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Qualificação é o caminho para ampliar a competitividade
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Programa, que tem o objetivo de qualificar a gestão das empresas para elevar a
competitividade.
A programação contou ainda com a
palestra do economista e colunista de O
Globo e da Globo News, George Vidor,
que além de mostrar as tendências e
perspectivas da economia, falou sobre
a importância de trabalhar em conjunto
para enfrentar a concorrência da China
e ganhar competitividade. “Ter uma cadeia de fornecedores unida e qualificada
é o caminho. É a forma de a indústria
concorrer com o dragão chinês que está
vindo com muita gana para tomar o mer-

cado”, disse.
Humberto Dominoni, diretor da Mexichem Brasil (dona da Amanco), que
apresentou os resultados alcançados
pela empresa e pela sua rede fornecedora
após a aplicação do Programa, destacou
a importância de a empresa crescer junto
com a sua cadeia produtiva. “Para poder
ampliar a competitividade e atender o
mercado consumidor cada vez mais exigente, a empresa precisa melhorar não só
dentro de quatro paredes, mas estender
o desenvolvimento para a sua cadeia de
valor. Junto com os nossos fornecedores
teremos uma rede fortalecida e pronta
para atender o novo padrão de mercado”,
concluiu.
A iniciativa catarinense foi destacada
pelo gerente executivo do IEL Nacional,
Oto Morato Alvares. “Em Santa Catarina o programa está bastante avançado.
Desenvolveram as
empresas não só
no nível intermediário de gestão,
mas também o
avançado e a gestão por excelência,
que seria o próximo passo para o
Brasil alcançar”,
finalizou.
durante o evento
O Programa:
Realizado em parceria com o Sebrae,
o programa tem como foco desenvolver a
gestão da cadeia produtiva para aumentar
a produtividade, o volume de negócios e a
competitividade das indústrias.
As empresas participantes são qualificadas por meio de capacitações e
consultorias em áreas de gestão como
planejamento estratégico, marketing, custos, qualidade, produção e meio ambiente,
priorizadas conforme as necessidades do
grupo. O programa oferece ainda ações
para promover a geração de negócios
como visitas técnicas, rodadas de negócios, fórum de fornecedores e palestras.
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ara ampliar a competitividade da indústria a qualificação é uma
das palavras-chave. A avaliação foi feita
pelo presidente do Sistema FIESC, Glauco
José Côrte, durante a abertura do evento
de certificação das empresas participantes do Programa de Desenvolvimento de
Cadeias Produtivas, coordenado pelo IEL/
SC. A solenidade foi realizada no dia 24 de
novembro, no Centro de Eventos Sistema
FIESC, em Florianópolis. “Este programa
capacita as empresas para enfrentar os
desafios que o nosso cenário econômico
está apontando. É uma forma de superarmos as dificuldades e sermos mais
competitivos”, afirmou Côrte.
Durante o encontro, foram certificadas
34 empresas catarinenses dos setores
têxtil e plástico, fornecedoras de grandes
indústrias e de sindicatos, como Mexichem Brasil (foto 1), Grupo Dass (foto 2),
Altenburg (foto
3), Termotécnica
(foto 4) e Sindicato da Indústria de Material
Plástico de Santa Catarina (foto
5). As empresas
receberam a homenagem por
terem atendido
aos requisitos do Colunista George Vidor

Sistema FIESC propõe a Mercadante
projeto para o setor de TI

O

Florianópolis terá Lei
Municipal de Inovação
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Empresas geram R$ 6,3 mi em rodada de negócios do IEL/SC

