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MIT e Fraunhofer são parceiros em institutos do SENAI
Arquivo SENAI/SC

O

s institutos de inovação que o SENAI Santa Catarina instalará na
Grande Florianópolis terão cooperação do Massachusetts Institute
of Technology (MIT), dos Estados
Unidos, e da Sociedade Fraunhofer, da Alemanha, em seus processos de estruturação e
gestão. Os acordos com as duas instituições
foram assinados em junho. Os Institutos de
Inovação em Laser e em Tecnologia de Segurança Integrada serão dois dos 23 institutos
que SENAI criará no País até 2014.
A instituição norte-americana, considerada uma das melhores do mundo em tecnologia, dará apoio ao SENAI com intercâmbio,
seminários e pesquisas conjuntas na elaboração dos projetos de implantação das unidades. Com o acordo firmado pelo presidente
da CNI, Robson Braga de Andrade, e pelo
representante do MIT para o Brasil, Anthony
Knopp, a instituição dos Estados Unidos dará
suporte tanto na capacitação de professores e
técnicos quanto no desenvolvimento de soluções para o setor produtivo nacional.
Já o Fraunhofer IPK, um dos 80 institutos

Institutos vão ampliar serviços de pesquisa aplicada e inovação no apoio à competitividade da indústria

ligados à Sociedade Fraunhofer, apoiará o SENAI com consultorias na elaboração dos planos de negócios dos Institutos de Inovação.
Do MIT saíram descobertas de genes que
causam câncer, a pele artificial, o GPS e ou-

tros projetos que colheram 77 prêmios Nobel.
Já os pesquisadores do Fraunhofer desenvolveram tecnologias como o mp3. A entidade
congrega 12,5 mil engenheiros e pesquisadores.

Alimentos firma
parceria com o IICA
para ensino e pesquisa

Programa apoia
competitividade da
indústria brasileira

SC terá oito institutos
de tecnologia e dois
de inovação

O Sistema FIESC firmou parceria com
o Instituto Interamericano de Cooperação
para a Agricultura (IICA) de Miami, na área
de alimentos, para a estruturação do Instituto
de Tecnologia que será instalado em Chapecó.
Também estão em andamento propostas de
ação conjunta com o Instituto de Tecnologia
de Alimentos (EUA) e com o Centro de Pesquisas em Alimentos da Guelph (Canadá). As
ações contemplam a participação de palestrantes e professores em cursos e eventos, bolsas
de estudos e pesquisas, como o mapeamento
genético de Salmonella sp, plataforma de Biotecnologia e ensaios de cromatografia.

A implantação dos Institutos de Inovação
integra o Programa SENAI de Apoio à Competitividade da Indústria Brasileira, do Sistema
Indústria. O objetivo é aumentar a oferta de
formação profissional, de serviços técnicos e
tecnológicos e de pesquisas em inovação. O
programa tem financiamento de R$ 1,5 bilhão
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, ao qual se somarão R$ 400
milhões de recursos próprios na criação. Além
dos 23 Institutos de Inovação, os recursos serão usados na criação de 38 Institutos SENAI
de Tecnologia, 53 Centros de Formação Profissional e aquisição de 81 unidades móveis.

Santa Catarina implantará oito institutos
de tecnologia, que devem se transformar em
referência em suas áreas de conhecimento,
com foco no atendimento do Estado. Eles
serão destinados às áreas de alimentos (em
Chapecó), ambiental e vestuário (Blumenau),
materiais (Criciúma), metalmecânica (Joinville), eletroeletrônica (Jaraguá do Sul), logística
(Itajaí), automação e tecnologia da informação
(Florianópolis). As áreas selecionadas refletem
a vocação industrial de cada região. Os Institutos SENAI de Inovação (ISI), de referência
nacional, são de laser e tecnologia de segurança integrada.
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Com novo prédio,
Lafite deve aumentar
produção em 30%
A expectativa do SENAI em Brusque é que,
com a instalação em novo prédio, os serviços
do Laboratório de Ensaios Têxteis (Lafite) cresçam 30%. Construído segundo exigências
das normas NBR/ISO/IEC 17025 e NBR/ISO
139 e conceitos modernos de sustentabilidade, prevendo o máximo aproveitamento da
água da chuva e luz natural, o novo bloco foi
dimensionado para receber equipamentos
para novos ensaios e a atualização dos que
já existem. Em 2011, o Lafite realizou cerca de
25 mil ensaios, em quase oito mil horas.
Entre os ensaios realizados em fios, constam
a definição de características físicas como
título, regularidade, pilosidade, pontos finos
e grossos, resistência, coeficiente de atrito e
composição. Já em tecidos, são a definição
de gramatura, densidade, estrutura, solidez,
simbologia de conservação descritas nas etiquetas, tipo e quantidade de fibras.

