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NAS EMPRESAS
Se existe alguma certeza sobre
o mundo pós-pandemia é a de
que seremos cada vez mais
inovadores e tecnológicos. O
processo de transformação
digital se tornou prioridade do
dia para a noite em uma boa
parte das empresas. Planos que
foram desenvolvidos por anos,
mas
postergados
por
comodidade,
saíram
das
gavetas e se tornaram a única
opção para a manutenção do
faturamento, outras empresas
permanecem na luta de
desenvolvimento
de
uma
estratégia alinhada ao novo
normal, e outras fecharam suas
portas
por
não
possuír
conhecimento a cerca desse

novo posicionamento exigido.
Focada na demanda de
empresas identificadas como
“Imigrantes Digitais”, mas que
precisam
se
adequar
às
mudanças de mercado e da
sociedade, como um todo, o
IEL/AL
desenvolve
uma
metodologia de Transformação
Digital que atua de forma
sistemática,
colaborativa,
contínua e transparente, com
etapas estruturadas e critérios
alinhados à estratégia das
empresas,
introduzindo
a
tecnologia
de
forma
a
promover nas empresas uma
cultura ágil, flexível, escalável e
eficiente.

ONDA DE

TRANSFORMAÇÃO
1. DIAGNOSTICAR
Diagnosticar a
maturidade
digital.

3. IDEALIZAR
Levantar ideias para
transformação
tecnológica.

5. DESENVOLVER
Desenvolver a
primeira onda de
transformação
digital.

2. ESTRUTURAR
Envolver pessoas e
desenhar a
estratégia digital.

4. PLANEJAR
Elaborar plano de
transformação.

6. POTENCIALIZAR
Identificar e
implementar as
melhorias.

QUER FAZER PARTE DESSA TRANSFORMAÇÃO?

Entre em contato com a nossa equipe e transforme
digitalmente a sua empresa.
nucleodeinovacao@ielal.com.br | (82) 2121-3085

GRANDE CONQUISTA PARA O ECOSSISTEMA
DE INOVAÇÃO DE ALAGOAS!
Foram aprovados 02 projetos que visam apoiar as empresas alagoanas na
promoção da transformação digital.
O Digital BR, lançado pela Agência Brasileira de
Desenvolvimento Industrial (ABDI) para a promoção da
transformação digital na Região Nordeste, recebeu a
submissão de 24 projetos. Desse total, dois projetos de
Alagoas foram classificados no programa. “Isso implica
em, realmente, impactar positivamente os rumos do
Estado nessa transição para o mundo onde tecnologias
atuam no aumento da produtividade e delegam ao
homem atividades de inteligência.”, avaliou a
Coordenadora de Inovação da Federação das Indústrias
do Estado de Alagoas, Eliana Maria de Oliveira Sá, que
aprovou o projeto “Construção Alagoas em Rede” em 1º
lugar.
Os projetos foram construídos em parceria da FIEA,
IEL/AL, SEBRAE/AL, UFAL, GGOV (PREFEITURA), SECTI e
SINDUSCON. Da equipe técnica que acompanhou os
projetos até a alta liderança de cada instituição, todos
foram e vão continuar a ser imprescindíveis para a
promoção da transformação digital do setor produtivo
alagoano através desses projetos, buscando aumentar a
"maturidade digital” de Alagoas, que após a crise causada
pelo novo coronavírus tem apontado uma necessidade da
digitalização da economia e de remodelagem dos
negócios.
Josealdo Tonholo, reitor da UFAL e parceiro dos dois
projetos, complementa que “Para a Universidade Federal
de Alagoas é um orgulho muito grande está em mais uma
parceria com o Sistema Indústria, são dois projetos de
elevado conteúdo de conhecimento e que podem ajudar
a posicionar as nossas empresas em um patamar superior
de competitividade. Isso vem como um reflexo de um
Sistema de Inovação que está sendo construído a mais de
20 anos aqui no Estado de Alagoas e que a UFAL, o
Sistema Indústria, o SEBRAE, o Governo do Estado e a
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Prefeitura estão sempre de mãos dadas construindo um
ambiente mais favorável para a inovação. Esse é o
momento, que marca a assertividade dessas relações."
O programa Digital BR prevê três fases: a primeira de
aperfeiçoamento dos projetos, quando as redes
proponentes receberão suporte metodológico, mentorias
e ferramentas de design, auxiliando-as a qualificarem
melhor suas iniciativas. A etapa seguinte será de
implementação do projeto piloto onde pelo menos cinco
projetos serão selecionados para receber o recurso de até
R$ 1,5 milhão para apoiar as empresas, e, na última fase,
de escala do projeto. Conheça os projetos aprovados:

PROJETO
CONSTRUÇÃO
EM REDE

Implementação de
uma metodologia de
transformação digital da
Cadeia da Construção Civil,
que resulta no
desenvolvimento e uso de
uma plataforma de
marketplace.

PROJETO
INOVALAGOAS

INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL
DIRETOR REGIONAL
José Carlos Lyra de Andrade
SUPERINTENDENTE
Helvio Braga Vilas Boas

Através da Gestão da
Inovação, implementar a
primeira onda de migração
das micro, pequenas e médias
empresas de Maceió, para
o mundo digital.

EQUIPE TÉCNICA
Eliana Maria de Oliveira Sá
Danyella Nutels Reys

ESTAGIÁRIOS
Laura Vitória Chagas Lins
Marcus Vinicius de Oliveira Costa Barbosa

COORDENADORA DE INOVAÇÃO E PESQUISA
Eliana Maria de Oliveira Sá
ELABORAÇÃO
Núcleo de Inovação e Pesquisa IEL/AL

CONTATO
nucleodeinovacao@ielal.com.br
(82) 2121-3079 | 2121-3085

