Artecola Química está entre as
Campeãs da Inovação do Sul do Brasil
Pesquisa em parceria com entidade internacional aponta as empresas mais inovadoras
do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.
A Artecola Química está entre
as companhias mais inovadoras
do Sul do Brasil. A empresa
figura na 15ª edição da pesquisa
Campeãs da Inovação, que
envolveu
mais
de
400
corporações do Rio Grande do
Sul, Santa Catarina e Paraná.
“Estar
entre
as
50
mais
inovadoras e entre as três
primeiras do setor Químico é um
grande reconhecimento. Reforça
nosso alinhamento com a inovação, que direciona nossa estratégia de oferecer soluções
diferenciadas, promover desenvolvimento sustentável e facilitar a vida do cliente”,
comemora o presidente Executivo Eduardo Kunst.
A pesquisa Campeãs da Inovação é uma iniciativa da revista Amanhã com a parceira
técnica do IXL-Center (Center for Innovation, Excellence and Leadership), de Boston
(EUA). A Artecola está entre a 26ª e a 50ª colocação geral (a pesquisa não indica a
posição específica nesse grupo). Entre as indústrias químicas, a empresa está entre as
três mais inovadoras do Sul do Brasil. A primeira colocada geral é a Embraco, de Santa
Catarina.
Os questionários da pesquisa foram processados na Central do IXL-Center, nos Estados
Unidos. No total, cerca de 400 companhias tiveram acesso ao teste que deu origem à
lista de Campeãs da Inovação. A pesquisa adota o Innovation Management Index,
ferramenta da metodologia do Global Innovation Management Institute (Gimi) aplicada
pelo IXL-Center, de Cambridge, região metropolitana de Boston (EUA). O Gimi é uma
organização global sem fins lucrativos criada por um time de executivos, acadêmicos e
consultores especializados em inovação. O grupo auxilia pessoas, empresas e regiões a
desenvolver competências em gestão da inovação de nível mundial através de padrões,
métricas, protocolos de teste e certificações globais.
A EMPRESA - A empresa teve origem em 1948, como uma pequena fábrica de tintas e
colas para calçados, em Novo Hamburgo (RS). Hoje a Artecola Química marca presença
com maturidade nos mercados calçadista, moveleiro, de papel e embalagem, de
transportes e automotivo, construção civil e consumo. É referência em inovação: entre
os destaques, é vencedora do Prêmio Finep de Inovação e está entre as 22 selecionadas
para o livro “Inovar é Criar Valor”, lançado pelo MEI (Movimento Empresarial pela
Inovação). Mais informações: www.artecolaquimica.com.br.
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