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Educação é a solução para suprir falta de mão de obra
Maiara Raupp

O

Mais de 100 pessoas entre instituições de ensino e empresas participaram do evento

Boas práticas de estágio ajudam indústrias a atrair talentos
O estágio tem sido uma prática impor- IEL Melhores Práticas de Estágio, promotante para a captação de novos talentos vido pelo IEL/SC. Alguns destes programas
para a indústria diante da elevada carên- também foram premiados em nível naciocia de profissionais qualificados no país. nal, tornando-se referência.
No entanto, para que a atividade traga
Voltada especialmente para empresas
este benefício, os programas de está- e instituições de ensino, a cartilha contemgio devem estar bem
pla temas como legislação
estruturados. Muitas
de estágio, processo de
indústrias catarinenses
seleção e integração de
já têm executado bons
estudantes, além de acomprogramas e para
panhamento, avaliação,
divulgá-los o IEL/SC
capacitação e supervisão
lançou uma cartilha
de estagiários. O docuespecial.
mento foi elaborado com
A coletânea apreo apoio do Movimento Casenta as experiências
tarinense para Excelência
bem-sucedidas desen(MCE) com base nos relavolvidas por empretórios e nas visitas feitas às
sas de Santa Catarina
empresas que participaram
entre 2006 e 2010.
do prêmio.
Estas organizações
O download da cartitiveram seus progralha pode ser feito pelo site
mas reconhecidos no
www.ielsc.org.br – menu
Prêmio Catarinense Cartilha divulga boas iniciativas Destaques.
Gustavo Barbosa

investimento com responsabilidade em educação é a solução para
suprir a falta de mão de obra qualificada
na indústria, afirmou o vice-presidente
da FIESC, Glauco José Corte, durante
o Fórum de Estágio de Santa Catarina,
promovido pelo IEL/SC, no dia 12 de abril,
na sede da FIESC, em Florianópolis.
“A qualidade do nosso ensino não
supre as demandas das indústrias, que
estão vivendo em um momento econômico
de competitividade e precisam de profissionais qualificados. O que deve ser feito é
uma aliança entre o setor público e o setor
privado no sentido de qualificar os investimentos em educação”, disse Côrte.
Para ele, os problemas que mais têm
provocado a carência de profissionais
qualificados são a baixa qualidade dos
investimentos feitos em educação no país,
a dificuldade de reter a mão de obra e o
próprio desinteresse dos trabalhadores.
A situação pode afetar o crescimento
do país. “O Brasil poderá ficar para trás
em relação ao crescimento dos outros
países que estão investindo seriamente
em educação. Se não temos potencial de
trabalhadores, puxamos o índice de crescimento para baixo”, afirmou Côrte.
Aproveitar a grande quantidade de
jovens que estão a mercê do mercado de
trabalho e só não ingressam por falta de
qualificação também é uma solução. “As
empresas devem investir mais em capacitação para reter a força de trabalho e
aumentar a produtividade e a competitividade da indústria”, finalizou.
Durante o evento o gerente de recursos
humanos da Tupy, João Paulo Schmalz,
também apresentou o programa de estágio da empresa e como a prática tem
auxiliado a Tupy a atrair talentos.
“No período de estágio é possível conhecer e desenvolver o futuro profissional.
Devido ao programa bem estruturado que
desenvolvemos, cerca de 30% dos estudantes que fazem estágio na empresa hoje
são efetivados”, afirma Schmalz.

