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É fundamental que a empresa 

dê espaço e liberdade de 

atuação a seus colaboradores. 

A cultura da inovação deve 

estar por toda parte e os líderes 

devem está com a cabeça 

voltada para a cultura de 

inovação. 

 

2. INCENTIVE A COLABORAÇÃO 

3. INVISTA NA DIVERSIDADE 

 

1. CRIE AMBIENTES EM PROL DA 

INOVAÇÃO 
 

4. RECOMPENSE AS IDEIAS 

A construção do conhecimento 

e de novas atitudes nasce no 

ambiente colaborativo. O fruto 

dessa colaboração nas 

empresas é, sempre, um 

ambiente mais rico, mais 

criativo, mais inclusivo do que o 

mundo tradicional.  

 

A diversidade tem um efeito 

propulsor para a inovação. 

Muitas oportunidades surgem a 

partir de contribuições 

espontâneas de pessoas com 

vivências diferentes.  
 

Além de ser uma forma de 

incentivar o trabalho entre as 

equipes, elas não vão poupar 

esforços para superar as 

expectativas e trazer soluções 

inovadoras que contribuam para 

o crescimento da empresa. 

5. FALE E REPITA 

Falar sobre inovação  o 

tempo todo é muito  

importante. Lembre-se 

que não basta dizer 

para a sua equipe que 

ela precisa inovar. É 

preciso apontar o 

caminho a ser seguido e 

deixar claro quais são os 

efeitos pretendidos na 

busca por essa 

inovação. Para isso, seja 

consistente nas suas 

ações e não force a 

barra com as suas 

equipes. 
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DICAS  PARA CONSTRUIR UM TIME INOVADOR 
 



 COMO PARTICIPAR? 

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO 

ESTADO DE ALAGOAS – FIEA 

 

PRESIDENTE 

José Carlos Lyra de Andrade 

 

1º VICE PRESIDENTE 

José da Silva Nogueira Filho 

 

DIRETOR EXECUTIVO 

Walter Luiz Jucá Sá 

 

GERENTE UNITEC 

Helvio Braga Vilas Boas 

INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL 

 

DIRETOR REGIONAL 

José Carlos Lyra de Andrade 

 

SUPERINTENDENTE 

Helvio Braga Vilas Boas 

 

COORDENADORA DE INOVAÇÃO E 

PESQUISA 

Eliana Maria de Oliveira Sá 

 

ELABORAÇÃO 

Núcleo de Inovação e Pesquisa 

IEL/AL 

EQUIPE TÉCNICA 

 

ANALISTA DE INOVAÇÃO 

Danyella Nutels Reys 

 

ESTAGIARIA DE INOVAÇÃO 

Shirlane Valerio Nogueira 

 

 

 

INOVE NA SUA EMPRESA ATRAVÉS DO  

 O QUE É O INOVA TALENTOS? 

O programa Inova Talentos visa incentivar pesquisa, 

desenvolvimento e inovação (PD&I) em duas frentes: o 

desenvolvimento de projetos inovadores dentro das 

empresas e a capacitação de novos talentos. 
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Empresas e institutos 

de PD&I públicos ou 

privados, órgãos do 

governo e entidades 

do 3º setor que 

possuem projetos de 

inovação. 

Crie um projeto de inovação para sua empresa. 

Selecione o perfil de talentos, de acordo com 

o seu projeto. 

Se o projeto for escolhido, o IEL vai selecionar e 
capacitar bolsistas para sua empresa. 

 BENEFÍCIOS 

Estudantes  a partir 

do penúltimo ano 

de graduação ou 

com até 5 anos de 

formado, mestre ou 

doutores 

Para mais informações: 

(82) 2121-3085  / 2121-3079 

http://bit.ly/2X419Ny 

 Aumento de competitividade e produtividade; 

 Desenvolvimento de projetos de inovação para 

sua organização; 

 Auxílio no recrutamento e seleção do profissional; 

 Capacitação especializada para o tutor e o 

profissional executores do projeto.; 


