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Empresa alagoana voltada para soluções no tratamento sustentável de águas residuais (que já implantou 
microestações para tratar uma das línguas sujas na orla de Maceió).

Modalidade: Micro ou pequena empresa 
Categorias: Produto e Gestão da Inovação

PRISCO AMBIENTAL

DESTAK MAGAZINE

NORVINCO

Alagoana que desenvolve embalagens no Distrito Industrial Governador Luiz Cavalcante.

Modalidade: Média empresa 
Categorias: Processos e Gestão da Inovação

Caso de sucesso no varejo de Marechal Deodoro que já emprega hoje 36 colaboradores.

Modalidade: Micro ou pequena empresa ALI
Categoria: Organizacional

Fonte: agendaa

ALAGOAS É O ESTADO DO NORDESTE COM MAIS EMPRESAS 
FINALISTAS EM PRÊMIO NACIONAL DE INOVAÇÃO

O Prêmio Nacional da Inovação, um dos prêmios mais importantes no que diz respeito à inovação no país, apontou 
Alagoas, na edição deste ano, como o estado do nordeste com maior número de empresas finalistas no prêmio.

Coordenado pelo movimento Mobilização Empresarial pela Inovação (MEI) e realizado pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI) e pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), o 
prêmio recebeu um total de 3.487 inscritos, dos quais saíram 34 empresas finalistas que chegaram à última 
etapa da edição. Os finalistas disputarão R$ 900 mil pré-aprovados no Edital de Inovação para a Indústria.

Alagoas lidera na região nordeste com três empresas finalistas, sendo que duas delas concorrem em mais de 
uma categoria. Após Alagoas, o estado do nordeste com mais finalistas foi a Bahia, com 2 empresas na etapa final, 
seguida pelo Ceará, com uma empresa finalista (os outros estados do nordeste não tiveram nenhuma empresa 
na final). Em todo país, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul foram os estados com o maior número de 
finalistas. 

Os vencedores serão conhecidos no dia 26 de junho, na véspera da abertura da 7ª edição do Congresso Brasileiro 
de Inovação, em São Paulo. 
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Realização

Projeto de Gestão da Inovação 
para Micro e Pequenas Empresas Industriais

Empresas recebem caixa para depósito de ideias

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.

Por isso, as empresas participantes do projeto iniciarão a etapa  de 
promoção à participação e contribuição da força de trabalho nas 
atividades inovativas da empresa e estruturação do processo de 
ideação e geração de ideias. A etapa contará com atividades como: 

- Estruturação de canais de participação;
- Priorização de ideias;
- Workshop de ideação;
- Implementação de processo contínuo de geração de ideias. 

A caixa para depósito de ideias servirá como canal de participação onde 
todos os colaboradores poderão participar.
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