Maiara Raupp

Cerca de 40 empresas catarinenses um entregador, ele faz parte do negócio. É
dos setores têxtil, plástico e metalmecânico preciso qualificá-lo para obter sucesso nas
geraram em torno de R$ 6,3 milhões em negociações”, afirmou.
Já participaram do programa cerca
negócios durante rodada promovida pelo
IEL/SC, em Florianópolis. A ação faz parte de 70 empresas fornecedoras dos setores
das atividades do Programa de Desenvol- metalmecânico, têxtil e plástico de Santa
vimento de Cadeias Produtivas (PDCP), Catarina. Os principais resultados apresentados são ganhos operacionais como
coordenado pelo IEL/SC.
Durante a rodada de negócios, o geren- diminuição de desperdícios e aumento da
te de suprimentos da Zen, Sérgio Roberto produtividade, o que eleva a competitividade da indústria.
Cruz, que falou sobre a gestão integrada da
cadeia de suprimentos, afirmou que as
empresas fornecedoras que participaram do programa trouxeram retornos
positivos para a Zen. “Os nossos fornecedores são como nossa extensão,
o nosso crescimento passa pelo crescimento deles”, concluiu Cruz.
O diretor técnico do Sebrae/SC,
Anacleto Ortigara, mostrou a importância de ter uma cadeia produtiva
qualificada. “O fornecedor não é só Participaram do evento 70 empresários de SC

Florianópolis será uma das primeiras
cidades do país a ter uma Lei Municipal
de Inovação. O IEL/SC e o SENAI/SC,
além dos demais representantes do setor
tecnológico de Florianópolis se reuniram
em outubro, no gabinete do prefeito de
Florianópolis, Dário Berger, para acompanhar a cerimônia de assinatura do
projeto de lei, que prevê a instituição do
Sistema, do Conselho e do Fundo Municipal de Inovação, além de medidas
de incentivos à inovação, do Plano de
Sustentabilidade e do Plano de Inovação
do Executivo Municipal.
Após a assinatura, o projeto foi
remetido para a Câmara Municipal de
Vereadores. A proposta é resultado de
um projeto colaborativo, que contou
com a participação de instituições de
ensino, empresas de base tecnológica,
além de diferentes entidades e a comunidade.
Divulgação

presidente
do Sistema FIESC, Glauco José Côrte, entregou
ao ministro de Ciência,
Tecnologia e Inovação,
Aloizio Mercadante, o
pedido de apoio para o
projeto PLATIC II (Plataforma de Tecnologia da
Informação e Comunicação de Santa Catarina). A
entrega ocorreu durante
reunião com empresários, realizada no dia 11
Presidente da FIESC, Glauco Côrte, e o ministro Mercadante
de novembro, na FIESC,
ciação Catarinense de Empresas de Tecem Florianópolis. A solicitação de recurnologia (Acate) e contará com o apoio da
sos ao ministro se deve a falta de editais
Financiadora de Estudos e Projetos (Fipúblicos abertos que atendam aos requinep), da Fundação de Amparo à Pesquisa
sitos para execução do projeto.
e Inovação de Santa Catarina (Fapesc),
O PLATIC II, que será gerenciado pelo
do Sebrae/SC, além da contrapartida
IEL/SC, tem como objetivo principal o
das empresas.
aumento da competitividade das empreO PLATIC I, executado entre 2004
sas catarinenses de tecnologia da infore 2008, teve a adesão de 49 empresas
mação e comunicação (TIC). Contempla
do setor de TIC, distribuídas nos três
ações como capacitações especializadas,
principais polos tecnológicos do estado:
consultorias, análise de mercado interJoinville, Florianópolis e Blumenau. Com
nacional, a estruturação de um obsera segunda etapa do projeto, pretende-se
vatório dinâmico e a implementação de
atender o dobro de empresas do setor e
certificações específicas para as empresas
ampliar o número de pólos de tecnologia
do setor. Com isso o projeto pretende foatendidos de 3 para 8, contemplando
mentar a inovação, ampliando a atuação
também Criciúma, Chapecó, Jaraguá do
nos mercados internos e externos.
Sul, Lages e Rio do Sul.
O projeto será executado pela Asso-

