
Edição 31 
Agosto de 2018 

Sistema FIEA sedia congresso voltado para inovação 

 
 

   

Duas empresas alagoanas têm suas ideias 
qualificadas no Edital de Inovação para 

Indústria 2018  

     Em parceria com consultoria do IEL Alagoas, as 
empresas Norvinco e Aky Estofados  tiveram suas ideias 

qualificadas para a próxima fase do Edital de 
Inovação para a Indústria 2018.  
     A Aky Estofados apresentou a ideia Sofá inteligente 
e a Norvinco, a ideia da caixa ecotérmica 
personalizável para transporte de produtos 
termossensíveis. 

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. 

     O edital de Inovação para Indústria continua 
aberto! As submissões de ideias podem ser feitas até 
o dia 07 de outubro de 2018.  
 
     Tem uma ideia inovadora?  
     O IEL oferece consultoria para a elaboração do 
BM Canvas e Pitch, PM Canvas e plano de projeto, 

elementos necessários para submissão das ideias. 

Entre em contato com o Núcleo de 
Inovação! 
nucleodeinovacao@fiea.org.br 
(82) 2121-3079 e 2121-3085 
 

      O evento contou com a apresentação de trabalhos, visitas 
técnicas, premiações para os melhores trabalhos, mesas-redondas, 
lançamentos  de livros, minicursos e oficinas. 

      O PITCH BOOTCAMP é um evento que propõe acelerar carreiras 
de jovens no mundo todo, criado por uma agência em Portugal 
chamada “Spark”. Pela segunda vez em Maceió, o evento 
aconteceu no dia 18 de agosto no  Centro de Convenções. 
      No evento, os jovens desenvolvem suas habilidades, entendem 
sobre o mercado, sua proposta de valor e aprendem fazer seu Pitch. 
Depois disso, eles são colocados em contato direto com as empresas 
e apresentam suas propostas, o que pode resultar em estágios e 
contratações. 

Fonte:http://blog.tnh1.com.

br/olharempreendedor/ma

ceio-recebe-maior-evento-

acelerador-de-carreiras-

vai-perder/ 

IEL apoia evento que aproxima jovens e empresas 

      O Sistema FIEA sediou o VIII ProspeCT&I – Congresso 
Internacional do PROFNIT (Programa de Pós-Graduação em 
Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para 
Inovação) durante os dias 13 a 18 de agosto. 

Fonte:http://www.profnit. 

org.br/pt/datas/ 
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       A Industrial Madeiras do Brasil, empresa 
atendida pelo Projeto de Gestão da 
Inovação para Micro e Pequenas empresas 
industriais participou da Oficina de Gestão 
da Inovação que aconteceu no ambiente 
interno da empresa e reuniu os 
colaboradores.  
 
     A Oficina de Gestão da Inovação teve 
como  objetivo fazer uma pré-intervenção e 
garantir o apoio, durante o desenvolvimento 
do projeto, a partir da disseminação dos 
conceitos de inovação. Nesta etapa foi 
discutido com os colaboradores participantes 
do grupo de gestão da inovação, o que é 
inovação e como é possível inovar  em  produtos, 
processos, atividades organizacionais e em 
marketing. 
 

     Essa etapa é fundamental  pois mostra 
como a inovação é importante para 
aumentar a competitividade da empresa, 
além de propagar a ideia de que todos 
estão envolvidos no desenvolvimento do 
negócio.  
 
 

As adesões ao projeto ainda podem ser 
realizadas! 

Para mais informações: 
nucleodeinovacao@fiea.org.br 

(82) 2121-3079 e 2121-3085 
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