Lafite ganhou novo e moderno prédio

Micro e pequenas do
Sul buscam aumento
de produtividade
Consultoria do SENAI em Criciúma pretende
elevar em 25% a produtividade em 18 micro
e pequenas empresas do vestuário da Região Sul do Estado. Esse é um dos primeiros
projetos que integram o Programa da Nova
Economia Catarinense (PREC), que é uma
iniciativa do governo do Estado, por meio da
Secretaria de Desenvolvimento Econômico
Sustentável e do Sebrae. Cada empresa receberá 36 horas de consultoria na melhoria
do ambiente (5S) e de melhoria do processo produtivo, com ferramentas como o PCP
(Planejamento e Controle da Produção). As
empresas são de Criciúma, Tubarão, Araranguá, Sombrio, Urussanga e Cocal do Sul.
O objetivo do PREC é modernizar as empresas dos setores industriais prioritários do
Estado, com o propósito de obter ganhos
de qualidade e produtividade e a inserção
das empresas em novos mercados.

Com inauguração, unidade passou a contar com 6.200 metros quadrados de área construída

Unidade de Brusque é ampliada

O

SENAI de Brusque inaugurou em
junho a ampliação e revitalização
de sua estrutura física. A unidade
ganhou 522 metros quadrados, em
novo bloco que abriga o Laboratório
de Ensaios Têxteis (físico e químico), e passa a
contar com um total de 6,2 mil m2. Além disso,
os blocos A e D foram revitalizados.
Na solenidade, o presidente do Sistema
FIESC, Glauco José Côrte, disse que a qualificação do trabalhador é fator relevante para
a competitividade da indústria, especialmente
numa era em que o conhecimento representa
a maior parcela do valor dos produtos. “Há
alguns anos, a matéria-prima representava
70% a 80% do preço final de um produto;
mas a situação se inverteu e a maior parte do
valor final de um produto provém das pessoas, do conhecimento”, salientou, ao reafirmar

o propósito das entidades do Sistema FIESC
de ampliar investimentos em educação.
O diretor regional do SENAI/SC, Sérgio
Roberto Arruda, lembrou que a proposta é
alcançar 170 mil matrículas em 2014. “Estamos ampliando a cooperação com outras instituições. É o caso das parcerias com o poder
público para a oferta de cursos no âmbito
do Programa Nacional de Acesso ao Ensino
Técnico e Emprego (Pronatec)”.
O vice-presidente da FIESC para Assuntos Estratégicos, Ingo Fischer, destacou
a importância da ampliação da formação
profissional. “A economia de Brusque vem
se fortalecendo e ampliando a necessidade
de profissionais qualificados”. Para o prefeito
Paulo Eccel, “o SENAI é uma organização
tipicamente brasileira, um motivo de orgulho
para o país”.

Empresa conquista reconhecimento
Projeto de Lean Manufacturing, desenvolvido pela Electroman, com o apoio de consultores do SENAI de Santa Catarina, foi
selecionado pela Elevadores Atlas Schindler como o melhor trabalho de implantação
realizado neste segmento industrial para a
companhia entre seus fornecedores.
“Obtivemos ganhos de produtividade
de 25%”, afirma Paula Gabarron, diretora
geral da Electroman.
“Para nossa empresa, esse trabalho realizado pela Electroman em parceria com
o SENAI foi muito importante. Além do
suporte técnico e das orientações – principalmente com as palestras e com o apoio
dos profissionais do SENAI – este projeto
nos ajudou a incrementar um grande diferencial nas atividades industriais”, ressalta
Ana Flávia Cavagnoli, gerente de qualidade
da Atlas Schindler.
Com a aplicação de ferramentas que
compõem o Lean Manufacturing, nos últimos
seis meses, a Electroman reduziu os esto-

ques no processo em 25% e no almoxarifado em 10%. Com isso, a empresa eliminou
os custos de manutenção dos estoques. “O
ciclo entre a compra da matéria-prima e a
entrega do produto caiu de quatro para duas
semanas e meia”, explica Paula Gabarron.
“E já projetamos para chegar a duas semanas”, afirma. Uma estratégia foi a criação de
duas equipes, compostas por pessoas de diversas áreas e aplicação do mapeamento de
fluxo de valor pelas equipes em duas linhas
de produção, com a identificação do estado
atual e da situação projetada como a ideal.
Além disso, a produção passou a ser acionada pelo método kanban. Esse modelo determina que a produção passa a ser puxada
pelas vendas.
“Para a Electroman, esta premiação em
Lean Manufacturing é muito relevante porque
demonstra que temos condições de oferecer
profissionais altamente qualificados e que
atende aos anseios dos nossos parceiros comerciais”, acrescenta Paula.