Assinatura reuniu setor tecnológico

IEL/SC apoia seminário
sobre open innovation
Sempre incentivando ações que fomentem a inovação, o IEL/SC apoiou a
4ª edição do open innovation seminar.
O evento ocorreu em novembro, em São
Paulo, com o tema “Crescimento sustentável apoiado em redes de inovação:
uma agenda para o Brasil”.
O seminário foi promovido pelo
Centro de Open Innovation em parceria
com o Centro de Referência em Inovação (CRI), da Fundação Dom Cabral. O
evento teve a intenção de propiciar que
os praticantes de inovação aberta desenvolvam sua rede de inovação e dêem
maior visibilidade aos seus projetos.
A open innovation ou inovação
aberta é um modelo de inovação onde
as empresas olham para além da sua
fronteira para obter novas ideias e propriedade intelectual. O modelo permite
acelerar a inovação interna e expandir
os mercados para utilização externa da
inovação.

Design e inovação são
estratégicos para a indústria

Nova geração exige adaptação do
mercado de trabalho e da educação

A
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necessidade de
adaptação das empresas
e das escolas à Geração Y
– nascidos entre a década
de 80 e 90 – foi o tema das
palestras realizadas durante
o Café com RH, promovido
pelo IEL/SC e o SENAI/SC,
no dia 10 de novembro, em
Florianópolis. “O público-alvo mudou e a educação
não”, afirmou o diretor do
SENAI/SC, Sérgio Roberto
Comportamento da Geração Y foi o foco do debate
Arruda, durante o seu painel.
mais arraigadas como empregos de longo
“As escolas brasileiras não tiveram a
tempo, a valorização da ética, o comprocapacidade de se reinventar e propor um
metimento e a responsabilidade”, disse.
modelo pedagógico que fosse mais adeNa Tractebel Energia, a estrutura de
quado aos dias de hoje, principalmente
gestão
foi modificada buscando a valocom a nova geração e com a universalirização
das pessoas. “Precisamos que
zação da educação, já que praticamente
os
colaboradores
encontrem dentro da
todas as pessoas em idade escolar estão
empresa
um
ambiente
propício ao seu
matriculadas”, destacou Arruda. Ele
desenvolvimento,
para
que
elas queiram
falou ainda que o sistema público de
permanecer
na
companhia”,
declarou o
educação tem alguns problemas de base
diretor
administrativo
da
Tractebel,
Luque não estão sendo solucionados.
ciano
Flavio
Andriani,
durante
o
evento.
O mercado de trabalho também preciO superintendente do IEL/SC, Natasa se adaptar à Geração Y. “As empresas
lino
Uggioni, encerrou o encontro mosprecisam perceber o perfil desse jovem e
trando
como o estágio pode auxiliar as
atender as suas expectativas”, afirmou
empresas
a suprir a falta de mão de obra
a psicóloga Andresa Darosci. Ela explica
qualificada.
“A escola forma alunos para
que essa nova geração está em busca
todas
as
empresas.
É muito difícil conseconstante de satisfação profissional
guir
atender
as
diversas
culturas organie pessoal. “Eles procuram empresas
zacionais.
Durante
o
período
de estágio,
que possam investir na sua aprendise
bem
estruturado,
as
empresas
podem
zagem e trazer resultados imediatos.
formar
o
seu
futuro
talento
de
acordo
com
São profissionais criativos, inovadores,
o
comportamento
e
a
capacidade
técnica
questionadores. Já o perfil da Geração
necessária”, assegurou Uggioni.
X, que antecede a atual, tem questões

