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Três empresas atendidas 

na  área de Inovação pela 

Federação  das Indústrias 

do Estado de Alagoas 

(Fiea), por meio do Instituto  

Euvaldo Lodi (IEL/AL), foram  

destaques durante o 
seminário  “Casos de 

Inovação da Indústria”. O 

evento foi realizado pela  

Mobilização Empresarial 

pela  Inovação (MEI) no dia 

13 de agosto (terça-feira),  

no Museu de Arte de São 

Paulo  (Masp), na capital 

paulista. 

As histórias da Norvinco  

e da Prisco Ambiental 

foram  contadas na 

publicação “Inovar  é 
desenvolver a indústria do 

futuro: 30 casos de 

inovação em  pequenas, 

médias e grandes  

empresa”, lançada 

durante o  seminário pela 

Confederação  Nacional 

da Indústria (CNI) e o  

Serviço Nacional de Apoio 

às  Micro e Pequenas 

Empresas  (Sebrae). 

A Norvinco se destaca 

pela  Caixa  Ecotérmica. De 

médio  porte, a empresa 

do setor de  embalagens 

inovou com a criação da 

embalagem que pro-  

porciona o transporte 

seguro  de produtos termo - 

ssensíveis,  lançada em 
2017. A solução  inovadora 
utiliza um isolante  térmico 
de politereftalato de eti-  
leno ou poliéster (PET), a 
partir  de plásticos 
reciclados. A  parceria com 
o Inova Talentos  do IEL e 
com a Agência de  
Desenvolvimento de 
Alagoas  (Desenvolve) foi 
fundamental  para esse 
sucesso”, relata a  
publicação. A Prisco 
Ambiental é uma  pequena 
empresa que inovou  no 
desenvolvimento de esta-  
ções compactas e de 
baixo  custo para tratar 
esgoto lançado  no mar e 
para atender a conjuntos 
habitacionais do Programa 
Minha Casa Minha Vida. 
Outra empresa alagoana, a  
Illa Sorvetes, também 
entrou  em um grupo 
seleto. A história do 
programa de gestão da  
inovação da fábrica de 
sorvetes é contada na 
publicação  “10 boas 
práticas de gestão da  
inovação em micro e 
pequenas  empresas”, 
também lançado, segundo 
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publicação lançada  pela 

CNI e pelo Sebrae. A 

coordenadora de Inova-  

ção e Pesquisa do Sistema 

Fiea,  Eliana Sá, que 
participou do se-  minário,  

ressalta a importância  do 

apoio institucional para a  

inserção da gestão da 

inovação  na estratégia 

competitiva das  empresas 

alagoanas. 
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A iniciativa faz parte do programa Petrobras 

Conexões para Inovação, uma parceria entre 

a Petrobras e o SEBRAE, incentivará o 
desenvolvimento de startups e pequenas 

empresas inovadoras por meio de projetos de 

Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P,D&I). 
 

COMO PARTICIPAR?  
 

O processo seletivo tem duas etapas sendo a 

primeira de inscrições, confirmações e análise 

das propostas e a segunda com a divulgação 

dos trabalhos selecionados para 

aperfeiçoamento e apresentação final. Após 

esse processo, serão divulgados os projetos 

aprovados e aptos para contratação. Serão 

selecionados dez projetos. As inscrições já 

estão abertas e vai até o dia 22 de setembro 

de 2019. 

  

QUEM PODE PARTICIPAR?  

Startups, microempresas e empresas de 

pequeno porte brasileiras, incluindo as de base 

tecnológica, conforme definições abaixo: 

• Startup: empresa emergente (pessoa jurídica) 
inovadora com potencial de crescimento 

rápido e contínuo, em busca de viabilizar um 

produto, serviço ou modelo de negócios 

inovador. Nessa chamada pública, a startup 

deve estar enquadrada como microempresa 

ou empresa de pequeno porte. 

 

• Microempresa: empresa classificada como 

de micro porte conforme critérios 
• Empresa de pequeno porte: empresa 

classificada como de pequeno porte 

conforme critérios estabelecidos pelo BNDES. 

Esse edital não contempla os 

microempreendedores individuais (MEI). 
 

QUANTO SERÁ DISPONIBILIZADO?  
 

Será investido até R$ 60 milhões nos próximos 

cinco anos em projetos de pesquisa, 

desenvolvimento e inovação. Na chamada de 

2019, serão investidos até dez milhões de reais 

e contemplados até 10 projetos, com valores 

entre R$ 500 mil e R$ 1,5 milhão de reais. 

 

QUAIS SÃO AS LINHAS TEMÁTICAS?  
 

Este primeiro edital contempla as seguintes 

linhas temáticas: 

 

•Tecnologias Digitais 

•Corrosão 

•Nanotecnologia 

•Captura e Utilização de Carbono 

•Catalisadores 

•Novas Energias 

 
Para mais informações sobre o edital, 

acesse: http://bit.ly/PetrobrasConexoes 


