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A indústria vem passando por transformações cada vez mais rápidas e a ampliação dos investimentos em inovação 
é uma opção para o Brasil não ficar para trás. Deborah Wince Smith, presidente do Conselho de Competitividade 
dos Estados Unidos, apontou que o setor industrial seguirá uma tendência mundial no caminho da manufatura 
avançada, como exemplo citou a empresa Embraer que se encontra na direção da 4º revolução industrial.

Para Deborah “A manufatura avançada não vai desaparecer. Ela é segura, é irreversível. A Embraer é um exemplo disso. 
Mas o Brasil precisa investir mais em pesquisa e desenvolvimento. É necessário ter foco no talento”. Acrescentou ainda 
que é preciso “focar no investimento em pessoas e em como elas lidam com a inovação e com o sistema de inovação”. 

De acordo com o reitor da Escola de Negócios da Universidade de Cornell, Soumitra Dutta, depende do setor privado 
a adoção de “escolhas certas” para impulsionara inovação no Brasil. Além disso, reforçou a importância da presença 
do setor público nessa agenda. “Não se pode diminuir o investimento em pesquisa e desenvolvimento. A iniciativa da 
China é fantástica, por meio de muito investimento em inovação. A participação do governo também é uma necessidade. 
Todos os países que estão à frente na agenda da inovação contam com uma grande participação do governo”, frisou.

DIGITALIZAÇÃO E AUTOMAÇÃO - Para os especialistas Peter Post e Steven Ashby, o aumento da 
eficiência energética, a redução dos custos de manutenção e o conhecimento – a partir de dados precisos 
– sobre a performance operacional dos produtos ao longo de toda sua vida útil, são apenas algumas 
aplicações do que se convencionou chamar de Indústria 4.0. Ambos falaram sobre como a digitalização na 
manufatura e a automação podem resultar em ganhos para a indústria e principalmente para a sociedade.

Fonte: Portal da indústria

Manufatura avançada transforma indústria mundial

Empresas alagoanas 
estiveram entre as mais 
inovadora do Brasil em 
final do PNI
A edição 2016/2017 do Prêmio Nacional de 
Inovação (PNI) teve seus vencedores reconhecidos 
no dia 26 de junho , onde as três empresas alagoanas: 
nor Norvinco, Prisco Ambiental e Destak Magazine, 
concorream com outras empresas brasileiras na 
disputa pelo prêmio. O prêmio recebeu um total de 
3.487 inscritos, dos quais saíram 34 empresas finalistas 
que chegaram à última etapa da edição. 

Confira as modalidades e categorias que as empresas 
concorreram. 

Fonte:premiodeinovacao

PRISCO AMBIENTAL
Finalista na modalidade 

Micro e Pequena Empresa 
e nas categorias Inovação 

de Produto e Gestão da 
Inovação

DESTAKE MAGAZINE
Finalista na modalidade 

Micro e Pequena Empresa 
ALI e na categoria 

inovação organizacional

NORVINCO
Finalista na modalidade 

Média Empresa e nas 
categorias Inovação em 
Processos e Gestão da 

Inovação
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Empresas realizam workshop de ideação

O desenvolvimento de inovações é uma atividade colaborativa, fundada no conhecimento e na criatividade 
das pessoas. Por esse motivo, o Instituto Euvaldo Lodi - IEL/AL entende que a capacidade das empresas e 
de seus colaboradores e a inteligência coletiva constituem fontes privilegiadas de conhecimento e ideias 
para inovações que apresentem soluções novas ou significativamente melhores para as necessidades dos 
usuários – internos e externos – e, consequentemente, que gerem mais valor para a empresa e a sociedade.

Desta forma, o IEL/AL, através do processo de referência em gestão da 
inovação, propõe o desenvolvimento de workshop de ideação em cada 
empresa participante do projeto. 

O objetivo é a Identificação e estruturação das oportunidades de 
inovação da empresa, a partir de um problema identificado pelo grupo de 
gestão da inovação (GGI). 
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