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Mudar a forma como as tarefas diárias são realizadas, buscando modernizar processos e 
expandir, desbravando novos caminhos é uma atitude que deve fazer parte das 
preocupações de qualquer empresa que busca se estabelecer e a inovação se mostra 
como a única alternativa para o desenvolvimento de qualquer organização.  
 
Para isso, algumas dicas são capazes de auxiliar quem busca por criatividade no campo 
empresarial: 

 

 

 

 

 

 

 

Crie um ambiente de 
inovação 

É essencial separar ao 

menos alguns minutos da 

jornada de trabalho para 

inovação, criando um 

ambiente para que os 

colaboradores possam 

explorar novas ideias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soluções criativas surgem 
de todos os ambientes 

Todos os setores devem ser 

estimulados a repensar a 

rotina de trabalho e o 

modo como a empresa 

está atuando. Essa prática 

pode, inclusive, estimular 

que ideias criadas por uma 

área inspirem soluções em 

outras. 

 

 
SEIS DICAS PARA PROMOVER 

A INOVAÇÃO DENTRO DAS 
EMPRESAS 
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Diversidade e 

reconhecimento 

Criar equipes que estejam 

alinhadas à cultura da 

empresa, que  compartilhem  

dos mesmos valores, mas 

que tenham pontos de 

vista distintos. 

E apostar em técnicas 

para motivar esse grupo e 

valorizar o esforço e 

comprometimento. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Errar é parte do acerto 

É importante que os 

gestores estejam cientes 

de que nem sempre essas 

novas ideias resultarão em 

sucesso. O erro é parte 

fundamental do 

crescimento da empresa, 

apenas com a análise e 

correção dessas falhas, 

será possível estabelecer 

bases sólidas para o 
desenvolvimento de ações 

inovadoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

O desafio como motivação 

Sair da zona de conforto é 

o primeiro passo para dar 

espaço à inovação, como 

realizar pequenas tarefas 
que não fazem parte do 

cotidiano em um curto 

espaço de tempo. É nesse 

momento que boas ideias 

são estimuladas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O conhecimento como 

chave 

Equipes preparadas se 
tornam mais seguras para 

pensar fora da caixa. Isso é 

possível por meio de 

qualificação constante e 

especializada.  
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Fonte: G1 

Saiba mais em:  
https://glo.bo/2O2DOFK 

QUER IMPLEMENTAR A INOVAÇÃO NA SUA EMPRESA? 
Entre em contato com a nossa equipe: 

(82) 2121-3079 | 2121-3085 | nucleodeinovacao@al.iel.org.br 

https://glo.bo/2O2DOFK
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O objetivo do Programa é estimular a 
criação de empreendimentos inovadores 
e disseminar a cultura empreendedora 
em  Alagoas. 
 
Os projetos aprovados receberão até 

R$57,1 mil em subvenção econômica, 
bolsa de R$2 mil por seis meses para o 
coordenador do projeto, além de 
capacitações e suporte para o 
desenvolvimento do seu negócio 

inovador. As inscrições vão até 02 de 

dezembro de 2019. 
 
Aproveite os últimos dias para submeter 

sua ideia! 
 
 
 

Para mais informações sobre o edital, 

acesse: 
http://www.programacentelha.com.br/al/ 

PROGRAMA 

Transforme suas ideias em negócios de sucesso! 

QUER PARTICIPAR DO PROGRAMA  

CENTELHA, MAIS NÃO SABE POR 

ONDE COMEÇAR? 

O IEL/AL dispõe de consultoria e 

assessoria especializada para 

identificação e captação de 

recursos financeiros para inovação, 

por meio de fomentos públicos e 

investimentos privados.  

CONTATO 

(82) 2121-3079 | 2121-3085 

 nucleodeinovacao@al.iel.org.br  

  

METODOLOGIAS  

ÁGEIS 

CURSO 

Data 
01/12 
 
Horário  
08h00 às 17h00 
 

Inscrições: 
ielal.com.br 
(82) 2121 - 3017 

Metodologias Ágeis  