Opinião

A competitividade das empresas
líderes sob a ótica do Benchmarking
Claudio Schuch e Vinicius de Castro
Consultores do IEL/SC

A

Programa do IEL é tema de encontro de gestores regionais

Fernando Willadino

O Programa de Desenvolvimento de
da produção, de marketing e da inovação.
Cadeias Produtivas, desenvolvido pelo
Por meio das empresas fornecedoras
IEL/SC, tem permitido a um grupo de
que estão sendo qualificadas, a iniciativa
empresas catarinenses ganhos de prochega a 19 municípios, inclusive um do
dutividade de até 70%, além de redução
Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina
no refugo da produção, no deslocamento
participam empresas dos setores têxtil,
dos funcionários e no espaço utilizado. O
metalmecânico e plástico.
programa, que já conta com a participaO encontro dos gestores permitiu a
ção de mais de 40 empresas fornecedoras
troca de experiências entre os diversos
de nove indústrias âncoras, foi o tema do
estados onde o programa é realizado.
3º Encontro dos Gestores Regionais
do IEL e do SEBRAE, realizado em
fevereiro, em Florianópolis.
“O programa promove uma relação de confiança entre as grandes
empresas e os seus fornecedores.
A âncora ajuda a estruturar os fornecedores e assim pode transferir
a eles a responsabilidade sobre a
qualidade”, diz o superintendente
do IEL/SC, Natalino Uggioni. Para
isso, o programa presta consultoria
em gestão financeira, da qualidade, Foram discutidas ações do programa

Para mostrar aos industriais catarinenses como aumentar a competitividade da indústria, o IEL/SC promoveu em
várias regiões do estado a palestra “O
que as melhores empresas do mundo
estão fazendo para serem mais competitivas”?
Os painéis mostraram as principais
ações que as empresas líderes mundiais
têm realizado para crescer no mercado
competitivo e de que forma as indústrias
catarinenses podem analisar seus negócios e implementar estratégias para
também alcançar esta meta.
A metodologia Benchmarking Industrial também foi apresentada como
forma de medir esta competitividade e
apresentar um plano de melhorias baseado em práticas e resultados.
Regional do IEL/SC

nalisar as empresas pelo seu
nível de competitividade de forma ampla
e ponderando não apenas os aspectos
relacionados à produtividade e custos
garantem o entendimento das práticas
que sustentam empresas frente a seus
acionistas, clientes, funcionários e a sociedade.
Um estudo realizado pelo IEL/SC no
banco de dados da metodologia Benchmarking Industrial, com 905 indústrias de
35 países, apontou que práticas relacionadas à produção enxuta, à estruturação de
um processo de desenvolvimento de produtos e à promoção da aprendizagem organizacional são as principais estratégias
adotadas pelas melhores empresas do
mundo para ganho de competitividade.
A metodologia Benchmarking Industrial, desenvolvida numa parceria entre a
IBM Consulting Group e a London Business
School, é aplicada há mais de 15 anos em
indústrias de todo o mundo como ferramenta de diagnóstico de competitividade.
No Brasil, ela é executada desde 1997
pelo IEL/SC, única entidade do país autorizada a acessar o banco de dados da
ferramenta. A aplicação do Benchmarking

permite analisar o nível de práticas de
uma organização como processos de desenvolvimento de novos produtos e layout
de equipamentos, além dos resultados
mensuráveis alcançados como defeitos
externos, produtividade ou fluxo de caixa.
Com esses dados é possível comparar
o nível de concorrência da empresa em
relação às líderes mundiais do seu setor
de atuação.
De acordo com as análises feitas a partir da metodologia, as melhores empresas
diferenciam-se pela forma com que medem
seu desempenho, pela rapidez no atendimento aos clientes, pelo uso de práticas de
produção enxuta para melhorar a eficiência
do setor produtivo e pela estruturação do
processo de desenvolvimento de produtos
visando reduzir custos de produção e aumentar a agilidade, o que permite buscar
inovações com maior rapidez.
Por fim, independentemente de qual
estratégia a empresa adotar, ela deve
se preocupar com a velocidade de seu
aprendizado, buscando sistematicamente
informações de qualidade sobre o mercado,
estabelecer um bom sistema de indicadores para medir e analisar seu desempenho,
além de buscar referenciais que lhe permitam comparar-se com outras empresas em
processos de Benchmarking.

