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Empresa participante do Projeto de Gestão da 

Inovação premia colaboradores  
Empresa participante do projeto de Gestão de Inovação reconhece e 

premia colaboradores por ideias com potencial de inovação 

    A Industrial Madeiras do Brasil, empresa que recebe consultoria de Gestão de 

Inovação do IEL, reconheceu e premiou os colaboradores que sugeriram, durante o ano 

de 2018, ideias que se transformaram em inovações de produto, processo, 

organizacional e marketing por meio da  caixinha de ideias.  

    O colaborador Anderson, foi o vencedor do prêmio principal, 

um smartphone, ele foi o responsável pela ideia que trouxe os 

melhores resultados para a empresa no quesito produtividade: 

adaptação do bebedouro para acesso do lado de fora  do 

centro de distribuição(CD).  

     Essa simples ideia, surgiu a partir de um problema 

identificado no atraso das entregas. Os entregadores e 

motoristas que chegam mais cedo do que os demais 

colaboradores, para a realização das entregas e que não 

tinham acesso  ao bebedouro,  esperavam até a abertura do 

CD para encher suas garrafas de água e assim sempre saíam 

atrasados para fazer suas entregas. Como resultado a empresa 

identificou um maior satisfação do cliente com a entrega na 

hora determinada, diminuição de custos com hora extra, 
aumento da produtividade e motivação das equipes. 

Para mais informações sobre o projeto Gestão da Inovação  entre em contato com: 

Núcleo de Inovação e Pesquisa – NIP 

Instituto Euvaldo Lodi – IEL/AL 

Av. Fernandes Lima, 385 – Farol – Maceió/AL – Ed. Casa da Indústria, 1ºandar 

Telefones: +55 82 21213079 | +55 82 21213085 

E-mail: nucleodeinovacao@fiea.com.br 
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IEL Alagoas oferece Pós-Graduação 

em Gestão Industrial 

        Mais informações 
          Curso Presencial 

Carga horária: 364 horas 
 Período de realização: 08/04/2019 a                                                  
12/11/2020 
 Modalidade: Pós-Graduação/MBA 
 Turno: Noite 

        Objetivos 
          Compreender os problemas das indústrias, 
buscar realizar diferentes conexões e estabelecer 
processos com objetivo de aumentar a eficácia 
e desempenho é de extrema importância em 
qualquer negócio. Por isso, o IEL oferece a pós-
graduação em Gestão Industrial, que capacita 
empresários em ferramentas e técnicas para 
fomentar o aumento da produtividade e na 
redução de custos e desperdícios. 

          Público alvo 
           Graduados em Administração, Ciências 

Contábeis, Ciências Econômicas, Gestão Pública, 
Engenharia e áreas afins, que possuem um perfil 
dinâmico e inovador, interessados em adquirir 
conhecimentos e atualização nos temas 
inerentes à Gestão, Planejamento e Estratégia 
Empresarial, relacionados ao Desenvolvimento 
Industrial, com ênfase em Cadeias Produtivas. 

       Conteúdos 
•         Gestão da produção industrial - 32h 
•Competitividade sistêmica e inteligência 
competitiva - 32h 
•Gestão de projetos industriais - 32h 
•Estratégia empresarial e internacionalização de 
negócios - 28h 
•Política industrial e políticas públicas para 
fomento da inovação - 20h 
•Políticas industriais e públicas para fomento da 
inovação - 20h 
•Economia industrial e introdução à 
macroeconomia - 32h 
•Gestão financeira e engenharia  
econômica - 28h 
•Sustentabilidade na indústria - 20h 
•Gestão de pessoas e de competências - 28h 
•Logística empresarial - 20h 
•Gestão da inovação para  
competitividade na indústria - 32h 
•Gestão de sistemas de informações 
industriais - 20h 
•Engenharia do trabalho - 20h 
•Seminário - 20h  

         Contato 
           Thayse Ferro 

Email: capacitacao@al.iel.org.br 
Telefone: (82) 2121-3017 

       Formas de pagamento 
           Depósito bancário, cartões de crédito 
(parcelado) ou boleto bancário. 

         Local do curso 
            Casa da Indústria Napoleão Barbosa 
Avenida Fernandes Lima, 385 - Farol - Maceió/AL 


