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IEL AL organiza visita de alunos do SESI à indústrias
alagoanas através do projeto Geração Indústria
O projeto Geração Indústria é uma iniciativa
inédita concebida pelo Instituto Euvaldo Lodi –
Núcleo Regional de Alagoas (IEL/AL), em
parceria com as escolas SESI e SENAI no estado e
inspirada no projeto Indústria na Escola que teve
primeira edição realizada em 2016.
A partir da parceria exitosa do IEL/AL no projeto
Indústria na Escola ocorreram transbordamentos
que implicaram na elaboração do projeto
Geração Indústria.
O projeto levou alunos das escolas SESI
Cambona e EBEP em visitas à empresas de
diferentes setores industriais, como a Plastec, Illa
Sorvetes, Industrial Madeiras do Brasil e Krona,
imergindo-os na realidade empresarial alagoana
e praticando posteriormente através de duas
oficinas, ferramentas do desing thinking.
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Essas visitas e oficinas proporcionaram aos
alunos um ganho de conhecimento
e
experiência exponencial, e as empresas um
relacionamento
e
colaboração
com
a
educação profissional de possíveis futuros
colaboradores que através deste momento já
contribuíram com ideias potenciais de inovação.

Quatro empresas alagoanas têm suas ideias qualificadas no
Edital de Inovação para Indústria 2018
Três das quatros empresas alagoanas que tiveram suas
ideias qualificadas para a próxima fase do Edital de
Inovação para a Indústria 2018 tiveram a consultoria do
IEL AL.
As empresas qualificadas foram a Alumínia & PVC com
a ideia do “Processo de recobrimento de perfis para
indústria de esquadrias de pvc”; a Cerâmica Capelli,
com a ideia da “Fornalha ecoeficiente” e Leomóveis
com a ideia da “Bancada Inova Flex”.

O que é o Edital de Inovação para
a Indústria?
O Edital de Inovação para a
Indústria 2018, é uma iniciativa do
SENAI, SESI e Sebrae, que visa
investir até R$ 55 milhões para o
desenvolvimento de projetos em
empresas industriais de todos os
portes, incluindo startups de
base tecnológica.

Soluções para o seu projeto
DE INOVAÇÃO
O QUE É O GUIA?
O Guia é uma ferramenta de consulta
aos
instrumentos
de
apoio
ao
desenvolvimento produtivo de acordo com
o perfil e a demanda da sua empresa, com
informações atualizadas que poderão
contribuir
para
o
aumento
da
competitividade, como apoio financeiro,
apoio técnico, defesa comercial, incentivos
e desonerações, apoio à inovação e à
exportação.
BENEFÍCIOS:
Fácil acesso às informações dos
instrumentos e medidas de política industrial
disponibilizadas pelos órgãos do Governo
Federal, Estadual, Municipal e do Distrito
Federal;
Buscador de instrumentos personalizado
para empresários e empreendedores
interessados nas modalidades oferecidas
para consulta.
INVESTIMENTO:
A consulta ao Guia é pública e gratuita.
 PÚBLICO-ALVO:
Empresas nacionais.

Guia de instrumentos

 INSTRUMENTOS DE APOIO:
Plataforma online;

Os instrumentos apresentados no Guia
abrangem várias medidas de política
industrial disponibilizadas pelos órgãos do
Governo Federal, Estadual, Municipal e
Distrito Federal;
Essas iniciativas e programas se somam
para o desenvolvimento sustentável,
ampliação de mercados, adensamento
produtivo e tecnológico das cadeias de
valor e a criação e fortalecimento de
competências críticas nas empresas
industriais brasileiras.
COMO PARTICIPAR:
Acessar o site do Guia e informar
localização, setor de atividade, porte da
empresa e demanda específica e serão
apresentadas as informações detalhadas
dos instrumentos mais adequados ao
perfil especificado, por meio de acesso
direto aos órgãos, agentes e entidades
federais, regionais e estaduais que
oferecem o benefício.
Acesse:http://guia.abdi.com.br
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