Industriais conhecem
ações de competitividade

Palestras mostraram a prática do BMK

IEL/SC participa de
encontro com espanhóis
O IEL/SC participou no dia 1º de abril
do encontro com representantes da Aliança 4 Universidade (A-4U, que congrega
quatro das cinco principais universidades
espanholas). Durante o encontro, promovido pelo SENAI/SC, foram apresentadas
as experiências na área internacional de
algumas instituições como IEL/SC, UFSC,
Udesc, Unisul, Unesc e SENAI/SC.
O IEL/SC destacou sua parceria com
a Universidade da Catalunha e com a
UFSC para o desenvolvimento de projeto
do setor têxtil, além do envolvimento com
o banco de dados da metodologia Benchmarking Industrial. Apresentou ainda
os cursos de educação executiva voltados
aos dirigentes empresariais, um realizado
em parceria com o Insead (da França),
com ênfase em gestão estratégica e o
outro em parceria com a Wharton School
(Estados Unidos), com foco em gestão
mercadológica.
O evento teve o objetivo de identificar
oportunidades de intercâmbio e parceria em projetos para a competitividade
industrial.

Cursos EAD capacitam estudantes
para o mercado de trabalho

C

Matrículas

devem ser feitas pelo site www.ielsc.org.br
durante os períodos de matrícula. Confira
o cronograma no quadro abaixo.
Para os cursos do SENAI, as matrículas podem ser feitas a qualquer momento, no entanto, os estudantes precisam
estar cadastrados no banco de talentos
do IEL ou serem alunos do SENAI. Para
se inscrever é necessário acessar o site
www.sc.senai.br, escolher o curso que
deseja fazer e deixar os dados cadastrais
na lista de espera que o SENAI entrará
em contato assim que a turma estiver
completa.
Em 2010, mais de 30 mil estudantes
participaram dos cursos. Alunos de nível
técnico, médio e superior podem se inscrever. Mais informações pelo telefone (48)
3231-4125.

Estão abertas as inscrições para a
sexta edição do Prêmio Catarinense IEL
Melhores Práticas de Estágio. A iniciativa
tem o objetivo de identificar e reconhecer
as empresas que oferecem programas de
estágio diferenciados, que respeitam a
legislação e complementam a formação
profissional do estudante.
O prêmio, realizado em parceria
com o Movimento Catarinense para
Excelência (MCE), é voltado para as
companhias de micro/pequeno, médio e
grande portes. Serão premiados os cinco
primeiros lugares em cada categoria.
As inscrições são gratuitas e devem
ser feitas até o dia 31 de maio pelo site
www.ielsc.org.br. Neste endereço está
disponível o regulamento e o questionário de autoavaliação.
Mais informações pelo e -mail
iel@ielsc.org.br ou pelo telefone (48)
3231-4125.
Gustavo Campos

ursos a distância focados no
desenvolvimento profissional de estudantes estão sendo oferecidos novamente pelo
IEL em 2011. Alunos de todo o país podem
se inscrever gratuitamente para as capacitações, que têm o objetivo de preparar
os estudantes para enfrentar os desafios
do mercado de trabalho.
Os módulos oferecidos pelo IEL são
marketing pessoal, prepare-se para o mercado, conheça a empresa, aprenda com
o estágio e construa sua carreira. Os módulos de educação ambiental, empreendedorismo, legislação trabalhista, segurança
no trabalho, tecnologia da informação e
comunicação e propriedade intelectual,
que também estão disponíveis, são realizados em parceria com o SENAI.
As inscrições para os cursos do IEL

