
Edição 32 
Setembro de 2018 

 
 

   

       A Algás, através do programa Inova 
Talentos desenvolveu o projeto de 
“Quantificação de perdas de gás natural em 
vazamentos resultantes de interferências na 
rede de distribuição.”  e ganhou destaque no 
maior congresso de óleo e gás da América 
Latina, o Rio Oil&Gás . 
 
 
 

        O Inova Talentos é um programa que 
apoia o setor empresarial brasileiro, 
selecionando, introduzindo e qualificando 

profissionais para executar projetos de 
inovação nas empresas, ampliando seu 
potencial competitivo.  
 

        O Prêmio Nacional de Inovação é uma 
iniciativa da Mobilização Empresarial da 
Inovação (MEI), realizado pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI) e pelo Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (SEBRAE). O objetivo do prêmio é 
incentivar e reconhecer os esforços bem 
sucedidos de inovação e gestão da inovação 
nas organizações que atuam no Brasil. 

 
        As categorias são Gestão da Inovação, 
Inovação em Produto, Inovação em Processo, 
Inovação em Marketing e Inovação 
Organizacional. E as modalidades são micro ou 
pequena empresa do setor indústria, comércio 
ou serviço, acompanhada pelo Programa 
Agente Local de Inovação (ALI) do Sebrae; 
Micro ou Pequena Empresa do setor industrial, 
Média Empresa do setor industrial, Grande 
Empresa do setor industrial, participantes da 
Mobilização Empresarial pela Inovação (MEI). 
  

        O Prêmio Nacional de Inovação oferece 
como premiações o reconhecimento 
nacional, a imersão em ecossistema de 
inovação internacional, relatórios de 
avaliação para todos os inscritos e as ideias 
vencedoras são pré-aprovados em editais de 
fomento à inovação. As inscrições vão de 20 
de setembro até  19 de novembro, e a 
cerimônia de premiação ocorrerá em São 

Paulo no dia 10 de junho de 2019.  
 
        Para mais informações sobre o Prêmio 
Nacional de Inovação 2018 acesse: 
premiodeinovacao.com.br 
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Apoiar as empresas na implantação da 
gestão estratégica da inovação. 

Mapeamento da Gestão da Inovação; 
Sensibilização interna para inovação; 
Elaboração da política e da estratégia de 
inovação; 
Desenvolvimento de programa de gestão de 
ideia; 
Oficinas de ideação; 
Elaboração de projetos de inovação; 
Medição de resultados; 
Reconhecimento e premiação; 
Plano estratégico de GI. 
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Implementação sistematizada da gestão da 
inovação; 
Metodologias e ferramentas customizadas para 
a empresa; 
Desenvolvimento das competências internas 
para inovação; 
Aceleração do processo de inovação na 
empresa; 
Acesso a editais e apoio na captação de 
recursos; 

Acesso aos vários instrumentos de apoio 
disponíveis para as empresas.  
Auxílio na elaboração de projetos de inovação; 
Aplicação das várias ferramentas de gestão; 
Acompanhamento permanente dos clientes, 
através da ferramenta de gestão integrada de 
clientes; 
Benchmarking entre empresas; 
Gestão de networking. 

Consultoria de Gestão de Inovação para Micro e 

Pequenas Empresas 

Empresas que entendam a inovação como 
ferramenta estratégica de ampliação das vendas; 
Empresas que precisam transformar ideias em 
inovação; 
Empresas com projetos inovadores para 
captação de recursos.   

OBJETIVO 

ATIVIDADES PROPOSTAS 

PÚBLICO-ALVO 

COMO PARTICIPAR 

BENEFÍCIOS 

     “O trabalho desenvolvido pelo IEL/AL é 
realmente diferenciado. Estamos encantados com 

a excelência do trabalho apresentado. Vim da 
região Sudeste, Minas Gerais e nunca tínhamos visto 
um trabalho dessa forma. Estamos muito satisfeitos 
coma assessoria prestada, ela tem nos ajudado 
muito a crescer e pretendemos continuar com  essa 
parceria.” 

Depoimento da empresária Patrícia 
Ferreira, proprietária da empresa Zebu 
Minas, atendida pela consultoria de 
Gestão da Inovação: 