Luiz Cleberson Schlichting

Palestrantes do Brasil, Alemanha e Colômbia discutiram sobre energias renováveis em Jaraguá do Sul

Eficiência energética ganha força

O

consumo de energia no planeta deve
apresentar crescimento acentuado
até 2030, quando será 35% maior do
que o de 2005. “Será muito positivo
que esse crescimento seja sustentado com energias renováveis”, afirmou o engenheiro Charles de Aquino Amorim, da Weg,
em palestra no Workshop Internacional de
Eletroeletrônica, em Jaraguá do Sul.
Amorim afirmou que programas de
eficiência energética desenvolvidos por sua
empresa, em oito companhias de grande
porte da região reduziu o consumo em 4,7
gigawatts/hora, o que equivale ao consumo

de mais de 30 mil residências.
Levi Souto Júnior, da Tractebel Energia,
falou sobre o projeto da usina fotovoltaica (solar) e sobre a importância do apoio ao
desenvolvimento de alternativas renováveis.
O colombiano Marco Polo Nempeque, do
SENA Tecnoparque, falou sobre a experiência
da geração hidrocinética (que consiste na implantação de turbinas nas correntezas normais
dos rios) em propriedades rurais de seu país.
Por fim, Hans Kyling, do Instituto Fraunhofer para Sistemas de Energia Solar, falou sobre
tecnologias de controle de conversores diretos
e híbridos em turbinas eólicas modernas.

Tração elétrica é
objeto de pesquisa
O SENAI e a Weg, de Jaraguá do Sul, realizarão pesquisas de viabilidade de produção
de motores elétricos para uso automotivo
em grande escala. O trabalho, a ser realizado nos próximos 12 meses, já no escopo
do futuro Instituto de SENAI de Tecnologia
Eletroeletrônica, engloba testes e ensaios
do motor e do driver de controle, com o
desafio principal de aumentar a autonomia
das baterias. A tração elétrica é uma das
plataformas do IST Eletroeletrônica. As outras são geração, transmissão e distribuição
de energia elétrica e o laboratório de metrologia para componentes eletrônicos.

Próximos eventos serão
na Capital e no Sul
Automação e Tecnologias da Informação e
da Comunicação, em julho, na Capital, Materiais, no dia 30 de agosto, em Criciúma,
serão os dois próximos Workshops Internacionais que o SENAI promoverá. Os eventos integram a estratégia de implantação
dos Institutos de Tecnologia e de Inovação
e contam com palestrantes do país e do
exterior. Mais informações, no site www.
sc.senai.br/maiscompetitividade ou pelo
telefone 0800 48 1212.

Unidade de Itajaí
conquista Selo Social

Alunos mostram
produção de pães

Um café colonial, repleto de pães, doces e outros
produtos do gênero, marcou a comemoração do Dia
do Panificador na unidade de Blumenau do SENAI.
Foi a terceira edição do evento, que mobiliza alunos
do curso de aprendizagem e empresários do setor.

Eventos discutem tendências em RH
Flexibilização, tanto das empresas quanto
dos profissionais, é a melhor alternativa para
superar os desafios impostos no mundo do
trabalho pelos fatores que influenciam no
crescimento de pessoas e organizações. A opinião foi apresentada pela especialista Jaqueli-

ne Voltolini de Almeida, no evento Mercado
e Competências, promovido pelo SENAI, em
Florianópolis. Em Tubarão, a instituição promoveu o 1º Ciclo Senai de Palestras do Curso
Técnico de Recursos Humanos, que também
debateu a gestão de pessoas.