Prêmio de estágio 2011
está com inscrições abertas

Realização

4 de abril a 6 de maio

Até 31de maio

6 de junho a 8 de julho

Até 31 de julho

8 de agosto a 9 de setembro

Até 30 de setembro

10 de outubro a 30 de novembro

Até 31 de dezembro
Esta é a 6ª edição da premiação

Profissionais de cerâmica vermelha concluem capacitação

Divulgação Sindicer

e viabilizar projetos como este, buscando
Oitenta e cinco colaboradores das
indústrias cerâmicas do Alto Vale do Itajaí a melhoria na qualidade e a capacitação.
receberam no dia 21 de março, em Rio do Sempre precisamos de instituições parceiras
Sul, os certificados de conclusão da capaci- para executar esses projetos com êxito”,
tação realizada no âmbito do Projeto Estru- afirmou Uggioni.
Com a aceitação de mais de 80% das
turante de Cerâmica Vermelha e Artefatos de
Cimento. O projeto, que é gerenciado pelo empresas do Sindicer, uma nova turma já
IEL/SC e executado pelo SENAI/SC, conta começou o curso na cidade de Timbó. “Escom a participação também do Sindicato tamos aplicando e queremos atingir ainda
a região Sul do Estado”, finalizou Uggioni.
da Indústria de Olaria e Cerâmica para
Construção dos Vales do Itajaí e Tijucas
(Sindicer), entre outras entidades.
A capacitação formou integrantes de
19 empresas da região. O curso foi dividido em 12 módulos e teve duração de
sete meses. A partir de agora se iniciam as
consultorias dentro das empresas, adaptando o conteúdo para cada realidade.
Para o superintendente do IEL/SC,
Natalino Uggioni, um fator de sucesso é
a força de um sindicato como o Sindicer.
“O IEL/SC trabalha para captar recursos Certificação foi realizada em Rio do Sul

IEL/SC fala sobre gestão
da inovação em eventos
Entre os dias 25 e 27 de março, o
IEL/SC participou do 6º Encontro Regional da ABAPISUL (Associação Brasileira
dos Agentes da Propriedade Industrial),
promovido em Florianópolis.
Durante o evento, o superintendente
do IEL/SC, Natalino Uggioni, falou sobre
a importância da gestão da inovação. Assuntos como marcas e patentes também
foram discutidos no encontro, que reuniu
mais de 100 pessoas de várias regiões
do Brasil, além de representantes do
Uruguai, Paraguai, México e Venezuela.
O tema gestão da inovação também
foi apresentado pela entidade na Feira
de Multissoluções em Gestão, Serviços
e Tecnologia (EXPEN), realizada em
Chapecó e na Conferência de Ação Brasileira para a Alfabetização em Inovação
Tecnológica (CABRAL-IT), promovida em
Jaraguá do Sul.

Entrevista

Nugin sistematiza processo de criação
de novos produtos na Thermosystem

A

IEL/SC Informa - Porque a empresa
adotou a metodologia Nugin?
Líbni - A Thermosystem sempre utilizou a
estratégia da inovação como diferencial em
seus produtos, o que permitiu a conquista
de consumidores em todo o território nacional e em alguns países do Mercosul.
Tendo em seu “D.N.A.” a inovação, a metodologia foi adotada para ajudar a organizar
este processo dentro da empresa.
IEL/SC Informa - A expectativa diante
da metodologia foi alcançada?
Líbni - Não só foi alcançada, como superada. Hoje é possível ver um processo muito
mais rápido e organizado, onde as decisões
sobre projetos inovadores são tomadas,
amparados em uma metodologia.

IEL/SC Informa - Quais os benefícios
que o Nugin trouxe para a empresa?
Líbni - A metodologia trouxe a sistematização do processo de desenvolvimento
de produtos. Proporcionou também a
priorização de ideias e a implantação de
indicadores de inovação, o que possibilitou
um perfeito controle deste processo.
IEL/SC Informa - Qual a maior contribuição?
Líbni - Por meio da metodologia foi possível sincronizar todas as áreas da empresa
para um processo de inovação. Além disso,
houve redução do tempo e dos recursos
utilizados durante o ciclo de desenvolvimento de novos produtos.
IEL/SC Informa - Quais os resultados
evidenciados?
Líbni - Após a implantação do processo,
alguns resultados podem ser medidos
como: surgimento de projetos a partir
da priorização de ideias; implantação
de um software para gerenciamento de
projetos e a implantação de indicadores
de inovação.

