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O Programa é uma resposta rápida 
para o dilema da baixa produtividade 
da indústria brasileira. Visa atender 3 
mil empresas industriais de pequeno 
e médio porte em todo o Brasil, 
com o objetivo de aumentar em 
20% sua produtividade. O conceito 
baseia-se na redução dos sete tipos 
de desperdícios: superprodução; 
tempo de espera; transporte; excesso 
de processamento; inventário; 
movimento; e defeitos. 

A iniciativa é uma realização do 

Ministério do Desenvolvimento 
Indústria e Comércio (MDIC), 
Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial (SENAI), Agência Brasileira 
de Promoção de Exportações e 
Investimentos (APEX-Brasil) e Agência 
Brasileira de Desenvolvimento 
Industrial (ABDI), com a parceria do 
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas (SEBRAE) e do 
Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES).

A iniciativa prevê o investimento em 

4 setores prioritários: alimentos e 
bebidas; metalmecânico; moveleiro; 
vestuário e calçados.

Em Alagoas, o setor moveleiro será o 
apoiado para melhorar seus processos 
pelo programa Brasil Mais Produtivo.

Para maiores esclarecimentos, 
contactar Tiago Castro, através do 
telefone (82) 2121-3050 ou pelo 
e-mail tiago.castro@al.senai.br . 

Fonte: Brasil Mais Produtivo, MDIC.

O Brasil perdeu espaço em ranking mundial de 
competitividade pelo sexto ano seguido, e caiu da 56ª para 
a 57ª posição em uma lista com 61 países. O Relatório 
Global de Competitividade foi divulgado pelo Instituto 
Internacional de Desenvolvimento de Gestão (IMD, na 
sigla em inglês) em parceria com a Fundação Dom Cabral. 
Este ano, o Brasil obteve uma pontuação de 51.676 pontos 
no índice agregado de competitividade, o que indica a 
posição dos países com relação àquele considerado o mais 

competitivo. Isso significa que o país está 51.676 pontos 
atrás de Hong Kong, primeiro colocado. Em relação ao ano 
passado, o Brasil obteve uma melhora absoluta de 4.286 
pontos, mas em comparação com a pontuação de 2010 - ano 
em que o Brasil ocupou sua melhor posição no ranking (38ª 
posição) - o país apresentou uma perda de 10%. A queda de 
uma posição do Brasil em relação ao ano passado é analisada 
a partir de quatro fatores.

Fonte: Fundação Dom Cabral

Indice de Competitividade Mundial 2016 - adaptado

BRASIL MAIS PRODUTIVO
Você conhece o programa?

BRASIL CAI EM RANKING 
DE COMPETITIVIDADE

“O projeto mostrou que é possível ter ganhos significativos de maneira rápida e econômica, alcançando um grande número de empresas” - 
Robson Braga de Andrade
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Desde 1998, produzindo e 
comercializando mel de abelhas e seus 
derivados, a Apícola Fernão Velho, 
liderada pelo Industrial Mário Calheiros 
de Lima, através de sua experiência 
com Pesquisa, Desenvolvimento e 
Inovação (PDI), participou de diversos 
programas de fomento à inovação.  

Em 2013 a empresa aderiu o programa 
de gestão da inovação do FIEA/IEL, que 
diagnosticou a situação da empresa, 
elaborou e implantou um plano 
de Gestão da Inovação através de 
capacitações e consultorias em Gestão 
da Inovação e  Elaboração de Projetos 
de Inovação, que ao longo de 7 meses, 
surgiu o “Programa FERNÃOTEC: nos 
trilhos da inovação”. 

A implantação de ferramentas de gestão 

da inovação contribuiu sobremaneira 
para sistematizar o processo de 
inovação. Tornou claro os objetivos 
estratégicos a serem trilhados e as 
ações a serem desenvolvidas com vistas 
ao aumento da produtividade e da 
competitividade da Apícola, por meio 
de agregação de valor aos produtos 
existentes e o desenvolvimento de 
novos produtos derivados da própolis 
vermelha de Alagoas. 

Além do reconhecimento pela 
contemplação de projeto inovadores, 
em editais renomados, e a captação 
de mais de R$ 800.000 de recursos 
não reembolsáveis, a empresa 
visualiza como ganhos gerados 
através do Programa FERNÃOTEC, 
a possibilidade de mensuração de 
indicadores de inovação. Que por 

sua vez possibilitou perceber o 
reconhecimento local e nacional,  e 
acarretou também a abertura de um 
novo mercado e consequentemente um 
aumento substancial no faturamento. 

Observou-se também o domínio 
de novos processos produtivos 
e a formação de uma equipe com 
profissionais de alto nível. 

Fonte: FIEA/IEL

GESTÃO DA INOVAÇÃO   
Case Apícola Fernão Velho

Projetos e captação de recursos para inovação da Apícola Fernão Velho

Conheça o programa de Gestão da Inovação do IEL e saia na frente. 
(82) 2121-3079  l  2121-3085
núcleodeinovacao@al.iel.org.br

SUA EMPRESA QUER SER INOVADORA TAMBÉM?


