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Boletim da Inovação

Caleidoscópio é uma das empresas destaque no Prêmio de 
Competitividade Alagoana – Micro e Pequena Empresa (PCA)
A empresa vem sendo acompanhada pelo IEL/AL no Projeto de Gestão da Inovação para 

Micro e Pequenas Empresas Industriais

A premiação organizada pelo Movimento Alagoas
Competitiva (MAC) em conjunto com o Sebrae
Alagoas aconteceu no dia 29 de novembro, no
Espaço Pierre Chalita, em Maceió. No evento, foram
anunciados os vencedores do Prêmio
Competitividade Alagoana 2017 – Micro e Pequena
Empresa (PCA) e do Prêmio Estadual da Qualidade
(PEQ/AL), reconhecidos por sua competitividade e
qualidade em Alagoas.

Em substituição ao Prêmio MPE Brasil, o PCA
contempla as empresas que implantam as melhores
práticas com base no Modelo de Excelência da
Gestão (MEG) nas categorias Agronegócio,
Comércio, Indústria, Serviços, Serviços de Educação,
SServiços de Saúde, Serviços de Tecnologia de Informação e Serviços de Turismo, além das

categorias especiais Destaque de Boas Práticas de Responsabilidade Social e Destaque de
Inovação.

Já o PEQ/AL reconhece as organizações públicas ou privadas que se destacam na adoção de
práticas de gestão alinhadas aos fundamentos de excelência, obtendo resultados que atendam
às partes interessadas, como clientes, fornecedores, força de trabalho e sociedade. O Prêmio
Estadual da Qualidade avalia e enquadra as empresas em diferentes níveis, de acordo com sua
maturidade de gestão: Primeiros Passos para a Excelência (primeiro nível de pontuação, de 125
pontos); Compromisso com a Excelência (segundo nível, de 250 pontos) e Rumo à Excelência
(251 a 500 pontos).

Alagoas recebeu um total de 1.501 empresas inscritas, todas elas responderam a um questionário
de auto avaliação. Do total de inscritas, 13 receberam visitas in loco e foram avaliadas pela
banca de juízes.

A empresa Caleidoscópio, acompanhada pelo IEL Alagoas no Projeto Gestão da Inovação para
Micro e Pequenas Empresas Industriais, foi vencedora no Prêmio de Competitividade Alagoana –
Micro e Pequena Empresa (PCA) na categoria Indústria, além das categorias especiais:
Destaque de Boas Práticas de Responsabilidade Social e Destaque de Inovação. Trata-se de um
fato inédito na história da premiação às Micro e Pequenas Empresas de Alagoas.

“Vamos completar 20 anos e esses prêmios são um reconhecimento do nosso trabalho, mas
também são incentivos para que continuemos melhorando. Durante esses anos todos,
aprendemos muito e quando achamos que chegamos em um nível que ‘está bom’, na verdade
nunca estamos, porque precisamos inovar, fazer outras coisas, nos reinventar. Isso é uma coisa
muito forte na nossa empresa”, declarou Renata Fontan, sócia fundadora da Caleidoscópio.

Fonte: ALAGOASCOMPETITIVA; CORREIODOSMUNICIPIOS



Projeto de Gestão da Inovação
para Micro e Pequenas Empresas Industriais

Empresas recebem consultoria referente à medição de resultados

O Instituto Euvaldo Lodi - IEL/AL entende que a organização do processo
de análise da evolução das atividades inovativas e das experiências
internas visando a absorção das lições aprendidas e seu
compartilhamento é de total importância para o desenvolvimento da
empresa. Desta forma, foi disponibilizada para as empresas participantes
do projeto um documento que contêm os indicadores de performance e
resultados relacionados à inovação.

Realização

Convênio CNI Sebrae Consultoria

A medição de desempenho auxilia na detecção
de situações que estejam ocorrendo com a
performance da empresa, quais as prováveis
razões para a situação e quais poderão ser as
ações a serem tomadas. A ferramenta utilizada
nessa medição são os indicadores que permitem
não só avaliar o desempenho empresarial, mas
também a efetividade das estratégias e dos
planos adotados.

Assim, torna-se possível comparar as informações
realizadas com as metas estabelecidas
inicialmente, possibilitando a empresa verificar em
quais itens está melhorando ou piorando,
comparar resultados atuais com os de anos
anteriores (histórico), facilitando a avaliação sobre
o desempenho da empresa e de sua
competitividade no mercado.