A aliança entre design e inovação para
ampliar a competitividade da indústria
foi a tônica do seminário promovido em
novembro, pela FIESC e a SC Design,
em Florianópolis. “Temos que aumentar a
competitividade da indústria catarinense e
não será com redução de custos que vamos
conseguir isso, mas sim com investimentos
em novas ideias. Temos a condição de
iniciar um novo ciclo para a indústria por
meio do design e da inovação”, afirmou o
presidente do Sistema FIESC, Glauco José
Côrte, na abertura do evento.
“O design é o atalho da inovação”,
declarou o presidente da Seragini Brand
Innovation, Lincoln Seragini. Ele explicou
que o design é o fator decisivo de escolha
na hora da compra. Seragini afirmou ainda
que estamos entrando na era da inovação.
“Essa necessidade de inovar se apoia na
abundância de produtos e na concorrência
com a China. As empresas precisam ter
uma estratégia para inovar, porque essa é
a saída. Quem não tiver, vai perder espaço
no mercado”, finalizou.
A importância de uma gestão voltada
para a inovação também foi destacada
pelo superintendente do IEL/SC, Natalino
Uggioni. “Quem não investir em inovação
se tornará prisioneiro. A inovação é o ciclo
de vida das empresas. Sem isso, elas irão
declinar”, concluiu.

Presidente da FIESC durante o evento

IEL e HSM Educação lançam programa para qualificar gestores empresariais
M@is Inovação. Em Santa Catarina a quaderança e desenvolvimento de equipes,
lificação se iniciará no primeiro semestre de
instrumentos financeiros para tomada de
2012. Os interessados podem obter mais
decisões, marketing e gestão de operações.
informações pelo telefone (48) 3231-4119
“Com essa parceria trazemos para
ou pelo e-mail eduexecutiva@ielsc.org.br.
Santa Catarina uma capacitação diferenciada, com formato inovador, conteúdos de alta qualidade e conectados
com o atual cenário nacional e mundial,
buscando ampliar a competitividade
industrial catarinense”, afirmou o superintendente do IEL/SC, Natalino Uggioni.
O curso, voltado para empresários e
gestores envolvidos no processo decisório
de empresas de todos os portes e setores,
é umas das iniciativas do Programa IEL Programa foi lançado por videoconferência

Maiara Raupp

O IEL e a HSM Educação lançaram, em
nível nacional, o Programa de Desenvolvimento Empresarial, que qualificará gestores. A iniciativa, que já está com as matrículas abertas, irá focar temas que englobam
os desafios e obstáculos enfrentados pelas
empresas para a execução de estratégias.
Com nove meses de duração, o programa terá capacitações em gestão com
horas dedicadas à prática empresarial,
visando ao diagnóstico de problemas e
à busca de soluções personalizadas de
acordo com a demanda de cada empresa.
As capacitações trabalharão conteúdos
nas áreas de estratégias e execução, li-

Maiara Raupp

A reunião foi uma das ações da 1º Semana Municipal de Ciência e Tecnologia

D

urante reunião do comitê gestor
do projeto de Fortalecimento dos Sistemas
Regionais de Inovação (SRI), realizada em
novembro, na FIESC, em Florianópolis, o
secretário de Desenvolvimento Econômico
Sustentável, Paulo Bornhausen, afirmou a
importância da união dos setores público e
privado para promover a inovação em Santa Catarina. “Precisamos alinhar as políticas públicas com a política das entidades
e unir os recursos e as experiências, para
transformar pequenas ações em grandes
mobilizações, contribuindo para o desenvolvimento do estado”, destacou.
O projeto SRI, do qual o IEL/SC é gestor
em Santa Catarina, vem sendo desenvolvido em quatro estados brasileiros e deve
ser disseminado para os demais.
Durante a reunião, o presidente da
FIESC, Glauco José Côrte, apontou a
preocupação em ampliar a competitividade
da indústria. “A FIESC vem priorizando
iniciativas em educação e inovação para
aumentar a competitividade e o crescimen-

