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Boletim da Inovação 

         A Federação das Indústrias do Estado de Alagoas 

(Fiea) – por meio do Sesi e do Senai – e o Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(Sebrae) lançaram, nesta quarta-feira, 9, mais uma 

edição do Edital de Inovação para a Indústria, que 

financia o desenvolvimento de novos produtos, 

processos e serviços inovadores.         

           O edital é nacional e, no lançamento em Alagoas, 

os parceiros optaram por trazer informação visando 

ampliar os conhecimentos dos empresários sobre 

inovação, explicou Everaldo Figueiredo, gerente da 

Carteira da Indústria do Sebrae/AL. Por isso, além de 

lançar o Edital de Inovação na sede da FIEA, foram 

promovidas as palestras “Inovação: Desafios e práticas 

no contexto da indústria 4.0”, com o professor e 

pesquisador  da PUC/RJ, Jorge Bruno; e “Inovação: O 

papel da inovação na economia”, com Marcos Batista, 

designer, empreendedor e apresentador do programa 

Inova 360, da Record News. 

O objetivo deste edital é financiar o 

desenvolvimento de soluções inovadoras 

para a indústria brasileira, sejam elas novos 

produtos, processos ou serviços de caráter 

inovador, incremental ou radical, que 

promovam o aumento da produtividade e 

competitividade industrial brasileira, ou 

ainda que promovam a otimização da 

segurança e saúde na indústria. 

CONHEÇA O EDITAL 

QUEM PODE PARTICIPAR?  

Empresas do setor industrial  brasileiro de 

todos os tamanhos, inclusive startups de 

base tecnológica. 

QUANTO SERÁ DISPONIBILIZADO? 

SENAI, SEBRAE e SESI disponibilizarão R$ 55 

milhões, para o desenvolvimento de 

projetos de inovação, distribuídos entre as 

categorias e seus respectivos ciclos de 

avaliação para 2018.   

  QUAIS SÃO AS MODALIDADES? 

• Inovação Tecnológica para Grandes e 

Médias Empresas;  

• Inovação Tecnológica para Micro e 

Pequenas Empresas (MPE), Micro 

Empreendedor Individual (MEI) e Startups 

de Base Tecnológica;  

• Empreendedorismo Industrial – Grandes 

empresas e Startups;  

• Inovação em Segurança e Saúde no 

Trabalho (SST) e Promoção da Saúde (PS).  

• Inovação Setorial em Segurança e 

Saúde no Trabalho (SST) e Promoção da 

Saúde (PS). 

          “É uma parceria que melhora o ambiente para a 

inovação, uma iniciativa de grande importância para a 

indústria”, afirmou o vice-presidente da Fiea, José da 

Silva Nogueira Filho, durante a abertura do evento na 

Casa da Indústria Napoleão Barbosa.  

          “Além de recursos financeiros, os projetos 

selecionados terão apoio técnico e infraestrutura 

tecnológica de ponta para desenvolver as soluções 

inovadoras”, conta Eliana Sá, coordenadora da 

Mobilização Empresarial pela Inovação da Federação 

das Indústrias.  

 
Para mais informações sobre o Edital, acesse: 

http://www.portaldaindustria.com.br/senai/canais/edital-de-

inovacao-para-industria/ 

Fonte:  FIEA  Notícias  

 

 O IEL/AL dispõe de consultoria especializada na 

elaboração de projetos de inovação. Para conhecer 

a proposta de consultoria do IEL/AL entre em contato 

pelos telefones  (82) 2121-3079 e  2121-3085 ou através 

do e-mail do nucleodeinovacao@al.iel.org.br  
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APOIO 

 
Manoel Silva,  
Diretor Administrativo  
Aky Estofados 

“A Aky Estofados 
sempre inovou visando 
se manter competitiva 
no mercado. No 
entanto, essas 
inovações eram 
esporádicas e partiam 
sempre de mim. Após a 
consultoria de Gestão 
da Inovação do IEL, 
todos da empresa 
incluindo nossos 
fornecedores, clientes e 
até concorrentes 
contribuem com nosso 
processo criativo, as 
ideias estão sempre 
sendo registradas e 
também os seus 
resultados analisados 
constantemente. Hoje 
podemos dizer com 
plena convicção que 
Aky Estofados é uma 
empresa inovadora!” 
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