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ALAGOANAS PRISCO E NORVINCO
SÃO CASOS DE SUCESSO EM INOVAÇÃO
Confederação Nacional da Indústria (CNI)
e o Sebrae/DN selecionam empresas industriais,
com experiências de sucesso em inovação
para compor a publicação “Casos de Sucesso
em Inovação”.
O conjunto de estudos de caso sobre
inovação empresarial desta publicação é uma
amostra do que se passa no universo inovador
da indústria brasileira, entre grandes, médias e
pequenas
empresas,
relatando
suas
dificuldades,
os
bons
resultados
e
o engajamento do setor empresarial brasileiro
em valer-se de processos inovadores que
melhoram seu posicionamento competitivo.
São casos muito bem detalhados que apontam
o ambiente que está sendo construído com o
apoio de tantas pessoas, empresas e
instituições, e que é o alicerce do futuro da
indústria e do desenvolvimento do Brasil.
Recentemente as empresas Alagoanas
Norvinco e Prisco, foram finalistas no Prêmio
Nacional de Inovação (PNI), o que recebeu
destaque nacional para suas ações de
Inovação e gestão da inovação. Assim nos
últimos dias 12 e 13 de abril, as empresas
receberam em suas empresas, representantes
da CNI e do Sebrae Nacional, para conhecer
um pouco mais de seus processos e convida-los
para compor a publicação.
A
Prisco
Ambiental,
uma
empresa
alagoana, focada em soluções inovadoras no
tratamento de água, esgoto sanitário e
efluentes, com oferta soluções completas,
envolvendo desde coletas, dosagens de
produtos químicos, descartes, análises, laudos,
manutenções preventivas e corretivas, além de
assessoria em caso de fiscalizações por órgãos
ambientais. Reconhecidos em 2017 no PNI Prêmio Nacional de Inovação na modalidade
"Micro e Pequenas Empresas" entre as 3
melhores do país nas categorias "Gestão da
Inovação" e "Inovação em Produto" e em 2018
finalista no Camp Ecoinovação, desafio da
água do Sebrae com a ONU meio Ambiente.
A Indústria de Embalagem Nordeste,
Norvinco, no mercado desde 1993, se destaca
por sua gestão da inovação e projetos de
inova

Visita à Empresa Prisco Ambiental

Visita à Empresa Norvinco

inovação robustos e competitivos, como a
Caixa Ecotérmica, uma embalagem térmica
sustentável, produzida a partir de materiais
100 % recicláveis para o transporte de
produtos termossensíveis. Desmontável, e com
impressão e tamanhos personalizáveis, se
adapta
às
necessidades
do
cliente,
diferentemente das caixas plásticas e de
poliestireno (isopor). A solução inovadora
reduz os impactos ambientais, custo logístico
e garanti as propriedades térmicas exigidas.
Além dessas duas empresas, na edição
“Diferencial Competitivo: O Sucesso na
Trajetória de Micro e Pequenas Empresas” de
2014, outra empresa alagoana foi destaque, a
Apícola Fernão Velho, com o Programa
FernãoTec, seu caso de sucesso em Gestão
da Inovação.
Os casos estão sendo redigidos até o mês
de setembro do ano corrente e o lançamento
da publicação será realizado no dia 04 de
dezembro de 2018, no Estado de São Paulo.

SISTEMA INDÚSTRIA DISCUTE EDITAIS DE INOVAÇÃO COM
DIRETOR DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO SEBRAE NACIONAL
No dia 11 de abril, a Federação das Indústrias do Estado de
Alagoas promoveu uma reunião para discutir editais de
inovação e formas de acessos das empresas Alagoanas.
Nesta oportunidade, foi tratado do edital de inovação da
indústria, e a Embrapii.
A Embrapii é a empresa brasileira de pesquisa e inovação
industrial que tem como objetivo fomentar a interação entre
Empresas e centros de inovação credenciados pela EMBRAPII
(Unidade EMBRAPII e Polos EMBRAPII IF) para a realização de
projetos de P,D&I das empresas. Seu instrumento de apoio são recursos não reembolsáveis no
valor máximo de 1/3 do total dos projetos propostos em Infraestrutura laboratorial e
competências técnicas acumuladas pelas unidades credenciadas. Com possibilidade de
subvencionar projetos para empresas industriais de todos os portes, a Embrapii não possui edital
para a apresentação de propostas. O modelo de solicitação de apoio percorre por fluxo
contínuo, onde a negociação, elaboração e contratação do projeto são realizadas diretamente
entre a empresa e a Unidade EMBRAPII, que já dispõe de recursos para a execução dessas
parcerias, o que dispensa a interveniência da EMBRAPII sede na contratação de projetos.
As empresas que buscarem apoio além de usufruírem do financiamento não reembolsável, se
beneficiam com a maior agilidade no desembolso, menos burocracia, maior flexibilidade no uso
dos recursos disponibilizados, e compartilhamento de despesas e riscos. Também discutido em
reunião, o Edital de Inovação da Indústria, é uma iniciativa que valoriza e financia a inovação
através do desenvolvimento de novos produtos, processos e serviços inovadores.
Com lançamento do edital 2018 previsto para o próximo dia 07, o Sistema S articula ações
para a prospecção de empresa (industriais) que tenham soluções inovadoras e propõe a
elaboração de projetos e conexão entre a empresa proponente e unidades e institutos do SENAI
ou do SESI que apoiarão o desenvolvimento.

“A consultoria
foi excelente, nossos
colaboradores estão
incorporando todas
as ações. A inovação é
imprescindível, e eu
recomendo a consultoria
em Gestão da Inovação
para qualquer empresa
que esteja pensando no
futuro.”
Gilvan Leite
Diretor Administrativo
Plastec
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