to das indústrias do nosso estado. Por meio
do IEL/SC e do SENAI diversas ações estão
sendo realizadas nesse sentido e o apoio do
governo é fundamental”, ressaltou.
A especialista em Cooperação Internacional da CNI, Carla Sollberger, que
também participou do encontro, destacou
a atuação de Santa Catarina nas atividades do projeto. “É inegável a liderança
catarinense no processo de inovação.
Acredito que isso se dá por essa sinergia
e articulação que há entre o governo e o
setor privado”, disse.
Para a especialista em ciência e tecnologia do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Vanderleia Radaelli, a gestão da inovação tem sido muito importante
para a sustentabilidade das empresas. “Até
pouco tempo atrás a inovação era luxo e
preocupação de poucos empresários. Hoje,
não é mais uma opção, é uma necessidade.
As empresas que não buscarem a inovação
tendem, no médio prazo, a serem eliminadas do mercado”, destacou.

Aos 42 anos, IEL/SC fortalece a inovação no estado
Ampliar a competitividade da indústria catarinense é a meta do Sistema FIESC para os próximos anos.
Para isso, a nova diretoria, comandada
pelo empresário
Glauco José Côrte, está priorizando iniciativas e
investimentos em
educação e inovação. O IEL/SC, que completou 42 anos
de atuação, vem trabalhando forte para

promover a gestão da inovação nas empresas. Com o programa IEL M@is Inovação, a entidade arrecadou em 2011
cerca de R$ 16,4 milhões em recursos
para desenvolver projetos inovadores na indústria catarinense.
As ações beneficiam indústrias de vários
portes e segmentos de Santa Catarina.

IEL/SC - Instituto Euvaldo Lodi de Santa Catarina
Presidente: Glauco José Côrte - Superintendente: Natalino Uggioni
Informativo IEL/SC - Realização: Assessoria de Imprensa do Sistema FIESC (Edição Maiara Raupp da Silva, Colaboração
Dâmi Cristina Radin) e Relações com Mercado IEL/SC
Rod. Admar Gonzaga, 2.765 – Itacorubi – 88034-001 – Florianópolis, SC
Fone: (48) 3231-4122 – e-mail: imprensa@fiescnet.com.br

Mais de 300 estudantes de Criciúma conheceram o IEL/SC e as vagas
de estágio que estão sendo oferecidas.
A entidade participou da 6º Feira da
Empregabilidade, realizada em outubro
pela SATC, em Criciúma.
O IEL/SC distribuiu cartilhas com
dicas para elaboração de currículos e
como se portar na hora de uma entrevista
de trabalho, além de receber currículos
dos alunos para as oportunidades de
estágio abertas.
Divulgação IEL/SC

Governo e setor privado se unem
para fomentar a inovação em SC

Vagas de estágio são
divulgadas em Criciúma

300 estudantes visitaram o estande

Pronit apoia seminários
sobre inovação
O Pronit, projeto que visa à implantação e estruturação do arranjo catarinense
de núcleos de inovação tecnológica,
apoiou o 3º Fórum de Inovação de Joinville e Região, que ocorreu em outubro, na
Univille. Em novembro, apoiou também o
3º Seminário - Diálogos sobre Inovação:
Instituições, Inovação e Setor Exportador,
realizado pela Universidade de Blumenau
(FURB), e apresentou os resultados do
projeto durante o Seminário Catarinense
de Núcleos de Inovação Tecnológica
(Nit’s), realizado na Fundação de Amparo
à Pesquisa e Inovação de Santa Catarina
(Fapesc), em Florianópolis.
O projeto, coordenado pelo IEL/SC
desde 2009, busca ainda fortalecer a
parceria entre os centros de pesquisa e
o setor produtivo, além de promover a
inovação nas empresas.

IEL/SC participa de missão
a Angola e Moçambique
O IEL/SC participou entre os dias 20
e 28 de novembro de missão à Angola e
Moçambique a convite do IEL Nacional.
O objetivo da missão foi identificar as necessidades do Grupo Andrade Gutierrez,
que mostrou interesse em treinar sua força
de trabalho e desenvolver seus fornecedores em suas unidades nestes países.

