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5 PASSOS PARA FAZER UMA REUNIÃO
DE INOVAÇÃO UTILIZANDO O

1º PASSO: NÃO BLOQUEIE IDEIAS
Iniciar a reunião dizendo coisas do tipo “Vamos ter boas ideias” pode
fazer com que os colaboradores sintam-se pressionados e não falem a
menos que considerem algo uma “boa ideia”.

2º PASSO: NÃO COMECE DANDO EXEMPLOS
Descrever uma solução que funcionou pode implantar essa ideia na
cabeça dos participantes. Assim, é muito mais provável que eles
apresentem soluções similares.

3º PASSO: USE ANALOGIAS

As analogias permitem que você pise entre mundos que parecem
desconectados e conecte-os com base em alguma estrutura, para
ajudá-lo a ter ideias novas, mesmo que não sejam radicais, e então
construir sobre elas.

4º PASSO: EVITE “INCENTIVOS”
Procurar estimular a equipe com incentivos (como dinheiro) é prejudicial,
nessas situações, pois as pessoas costumam dar muitas ideias, porém muito
parecidas umas com as outras.

5º PASSO: ESTABELEÇA UM TEMPO MÁXIMO
Estabelecer um limite de tempo é um elemento importante para pressionar o
grupo. Se não houver um controle nesse sentido, a sessão pode se estender
demais e perder o rumo.

Lei de Inovação de Maceió é
aprovada na Câmara Municipal

Maceió

+ Inovadora
A Câmara Municipal de Maceió aprovou no dia 26 de julho a Lei n° 6.902/2019, que institui a
Política Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação da Prefeitura de Maceió. A ação inédita,
apresentada pelo Executivo Municipal, dispõe sobre mecanismos para estímulo à inovação, à
economia criativa, ao empreendedorismo, à pesquisa e qualificação científica e tecnológica em
Maceió.
O Projeto de Lei foi elaborado por um grupo de trabalho multidisciplinar coordenado pelo
Gabinete de Governança, com a participação do Sebrae, Federação das Indústrias do Estado
do Alagoas (Fiea) e Universidade Federal de Alagoas (Ufal). A discussão foi ampliada com uma
consulta pública realizada em fevereiro deste ano, com espaço aberto para a participação dos
maceioenses na elaboração do projeto, que foi adequado de acordo com as solicitações.

Inovação
A Lei N° 6.902/2019, intitulada Lei de Inovação de Maceió, cria também o Fundo Municipal de
Ciência, Tecnologia e Inovação – FMCTI – com o objetivo de apoiar planos, estudos, projetos,
programas, serviços tecnológicos e de engenharia, qualificações, eventos e outras atividades de
ciência, tecnologia e inovação que busquem soluções de interesse para o desenvolvimento,
inovação e a consolidação do Município de Maceió como Cidade Humana, Inteligente,
Sustentável e Criativa – CHISC.
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