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Não sabe onde achar informações?!

A FIEA TEM DIVERSAS PUBLICAÇÕES
 CONFIRA GRATUITAMENTE!!!

Clique aqui!

COMBINAR
Deve ser levantada a

 possibilidade de ocorrer uma 

combinação entre os produtos dos 

serviços para que surjam novas

oportunidades. É preciso combinar

elementos de forma criativa. 

SUBSTITUIR
Pense nos materiais utilizados no processo de

criação do seu produto ou serviço. É possível

substituir algum deles? Você deve considerar

substituir parte do seu processo de produção,

como materiais, operações; ou ainda substituir o

seu produto ou serviço.

ADAPTAR
Pense nos materiais utilizados no processo de

criação do seu produto ou serviço. É possível

substituir algum deles? Você deve considerar

substituir parte do seu processo de produção, como

materiais, operações; ou ainda substituir o seu

produto ou serviço.

MODIFICAR
Quais aspectos do seu produto

ou serviço podem ser intensificados, 

reduzido (ou removido) ou alterado.

Maximizando ou minimizando características

do seu produto, é possível criar algo novo.

PROPOR
Todo o potencial do produto (ou

serviço) está sendo explorado? É

possível propor novos usos para

um mesmo produto? Existe outro

público-alvo que pode fazer uso

do seu produto?

Encontrar pontos que estão em

excesso, para que, ao final, o

processo seja simplificado. O time

deve analisar se existem produtos

ou serviços que podem ser

eliminados.

ELIMINAR

Analisar a cadeia de produção, repensar e verificar

o impacto das trocas de sequências dos processos,

reordenar. As vezes a ordem dos fatores altera os

resultados.

REORGANIZAR

Uma técnica de geração de ideias baseada no brainstorming com o objetivo final de resolver um

problema específico da empresa. O método criado pelo autor Bob Ebeler, no seu livro "Games for

Imagination Development" em 1971. Por ser um método de geração de ideias é finalizado

rapidamente., não precisa seguir nenhuma ordem para aplica-lo.

SCAMPER

Você sabe o que é o SCAMPER?

https://www.fiea.com.br/publicacoes
https://www.fiea.com.br/publicacoes
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O Prêmio Nacional de Inovação é a maior

premiação de inovação do país, com o objetivo de

incentivar e reconhecer os esforços de

instituições que atuam no Brasil. É uma iniciativa

da Mobilização Empresarial pela Inovação (MEI),

realizado pela Confederação Nacional da Indústria

(CNI) e pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e

Pequenas Empresas (Sebrae), com patrocínio

exclusivo da Financiadora de Estudos e Projetos

(FINEP), e em correalização com o Serviço Social

da Indústria (SESI), o Serviço Nacional de

Aprendizagem Industrial (SENAI) e o Instituto

Euvaldo Lodi (IEL). 

Estabelecer um processo de autodiagnostico

capaz de permitir a melhoria do desempenho de

inovação das organizações e dos Ecossistemas

de Inovação; e Estabelecer uma base de

conhecimento a respeito dos Ecossistemas de

Inovação e de diferentes níveis de inovação e

gestão da inovação dos diversos setores e perfis

das organizações. 

O Prêmio destina-se às Empresas do setor

industrial, aos pequenos negócios de todos os

setores e aos Ecossistemas de Inovação de todo

o país.

nucleodeinovacao@ieal.com.br 
(82) 2121-3079 I 2121-3109

São objetivos do prêmio são de incentivar e

reconhecer os esforços bem-sucedidos de

inovação e gestão da inovação nas organizações e

nos Ecossistemas de Inovação que atuam no

Brasil;

Para ler o edital completo clique aqui!

mailto:nucleodeinovacao@ieal.com.br
https://www.premiodeinovacao.com.br/sobre-o-premio/

