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O MEI Tools,  é uma publicação 
atualizada regularmente, que 
surgiu  de um esforço da MEI, de 
reunir um conjunto de modelos e 
soluções para superar os desafios 
encontrados no ambiente de 
inovação, especialmente aqueles 
que tratam de financiamento, 
recursos humanos e inserção 
global das empresas. 

Com objetivo de disseminar 
informações sobre ferramentas 
de  promoção à inovação, a 
iniciativa também busca otimizar 
ferramentas já existentes e a 

construção de novos arranjos.

Projetos de apoio à formação e 
atração de recursos humanos 
qualificados para a indústria 
(Inova Global e Inova Talentos), 
criação de competências em 
gestão da inovação (Chamada 
Nacional de Projetos CNI-
SEBRAE e Consultoria em Gestão 
da Inovação), financiamento de 
projetos de inovação empresariais 
(Edital SENAISESI de Inovação), 
entre outros, são instrumentos 
geridos pelo Sistema Indústria e 
apresentados  no documento.

A publicação conta ainda com  a 
disseminação de informações 
acerca de ferramentas de apoio 
a inovação disponibilizadas por 
instituições parceiras como o 
Sebrae, BNDES, FINEP, Embrapii, 
FAPs, Apex-Brasil, Capes e CNPq.

Link da publicação: http://
www.portaldaindustria.com.br/
publicacoes/2017/2/mei-tools-

ferramenta-para-promover-inovacao-
nas-empresas/

de máquinas, equipamentos ou laboratórios, desde que não sejam de propriedade da empresa 
inovadora e/ou da MGE e que o valor de locação seja aquele praticado no mercado; aquisição de 
insumos e matéria-prima necessários ao projeto; contratação de serviços técnicos especializados 
(inclusive de consultoria), entre outros. 

O Instituto Euvaldo Lodi – AL, empresa contrata pela Casa Viva Arquitetura Sustentável, desenvolveu 
o projeto  “Eficiência do Sistema de Fabricação de Blocos de Concreto Celular” que esteve entre os 
aprovados. 

O Edital Sebrae 01/2016 tem como objetivo apoiar projetos 
empresariais de inovação dos pequenos negócios com 
possibilidade de alto impacto que apresentam potencial de 
crescimento e elevada capacidade de se diferenciar e gerar 
valor por meio da inovação. Cada projeto receberá subsídio 
de até R$ 120 mil para ser desenvolvido.

O prazo para execução dos projetos será de 24 meses, podendo 
ser prorrogado de acordo com a solicitação e aprovação 
do Sebrae/UF. A contrapartida da empresa inovadora 
poderá envolver aquisição de máquinas e equipamentos  
comprovadamente necessários à execução do projeto; locação

Projeto desenvolvido 
pelo IEL/AL 
é aprovado no 
Edital Sebrae de Inovação
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APOIO

Primeira etapa 
concluída 

No mês de fevereiro, várias empresas receberam a 
devolutiva do diagnóstico de inovação realizado na 
primeira etapa do Projeto de Gestão da Inovação, 
dentre elas a Gold Cafés e Hubibrás. Os gestores 
foram apresentados à situação atual da empresa 
e aos próximos passos a serem executados no 
desenvolvimento de melhorias e inovações em seu 
negócio.

15 empresas já aderiram ao Projeto, dentre elas: 
Prodelar, Illa Sorvetes, Indústria Parisotto, Pão 
da Arte, Via Pão, Caleidoscópio, Corpo Leve, 
Hubibrás, Gold Cafés, Estofado Sandes,  Le’Clat, 
Movelaria RL e Leomóveis.

A Hubibrás, empresa de 
móveis planejados, vem 

atuando no município de 
Arapiraca oferecendo 

produtos de alta qualidade, 
desenvolvidos a partir 

da utilização de técnicas 
inovadoras.

Encontro Nacional do Sistema de Núcleos Estaduais de Inovação - SNEI

O encontro aconteceu nos dias 16 e 17 de fevereiro na Confederação 
Nacional da Indústria, em Brasília. O objetivo do evento era apresentar 
aos núcleos o trabalho da Mobilização Empresarial pela Inovação - MEI, 
bem como o compartilhamento de boas práticas dos seis núcleos-piloto. 

Além da validação do plano de ação para o SNE 2017-2018, os 
coordenadores do sistema de núcleos estaduais de inovação participaram 
de uma capacitação “Elaboração de Projetos para Captação de Recursos 
para Inovação”.  O sistema busca estimular empresas a fazerem 
investimentos em inovação. 

A Gold Cafés, a partir de 
sua torrefação própria de 
cafés, oferece ao mercado 
uma diversidade de grãos 
de várias regiões do país, 

prezando sempre pela 
qualidade e satisfação de 

seus clientes. 
ADESÕES AO PROJETO 
AINDA PODEM SER REALIZADAS!


