da Saúde;

• Empreendedorismo Industrial em 

Segurança e Saúde no Trabalho e 

Promoção da Saúde.

Para mais informações: http://www.
portaldaindustria.com.br/senai/canais/

edital-de-inovacao-para-industria/conheca-
o-edital-de-inovacao/

O IEL/AL dispõe de consultoria 
especializada na elaboração de 
projetos de inovação. Para conhcer 
a proposta de consultoria do IEL/
AL entre em contato pelos telefones 
abaixo:

(82) 2121-3079 / (82) 2121-3085

nucleodeinovacao@al.iel.org.br

 



FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO 
ESTADO DE ALAGOAS – FIEA

PRESIDENTE
José Carlos Lyra de Andrade

1º VICE PRESIDENTE
José da Silva Nogueira Filho

DIRETOR EXECUTIVO
Walter Luiz Jucá Sá

GERENTE UNITEC
Helvio Braga Vilas Boas

INSTITUTO EUVALDO LODI – IEL

DIRETOR REGIONAL
José Carlos Lyra de Andrade

SUPERINTENDENTE
Helvio Vilas Boas

COORDENADORA DE INOVAÇÃO E 
PESQUISA
Eliana Maria de Oliveira Sá 

ELABORAÇÃO
Núcleo de Inovação e Pesquisa IEL/AL

EQUIPE TÉCNICA

Bruna P. Cerqueira Pedrosa de Oliveira
Danielle Ferreira de Melo
Danyella Nutels  Reys
Larissa de Amorim Fernandes
Lucas André Ajala Sorgato

APOIO

Acesse o diagnóstico 
disponibilizado online pelo IEL 

e saiba mais sobre as forças 
do seu negócio e o que é 

necessário melhorar.

A etapa “Política e Estratégia de Inovação” 
objetiva definir o direcionamento estratégico 
e as expectativas da empresa com a adoção das 
práticas de Gestão da Inovação, baseando-se em 
forças de mudanças mercadológicas, sociais e 
tecnológicas. 

Umas das atividades dessa etapa, realizada no 
ambiente interno das empresas em conjunto com 
o grupo de gestão da inovação, foi a aplicação da 
ferramenta de design thinking Business Model 
Canvas. Conhecida como Canvas, a ferramenta 
permite a estruturação e alinhamento do modelo 
de negócio na perspectiva de nove blocos: 
segmento de clientes, estrutura de custos, 
parceiros principais, proposta de valor, recursos 
principais, relacionamento com o cliente, fontes 
de receitas, canais e atividades chave.

http://inovacaoiel.herokuapp.com/

O IEL disponibiliza ferramentas 
e práticas desde as fases mais 
preliminares até a captação de 
recursos para desenvolvimento 
de projetos inovadores.

Projeto de Gestão 
da Inovação 
para Micro e Pequenas Empresas Industriais

Convênio CNI Sebrae nº46/2014 Realização

Terceira etapa do projeto: empresas desenvolvem o modelo de 
negócio através da ferramenta Business Model Canvas

ANALISE A  
CAPACIDADE 
DE 
INOVAÇÃO 
DE SUA 
EMPRESA
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