
Edição 38 
Março de 2019 

 
 

 

Benchmarking de cooperação 

Estabelecer uma parceria, compartilhando informações 

de seus processos com outra empresa.  

Benchmarking de funcional 

Comparar os processo de trabalho com outras 

organizações. 

Benchmarking interno 

Buscar pelas melhores práticas adotadas dentro da 

própria empresa. 

Analisar minuciosamente as práticas adotadas pela concorrência, 

visando superá-la. 

Benchmarking competitivo 

Tipos de Benchmarking 

É uma das mais relevantes estratégias para aumentar sua eficiência. Pode ser traduzido 

como “ponto de referência”. Trata-se um minucioso processo de pesquisa que permite 

aos gestores compararem produtos, práticas empresariais, serviços ou metodologias 

usadas pelos rivais, absorvendo algumas características para alçarem um nível de 

superioridade gerencial ou operacional.  

O QUE É BENCHMARKING? 

O Programa de Imersões da MEI é um benchmarking para executivos e empresários brasileiros estarem em 

contato com o que há de mais atual e disruptivo no mundo. 

Com roteiros exclusivos, que dão acesso aos mais avançados projetos de tecnologia, infraestrutura pra 

pesquisa e desenvolvimento, modelos de negócio e financiamento para a indústria, além da possibilidade 

de estabelecer parcerias estratégicas com instituições de ponta. 

As imersões são divididas em duas fases: 

 

 

 

 

 

 

CONTATO 
(82) 2121-3079 e  2121-3085 

 nucleodeinovacao@al.iel.org.br  

IMERSÕES EM ECOSSISTEMAS DE INOVAÇÃO 

Alinhamento conceitual 
Realização de palestras, debates e estudos de caso 
conduzidos por profissionais reconhecidos, como lideranças 
empresariais, de grandes universidades, consultorias de 
atuação global, centros de PD&I de referência, think-tanks 
e oficiais de governo. 

Visitas técnicas 
Visitas técnicas a centros de PD&I de referência, sempre 
iniciadas com reuniões com os escritórios de cooperação 
com a indústria. As empresas são informadas sobre como 
colaborar com as instituições visitadas e conhecem 
infraestruturas e equipes disponíveis para cooperação. 

1 

2 



O objetivo do Programa é oferecer 

capacitações, recursos financeiros de 

subvenção econômica no valor de R$ 40 mil 

reais por empresa contemplada (oriundos da 

FINEP e da FAPEAL) e suporte para ajudar 

empreendedores a transformarem suas ideias 

em negócios de sucesso.  

 

 

 

 

 

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas (FAPEAL)  foi selecionada 

para operacionar o Programa Nacional de Apoio à Geração de Empreendimentos 

Inovadores – Centelha aqui no Estado de Alagoas 

Programa Centelha  
vai repassar recursos para 

criação de empresas 

inovadoras! 

O IEL/AL dispõe de consultoria e 

assessoria especializada para 

identificação e captação de recursos 

financeiros para inovação, por meio 

de fomentos públicos e investimentos 

privados.  
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QUER PARTICIPAR DO PROGRAMA  

CENTELHA, MAIS NÃO SABE POR 

ONDE COMEÇAR? 

CONTATO 

(82) 2121-3079 e  2121-3085 

 nucleodeinovacao@al.iel.org.br  

http://www.finep.gov.br/images/chamadas-

publicas/2018/10_12_2018_Resultado__Final-PROGRAMA_CENTELHA.pdf 