A unidade do SENAI em Itajaí foi uma das 82
instituições que receberam o Selo Social, concedido pela Secretaria de Relações Institucionais e Temáticas da prefeitura do município,
em parceria com a Associação Empresarial
de Itajaí. A certificação tem como objetivo
reconhecer a atuação e investimentos sociais
de empresas entre seus colaboradores e na
comunidade. A cerimônia de entrega foi realizada no início de junho.
A certificação analisa as ações das instituições candidatas que contribuem com os
Objetivos do Milênio, estabelecidos pela Organização das Nações Unidas. O SENAI em
Itajaí foi destaque em quatro: acabar com a
fome e a miséria, educação básica de qualidade para todos, combate à AIDS, à malária
e outras doenças e todos trabalhando pelo
desenvolvimento. “Atuante na educação, o
SENAI também sente a necessidade de servir
de exemplo à sociedade e disseminar essa
consciência”, reforça o diretor da unidade do
SENAI em Itajaí, Marcos Hollerweger.

Henrique Porto

Mayron Lucas Corrêa e Ronan Henrique de
Medeiros, do SENAI de Joinville, que se preparam para a Olimpíada do Conhecimento,
conquistaram a medalha de ouro no Robotino Competition, torneio de robótica móvel, realizada em junho, em Bauru-SP. Com
foco na utilização de robôs móveis autônomos, aplicados a processos de logística,
as provas envolveram programação, movimentação dos robôs e de peças entre
magazines de armazenagem. Apoiada pela
Festo, a competição foi realizada durante
o workshop Robocontol, da Universidade
Estadual de São Paulo.
Corrêa e Medeiros têm o desafio de manter
a hegemonia de Joinville na ocupação de
Robótica Móvel no WorldSkills. A ocupação
surgiu em 2007, mas o Brasil só começou
competir em 2009, sempre com alunos de
Joinville. A primeira dupla foi composta por
Andrei Belegante e Klédson Silva. Em 2011,
Leandro Machado e André Peripolli foram
os quintos melhores do mundo.

Hallan Rhuan Dalagnoli, de Brusque, se prepara para disputar em Fresagem Mecânica

Mais de 30 catarinenses disputarão
vaga para torneio internacional

A

delegação catarinense que vai participar da etapa nacional da Olimpíada
do Conhecimento, maior competição de educação profissional das
Américas, terá a participação de 33
estudantes do SENAI de Santa Catarina, que
vão competir em 31 ocupações industriais.
Para garantir a vaga, os alunos se classificaram
na primeira ou segunda posições da etapa estadual e depois superaram provas que simulam o
alto nível dos testes nacionais e internacionais.
Os aprovados são de Blumenau, Brusque, Criciúma, Florianópolis, Jaraguá do Sul,
Joinville, Lages, Pomerode, Rio do Sul, São
Bento do Sul, São João Batista, São José e
Tubarão. Os jovens continuam a preparação
até 12 de novembro, quando será realizada a

competição nacional, na cidade de São Paulo.
Além de lutar pelo título de melhor do Brasil
em suas ocupações, os alunos vão disputar
vagas na equipe brasileira que participará do
WorldSkills Competition, torneio mundial de
educação profissional, que será realizado em
Liepzig, na Alemanha, em julho de 2013.
Em provas contextualizadas, os estudantes desenvolvem atividades típicas de suas
profissões e são avaliados pelo conhecimento,
habilidades e atitudes que apresentam, bem
como pela capacidade de planejamento e bom
aproveitamento de recursos e tempo. Para isso,
eles precisam seguir padrões de qualidade e
produtividade. O Estado também terá quatro
representantes na Olimpíada do Conhecimento para pessoas com deficiência.

Mayron e Ronan mantêm preparação

Flávio Ueta/SENAI Brusque/SENAI/Blumenau/SENAI Criciúma

Alunos de moda
produzem desfiles

Estudantes de cursos de moda do SENAI/SC
produziram desfiles nas cidades de (esq. p/ dir.)
Jaraguá do Sul, Brusque, Blumenau e Criciúma,
este para o Carnevale de Nova Veneza. A aluna de
Blumenau criou peças com colheres de plástico.
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Dupla de Joinville é
ouro em Robótica

Estudantes obtêm
boas posições no DNA
Quatro equipes do SENAI/SC ficaram entre
as 50 melhores no Desafio Nacional Acadêmico, de um total de 1048 equipes. O jogo
virtual leva os estudantes a se confrontarem
com perguntas em 11 áreas de conhecimentos gerais. Equipe de Jaraguá do Sul foi
campeã estadual, vice na região Sul e nona
no ranking nacional. Outras boas classificações foram de Itajaí (38ª posição nacional e
quinta no Estado) e São Lourenço do Oeste
(com duas equipes, na 42ª e 44ª posições no
nacional). O desafio possui 4 tarefas extras
surpresas, 110 desafios e um enigma final.

