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QUER SABER MAIS SOBRE A CONSULTORIA EM GESTÃO DA INOVAÇÃO? 
Entre em contato com a nossa equipe através dos telefones (82) 2121-3079/3085 ou o e-mail 
do  nucleodeinovacao@ielal.com.br 

Na noite do dia 05 de dezembro foi 

realizado a cerimônia do Prêmio 

Estadual da Qualidade e 

Competitividade – PEQ/AL, promovido 

pelo Movimento Alagoas Competitiva  

(MAC) em parceria com o Sebrae 

Alagoas.  

 

Essa premiação tem o objetivo de 

reconhecer as organizações  que se 

destacam na adoção de práticas de 

gestão alinhadas ao Modelo de 

Excelência da Gestão® (MEG), 
obtendo resultados que atendam às 

partes interessadas como clientes, 

fornecedores, acionistas, força de 

trabalho, comunidade e sociedade.  

 

De oito empresas vencedoras, quatro 

delas receberam a Consultoria em 
Gestão da Inovação desenvolvida 

pelo IEL/AL: CMS Engenharia, Prodelar 

e Zebu Minas foram premiados na 

categoria “Primeiros Passos para a 

Excelência” e a Caleidoscópio na 

categoria “Compromisso com a 

Excelência”.  

 

A metodologia da consultoria em 

Gestão da Inovação do IEL/AL, 

contemplou a aplicação do 

diagnóstico utilizado pelo prêmio no 

momento inicial (T0) e final (T1) da 

consultoria, o que permitiu o 

levantamento dos pontos fortes e das 

oportunidades de melhorias que 

tornam o ambiente organizacional 

mais favorável à inovação de 

produtos, serviços, processos e na 

forma de gerir a empresa. 

Posteriormente  desenvolveu e 

implementou estratégias para 

alavancar os resultados obtidos nas 

práticas de inovação. 

 

 

 

 

 

EMPRESAS PARTICIPANTES DA CONSULTORIA EM GESTÃO DA 
INOVAÇÃO GANHAM PRÊMIO ESTADUAL DA QUALIDADE 



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 Braga Vilas Boas 

 

COORDENADORA DE INOVAÇÃO E 

PESQUISA 

Eliana Maria de Oliveira Sá 
 

ELABORAÇÃO 

Núcleo de Inovação e Pesquisa 

IEL/AL 

EQUIPE TÉCNICA 

 

Eliana Sá 

Danyella Nutels Reys 

 

ESTAGIÁRIOS 
 

Laura Vitória Chagas Lins  

Lhara Maria Dias Magalhães  

Thallyson Eduardo Alves Martins  

 

 

 

IEL/AL promove orientação sobre propriedade intelectual 

para projetos submetidos no Centelha 

 
A Propriedade Intelectual está em tudo. 

Celulares, carros, roupas, queijos... Todas essas 

criações precisam ser protegidas para que sua 

utilização seja feita de forma adequada. Para 

isso existe a Propriedade Intelectual, que 

confere direitos a esses bens e protege 

empresas, inventores e artistas. 

 

Através do Núcleo de Inovação e Pesquisa 

(NIP), o Instituto Euvaldo Lodi  de Alagoas 

(IEL/AL), orienta e apoia ações de inovação, 

auxiliando inventores, empresas e 

pesquisadores no depósito e registros de 

propriedade intelectual e captação de 

recursos por meio da transferência de 

propriedade intelectual e tecnologia. 

 

Como instituição parceira do Programa 

Centelha promovido pela FAPEAL, o IEL/AL 

promoveu uma ação de orientação acerca 

de Propriedade Intelectual, a 05 ideias 

submetidas no Programa.  

Você tem uma  

IDEIA INOVADORA? 

 
 
 
Entre em contato pelos telefones: (82) 2121-3079 e 2121-3085  

ou através do e-mail do nucleodeinovacao@ielal.com.br 

O IEL pode lhe assessorar a identificar e buscar 

captação de recursos financeiros (reembolsáveis e não 

reembolsáveis) para implementar sua ideia, através da 

elaboração de um projeto de inovação. 
 

 

CONSULTORIA 

SUBSIDIADA EM 

70% * 

PROTEGER CRIAÇÕES PARA DESENVOLVER O PAÍS 