Projeto estrutura rede nacional de análises de alimentos
que irá coordenar e executar as atividades.
A rede proporcionará à indústria de alimentos o compartilhamento de experiências
e dificuldades, o que irá otimizar tempo e
recursos do setor. A cooperação técnica, os
laboratórios estruturados e a utilização de
materiais de referência também permitirão
atender grande parte das necessidades do
segmento como resultados metrologicamente confiáveis tanto em nível nacional quanto
internacional.
Divulgação CIENTEC

O IEL/SC gerenciará cerca de R$ 11
milhões em recursos liberados pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) para
estruturar a Rede Nacional de Análises de
Alimentos (RENALI). A rede irá apoiar as
empresas no atendimento às demandas
de prestação de serviços de metrologia,
normalização e avaliação de conformidade,
buscando superar as exigências técnicas
para poder ampliar a atuação no mercado.
As áreas que serão primeiramente trabalhadas pela rede são o controle de qualidade e a detecção de fraudes em produtos de
origem animal e vegetal, como leite, carnes,
bebidas, mel, cereais e amidos.
O projeto, que prevê a implantação de
uma rede de laboratórios no país estruturada de acordo com as normas de qualidade
da ISO 17025, conta com o apoio de 14
entidades, além da Fundação de Ciência e
Tecnologia do Rio Grande do Sul (CIENTEC)

Reunião marcou o início das atividades
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As vagas de estágio disponíveis no IEL/
SC foram divulgadas no dia 29 de março,
em Florianópolis, durante a 9ª Feira de
Estágios do CESUSC.
As principais agências de estágios
e empregos do estado participaram do
evento, que foi aberto à comunidade. Foram oferecidas oportunidades para estudantes de cursos de graduação, técnicos,
superiores de tecnologia e ensino médio.
Iuçana Bezerra

empresa Thermosystem, de
Tubarão, especializada em duchas e
aquecedores elétricos, finalizou a aplicação da metodologia de gestão integrada
da inovação (Nugin), desenvolvida pelo
IEL/SC. Confira abaixo a entrevista com
o gerente de pesquisa e desenvolvimento da empresa, Líbni da Silva, sobre a
efetividade da ferramenta.

IEL/SC divulga vagas de
estágio em Florianópolis

Foram oferecidas mais de 100 vagas

Seminário discute ações
para fortalecer a inovação
Entre os dias 22 e 24 de março, o IEL/
SC participou em Brasília do workshop
de capacitação do programa Sistemas
Regionais de Inovação (SRI). Durante
o seminário, que contou também com
representantes do IEL de Minas Gerais, Bahia, Alagoas e Paraíba, foram
discutidas ações de fortalecimento do
programa, definição das missões internacionais para troca de experiências sobre
inovação, além da apresentação da
metodologia de Benchmarking Industrial.

IEL/SC avalia metodologia
de impacto da inovação
Em virtude da experiência na área de
gestão da inovação e do trabalho realizado
junto às indústrias, o IEL/SC foi convidado
pela CNI para avaliar a metodologia de
monitoramento e avaliação de impacto dos
editais de inovação.
A metodologia, recentemente desenvolvida pela empresa Delphi, permitirá avaliar
os impactos dos investimentos feitos pelos
órgãos de fomento na área da inovação.
Isso irá aprimorar os editais lançados, o
que trará mais benefícios para a indústria.
Este projeto foi desenvolvido no âmbito do programa Sistemas Regionais de
Inovação, o qual o IEL/SC é integrante.
A iniciativa visa fortalecer os sistemas de
inovação e estreitar o relacionamento entre
empresas e instituições que atuam na área
de ciência, tecnologia e inovação.

